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Осы құжатты мақсатқа сай бүкіл тәжірибені, тиянақтылықты, 
күш-жігерді пайдалана отырып және Тапсырыс берушімен 
жасалған, осындай жұмыстарды жүргізу бойынша ERM 
жалпы талаптарын қамтитын шарт талаптарына сәйкес, 
Тапсырыс берушімен келісім бойынша жұмысты орындауға 
бөлінген персонал мен ресурстарды пайдалана отырып, 
ERM Eurasia (ERM)  компаниясы әзірледі. ERM бекітілген 
жұмыс көлемінің шегінен тыс шығатын кез келген 
мәселелерге қатысты клиенттің және басқа тұлғалардың 
алдында ешқандай жауапкершілік көтермейді. 

Алдын ала есеп 
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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

Қысқарту Толық жазылуы 

АБЗ Асфальт-бетон зауыты 

АДБ Азия Даму Банкі 

АЖС Автожанармай құю станциясы 

АҚ Акционерлік қоғам 

ҮАА Үлкен Алматы арнасы 

ҮАААЖ Үлкен Алматы Айналма Автомобиль Жолы 

МЖБ Мұнай жол битумы 

БП Банк процедурасы 

ОБТ Оттегіні биохимиялық тұтыну 

АИТВ Адамның иммун тапшылығы вирусы 

МЕМСТ Мемлекеттік стандарт 

ЖПТ Жол-пайдалану телімі 

ЕҚДБ Еуропалық қайта құру және даму банкі 

ФЛБ  Формазин бойынша лайлылық бірліктері 

ҚШСМ Қорғау шараларының саясаты туралы мәлімдеме 

ЖЖБА Жыныстық жолмен берілетін аурулар 

ИДБ Ислам даму банкі 

ИГЭ Инженерлік-геологиялық элементтер  

СЛИ Судың ластану индексі 

ЗКТЖ Зияткерлік көлік және төлем жүйесі 

АЖК Инновациялар және даму министрлігі жанындағы Автомобиль жолдары 

комитеті 

АО ҚК Алматы облысының Қызыл кітабы 

ҚР ҚК Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы 

ШҚ Шаруа қожалығы 

ЭБЖ Электр беру желілері 

ТҚХО Табиғат және табиғи ресурстарды қорғаудың халықаралық одағы 

ХҚИ Халықаралық қаржы институттары 

ХҚК Халықаралық қаржы корпорациясы 

МЕҰ Мемлекеттік емес ұйым 

ИЕПВХ Илемделгіш емес поливинилхлорид 

МӨЗ Мұнай өңдеу зауыты 

ҮЕҰ Үкіметтік емес ұйымдар 

ҚОӘБ Қоршаған ортаға әсерді бағалау 

ҚОӘСӘБ Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау 
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Қысқарту Толық жазылуы 

КӘБ Кумулятивтік әсерді бағалау  

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы 

ОС Операциялық саясат 

ЕҚ, ҚТ және 

ҚОҚ 

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау 

БЭӘК Бағаланатын экологиялық және әлеуметтік компонент 

МТӨЖ Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 

ЖСҚҚ Жерді сатып алу және қоныс аудару қағидаттары 

ТӨҚ Топырақ-өсімдік қабаты 

ДӘЗ  Далалық әлеуметтік зерттеу 

ТЖП Төлем жинау пункті 

ҚӘОБЖ Қоршаған және әлеуметтік ортаны басқару жоспары 

ЭӘІЖ Экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар жоспары 

ҚР Қазақстан Республикасы 

ҚС Қызмет стандарттары 

СИТЕС Өсімдік әлемінде және жануарлар әлемінде сирек кездесетін және жойылып бара 

жатқан түрлерінің саудасын бақылау жөніндегі конвенция 

БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары 

ТМД Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

ҚНжЕ Құрылыс нормалары және ережелері 

МНЖ Мінез-құлық нормаларының жиынтығы 

БКС Бау-бақша коммерциялық емес серіктестігі 

ЖИТС Жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы 

БС Бау-бақша серіктестігі 

АҚШ Америка Құрама Штаттары 

ЖШС Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

ТҚС Трансформаторлық қосалқы станциялар 

ІТ, ЖІТ Жобаны іске асыруға қойылатын талаптар 

ТЭН Техникалық-экономикалық негіздеме 

ЖЭО Жылу электр орталығы 

ФАО Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 

ОХТ Оттегіні химиялық тұтыну 

ЭҚ Экожүйелік қызметтер 

DD Түрге қауіпті бағалау үшін деректердің жеткіліксіздігі (Data Deficient) 

EN Жойылуға жақын (Endangered) 

LC Ең аз қауіптегі (Least Concern) 

NT Осал жағдайға жақын түрлері (Near Threatened) 

VU Осал (Vulnerable) 

WRI Әлемдік ресурстар институты 



 

 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

12 

1  КІРІСПЕ ЖӘНЕ МӘНМӘТІН  

1.1  КІРІСПЕ 

Осы құжатты — Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау 

туралы есепті (ҚОӘСӘБ) (Алдын ала нұсқа, 7-редакция) — құрамына Alsim 

Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş., Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A., 

Korea Expressway Corporation және SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

кіретін компаниялар консорциумы («ҮАААЖ консорциумы», «Консорциум» 

немесе «Концессия алушы») үшін ERM Eurasia Limited компаниясы («ERM» 

немесе «Консультант») әзірледі. 

Осы құжатта Кредиторлардың талаптарына сәйкес Үлкен Алматы айналма 

автомобиль жолын салу жобасының («Жоба» немесе «ҮАААЖ») экологиялық 

және әлеуметтік әсерін бағалау нәтижелері ұсынылған. Кредиторлар Жобаны 

іске асыруға қаржы бөлу мүмкіндігін қарастырады және бірқатар халықаралық 

қаржы институттары: Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ), Азия даму 

банкі (АДБ), Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК) және Ислам даму банкі 

(ИДБ) арқылы ұсынылады. 

Жобаның негізгі мақсаты «Қорғас-Алматы-Бішкек-Тараз-Шымкент-Ташкент» 

(«Жібек жолы») және «Алматы-Қарағанды-Астана-Петропавл» халықаралық 

көлік дәліздерінің қиылысында айналма жол салу болып табылады. Айналма 

автомобиль жолын салу оған транзиттік көлік ағындарының едәуір бөлігін қайта 

бағыттауға және оларды Алматы қаласымен көлік қатынасын қамтамасыз ету 

үшін жарамды жалпы қолданыстағы жолдарға қайта бөлуге мүмкіндік береді. 

Жобаға қатысатын негізгі тараптар төмендегі кестеде (0-1-кесте) атап 

көрсетілген. 

0-1-кесте Жобаға қатысатын негізгі тараптар 

Позиция Қатысушылар 

Арнайы құрылған 

компания (немесе 

концессия алушы) 

• «БАКАД Инвестиции и Операции» ЖШС  

ЕРС-мердігер / Бас 

мердігер (жобалау, жобаны 

материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету және 

құрылыс үшін жауап 

береді) 

• Мына компаниялардың бас мердігері: 

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

• Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

• SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент • Қазақстан Республикасының Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігі  

Техникалық жобалау тобы • «Қаздорпроект» ЖШС және  

• «Қаздоринновация ҒЗжӨК» ЖШС 

Атқарушы билік 

органдары 
• Қазақстан Республикасының Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігі  

• Қазақстан Республикасының Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігі жанындағы Автомобиль 

жолдары комитеті  

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

• Алматы облысының әкімдігі 

(http://zhetysu.gov.kz)  

http://roads.mid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
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Позиция Қатысушылар 

• Талғар ауданының әкімдігі  

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

• Қарасай ауданының әкімдігі  

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

• Іле ауданының әкімдігі  

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

Кредиторлар • АДБ, ЕҚДБ, ИДБ, ХҚК  

 

1.2  ҚОӘСӘБ ҚҰЖАТТАМА ТОПТАМАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 

ҚОӘСӘБ туралы негізгі есептің алдын ала нұсқасын ұсынатын осы құжат бұл 

Жоба үшін дайындалатын ҚОӘСӘБ көп томдық жалпы құжаттама 

топтамасының құрамындағы ІІ том болып табылады. 

I. I том – Техникалық емес түйіндеме 

Бұл құжат Жобаның негізгі аспектілері мен ҚОӘСӘБ нәтижелерін 

сипаттау мақсатында жұртшылық үшін қарапайым тілмен жазылған 

жеке түйіндеме болып табылады. 

II. II том - ҚОӘСӘБ туралы негізгі есеп 

Аталмыш құжат басты құжат болып табылады; онда Жоба туралы тиісті 

ақпараттың басым бөлігі және негізгі қорытындылар (ІІІ томда және 

оның тиісті қосымшаларында мазмұндалған мәліметтерді қоспағанда) 

қамтылған. Бұл томда сондай-ақ осы ҚОӘСӘБ әзірлеу барысында және 

оны аяқтағанға дейін орындалған мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

шаралары сипатталады. 

III. III том – ҚОӘСӘБ есебіне техникалық қосымшалар 

Бұл томға ҚОӘСӘБ-не қатысты бірқатар құжаттар (мысалы, мүдделі 

тараптардың өкілдерімен болған кездесулердің хаттамалары, нақты 

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

тақырып (ауа, шуыл деңгейі және т.б.) бойынша жеке «тақырыптық 

бағалау тарауы» кіреді. Бұл тақырыптық тарауларда техникалық 

(бастапқы) деректер, әсерді бағалау әдістемелері, талдау және 

нәтижелер, сондай-ақ әсерлердің «ұзын тізбесі» мен олардың мәндері 

берілген. Тиісті жағдайларда қосымшалар түрінде егжей-тегжейлі 

мазмұндалған бастапқы деректер, есептеулер және басқа да ақпарат 

берілген.  

IV. IV том – Қоршаған және әлеуметтік ортаны басқарудың 

негіздемелік жоспары (Негіздемелік ҚӘОБЖ) 

Әсерлерді жұмсартудың тиісті шаралары мен бақылауды жүзеге 

асырудың жалпы жоспары «Қоршаған және әлеуметтік ортаны 

басқарудың негіздемелік жоспары» (ҚӘОБЖ) құжатында жинақталған. 

Онда Жоба үшін «шатырлық» басқару жоспары тұжырымдалып, 

салдарды жұмсарту жөніндегі әр түрлі шараларды жүзеге асыру және 

олардың жүзеге асырылуын бақылау үшін негіз ретінде қажет болатын 

қосымша, тақырыптық басқару жоспарлары айқындалған. 

https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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V. V том – Жерді сатып алу және қоныс аудару қағидаттары (ЖСҚҚ) 

Бұл томға, Жобада болуы мүмкін өзгерістерге байланысты болашақта 

жер бөлу мақсатында қажет болатын жағдайда, Жер бөлу және қоныс 

аудару жоспарын жүзеге асыру және орындалуын қадағалау үшін 

негіздеме және «жол картасы» болатын «Жерді сатып алу және қоныс 

аудару қағидаттары» (ЖСҚҚ) құжаты кіреді. 

VI. VI том – Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары (МТӨЖ) 

Бұл томға Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары кіреді, онда 

бүгінгі таңдағы мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесі сипатталып, 

Жоба қатысушыларының Жобаны іске асырудың келесі сатыларында, 

соның ішінде шағымдарды беру және қарастыру тетігін құру арқылы 

сыртқы мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды қалай 

жалғастыратындығы егжей-тегжейлі мазмұндалады. 

VII. VII том – Қоршаған және әлеуметтік ортаны басқару 

жоспарларының жиынтығы  

Бұл томға жоба үшін әзірленген экологиялық және әлеуметтік 

менеджмент жоспарлары, соның ішінде Құрылыс сатысында қоршаған 

ортаға әсерлерді басқару жоспары (ҚОӘБЖ) (Төгілулерді жою 

жоспарын, Нақты алаңдарға (карьерлер мен кірме жолдарды қоса 

алғанда, әрбір құрылыс қалашығына және күзет персоналына) арналған 

басқару жоспарларын, Қалдықтарды басқару жоспарын, Еңбекті қорғау 

мәселелерін басқару жоспарын, Мәдени мұраны басқарудың 

негіздемелік жоспарын (Кездейсоқ табылған заттармен жұмыс істеу 

процедурасын қоса алғанда), Денсаулықты қорғау және халықтың 

қауіпсіздігі мәселелерін басқару жоспарын, Автокөлік және техника 

қозғалысын ұйымдастыру жоспарын, Жергілікті халықты жұмысқа 

орналастыру жоспарын, Жеткізілімдер тізбегін басқару жоспарын қоса 

алғанда), сондай-ақ Экологиялық қадағалау жоспары енеді. 

1.3  ҚОӘСӘБ ОРЫНДАУ ҮШІН ҚАБЫЛДАНҒАН ТӘСІЛ ТУРАЛЫ ШОЛУ АҚПАРАТЫ 

ҚОӘСӘБ орындау үшін қабылданған тәсіл төмендегі суретте (0-1-сурет) 

көрсетілген. Бұл тәсіл ERM компаниясы ҚОӘСӘБ жүргізу кезінде кеңінен 

қолданатын, ҚОӘСӘБ орындалуын қажет ететін және әлемнің көптеген 

елдерінде табысты іске асырылған көптеген жобаларда өзін жақсы жағынан 

көрсеткен әдістемені қамтып көрсетеді. 
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0-1-сурет ҚОӘСӘБ орындау үшін қабылданған тәсіл 

 

ҚОӘСӘБ орындау процесінің негізгі сатыларының сипаттамасы, осы Жоба үшін 

немесе оған байланысты өзектілігі туралы түсініктемемен қоса, төмендегі 

кестеде берілген. 

0-1-кесте Жоба мәнмәтінінде ҚОӘСӘБ орындау процесінің қысқаша сипаттамасы  

ҚОӘСӘБ 

орындау 

сатысы 

Сипаттамасы Осы Жобамен байланысы 

Алдын ала 

бағалау  

(Скрининг) 

Алдын ала бағалау әсерді бағалаудың 

бірінші сатысы болып табылады, бұл сатыда 

бағалауды орындаудың қажеттігі және 

нақты жоба үшін бағалаудың талап етілетін 

деңгейі айқындалады. 

Барлық Кредиторлар Жобаға «А» 

санатын берді, ол Кредиторлардың 

экология саласындағы және 

әлеуметтік саладағы тиісті 

регламенттеу құжаттарына сәйкес 

ҚОӘСӘБ толық ауқымда 

орындалуын талап етеді. Жоба 

сондай-ақ ұлттық заңнама 

шеңберінде ҚОӘБ талап етеді. 

Жұмыс 

көлемдерін 

анықтау 

Дәл осы сатыда ҚОӘСӘБ орындау 

шеңберінде шешу қажет болатын негізгі 

проблемалар айқындалады. Жұмыс  көлемін 

анықтау есебінен зерттеуді орындау кезінде 

Жобаны іске асыру нәтижесінде туындауы 

мүмкін маңызды экологиялық және 

әлеуметтік әсерлерге баса назар аударылуы, 

сондай-ақ бүгінгі күнге дейінгі кезеңде 

ҚОӘСӘБ әзірлеу бойынша 

жұмыстар көлемін анықтауды 2013 

жылы Kocks компаниясы орындады, 

бұл ретте алынған деректерді 2015 

жылы Atkins компаниясы 

өзектілендірді. ҚОӘСӘБ орындау 

жұмысын бастай отырып, ERM 

мамандары мынадай ақпараттың: 

 

ҚОӘСӘБ кезеңдері 

Алдын ала бағалау 

Жұмыс көлемдерін анықтау 

Аумақтың бастапқы жағдайларын сипаттау 

Әсерді бағалау 

Қалдық 
әсерлерді 

бағалау 

Әсерлерді 
болжау 

Теріс 
әсерлерді 

азайту 

Әсерлердің 
маңыздылығын 
бағалау 

Басқару және қадағалау 

Есептілік 

Әсерді бағалау жөніндегі есептілікті 
Тапсырыс берушіге ұсыну 

Ақпаратты ашу рәсімі 

Тапсырыс берушінің Есепті бекітуі 
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ҚОӘСӘБ 

орындау 

сатысы 

Сипаттамасы Осы Жобамен байланысы 

Жоба бойынша жүргізілген 

консультациялар нәтижелерінің есепке 

алынуы қамтамасыз етіледі. 

ҚОӘБ бекітумен айналысатын 

қазақстандық органдардан алынған 

деректердің; алаңда жасалған 

бақылаулардың1; сондай-ақ 2018 

жылғы мамыр айында жүргізілген 

ҚОӘСӘБ мәселелері бойынша 

бастапқы кеңестердің барысында 

алынған пікірлердің негізінде 

анықталған жұмыстар көлемін 

талдады. ҚОӘСӘБ бойынша 

жұмыстар көлемінің сипаттамасы 

берілген құжат Консорциумның веб-

сайтында (www.bakad.com.kz) 

жарияланды. 

Бастапқы 

ақпаратты 

жинау  

Жұмыстар көлемінде айқындалған негізгі 

мәселелер бойынша ағымдағы экологиялық 

және әлеуметтік жағдайлар туралы 

қолжетімді ақпарат жиналады және ол, 

қажет болған жағдайда, далалық зерттеулер 

мен бақылаулардың нәтижелерімен 

толықтырылады.  

Жұмыстар көлемін анықтау 

барысында алынған нәтижелерге 

сәйкес, экологиялық және 

әлеуметтік әсер саласындағы әр 

түрлі тақырыптар бойынша 

бастапқы ақпарат жиналды. 

Әсерді бағалау Бұл сатыда ұсынылған Жобаның 

құрылысын салу және пайдалану 

нәтижесінде туындауы мүмкін, экологиялық 

және әлеуметтік әсерлер саласындағы 

бастапқы деректерге қатысты өзгерістерді 

болжауға баса көңіл бөлінеді. Әрбір әсерді 

бағалау, белгіленген стандарттар мен 

нормаларды есепке ала отырып, оның 

қоршаған орта мен қоғам үшін 

маңыздылығын анықтау мақсатында 

орындалады. Елеулі (яғни ең маңызды және 

ең көп зиян келтіруі мүмкін) әсерлерді 

анықтауға басты көңіл бөлінеді; сонымен 

қатар, бағалауды орындау кезінде ықтимал 

әсерлердің қайсысы елеулі болып шығуы 

мүмкін екендігін анықтау үшін олардың 

неғұрлым кең диапазоны қарастырылады.  

Әсерді бағалау тиісті тақырыптарға 

және анықталған әлеуетті әсерлерге 

қатысты осы құжатта сипатталған 

әдістермен орындалады. Қоршаған 

және әлеуметтік ортаға әрбір әсерді 

бағалау үшін мынадай іс-әрекеттер 

тәртібі қолданылды: 

- әсердің әлеуетті күшін болжалдау; 

- әсердің тиісті реципиенттерін 

анықтау және олардың 

қабылдағыштығын бағалау;  

- осының негізінде әсердің түпкілікті 

маңыздылығын анықтау. 

Әсерлерді 

жұмсарту 

шаралары 

Алдыңғы сатыда орындалған әсерлерді 

болжалдау және бағалау жұмыстарынан соң 

елеулі әсерлерді азайтуға бағытталған 

шешімдер (немесе жұмсарту шаралары) 

пысықталады. Әсерлерді жұмсарту 

шаралары Жобаның жобалық 

құжаттамасына қосылуы, не болмаса Жоба 

құрылысын салу немесе пайдалану 

сатыларында қабылданатын әдістердің 

көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Әсерлерді жұмсарту шараларына жағымсыз 

салдарды болдырмау, азайту немесе жою 

шаралары, ал жоғарыда аталған шараларды 

жүзеге асыру мүмкін болмайтын 

жағдайларда жоғалтылғандарының орнына 

ресурстарды немесе қаражатты ұсыну 

арқылы өтеуді қамтамасыз ету жатады. 

Әсерлерді жұмсарту шараларына сондай-ақ 

экологиялық және әлеуметтік пайданы 

қамтамасыз ету шаралары жатуы мүмкін.  

Бұл Жоба үшін әсерлерді жұмсарту 

шараларының екі түрі белгіленген: 

- «алдын ала қарастырылған басқару 

шаралары», бұл ретте қазақстандық 

заңнамаға сәйкес Жоба мақсатында 

жүзеге асырылатын және/немесе 

Жобаның жобалық құжаттамасының 

негізіне алынатын көптеген 

ұйымдастыру шаралары мен нақты 

шаралар түсініледі; сондай-ақ 

- «Әсерлерді жұмсарту шаралары», 

оларды орындау әсердің мәнін 

қолайлы деңгейге дейін әрі қарай 

төмендету мақсатында алдын ала 

қарастырылған басқару шараларына 

толықтыру ретінде қажет болады.  

ҚӘОБЖ және Әсерлерді жұмсарту жөніндегі әр түрлі Ұлттық ҚОӘБ-дағы міндеттемелер, 

                                                      

1 Қазақстандық компаниялар орындаған ҚОӘБ жөніндегі ақпарат 2.8-бөлімде келтірілген. 

http://www.bakad.com.kz/
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ҚОӘСӘБ 

орындау 

сатысы 

Сипаттамасы Осы Жобамен байланысы 

тақырыптық 

басқару 

жоспарлары 

шаралар және Жобаны жұмыстық жобалау, 

құрылысын салу және пайдалану 

сатыларында осы шараларды іске асыру 

тәсілдерінің сипаттамасы Міндеттемелер 

тізілімінде жинақталып, Қоршаған және 

әлеуметтік ортаны басқару жоспарында 

(ҚӘОБЖ) ұсынылған.  

сондай-ақ Жоба үшін алдын ала 

қарастырылған басқару шаралары 

немесе әсерлерді жұмсартудың 

қосымша шаралары ретінде 

белгіленген әсерлерді жұмсарту 

шаралары ҚӘОБЖ-на қосымша  

түрінде ұсынылған Міндеттемелер 

тізілімінде жинақталған. 

ҚӘОБЖ-да (ҚОӘСӘБ IV томы) іске 

асыру үшін қажетті міндеттер мен 

ресурстар, сондай-ақ әсерлерді 

жұмсарту бойынша барлық 

міндеттемелердің орындалуын 

қамтамасыз ету мақсатында 

құрастырылған бақылау мен 

тексерулерді жүзеге асыру 

жоспарлары мен мерзімдері егжей-

тегжейлі мазмұндалған. Бұл құжатта 

сондай-ақ дайындыққа және 

біліктілікті дамытудың басқа да 

тәсілдеріне қойылатын талаптар 

айқындалған.  

Нақты әсерлерді басқару үшін 

мынадай тақырыптық ҚӘОБЖ 

әзірленді: 

• Құрылыс сатысында 

қоршаған ортаға әсерлерді 

басқару жоспары (ҚОӘБЖ) 

(Төгілулерді жою 

жоспарын, Нақты 

алаңдарға (карьерлер мен 

кірме жолдарды қоса 

алғанда, әрбір құрылыс 

қалашығына және күзет 

персоналына) арналған 

басқару жоспарларын қоса 

алғанда), 

• Қалдықтарды басқару 

жоспары,  

• Еңбекті қорғау мәселелерін 

басқару жоспары,  

• Мәдени мұраны 

басқарудың негіздемелік 

жоспары (Кездейсоқ 

табылған заттармен жұмыс 

істеу процедурасын қоса 

алғанда),  

• Денсаулықты қорғау және 

халықтың қауіпсіздігі 

мәселелерін басқару 

жоспары,  

• Автокөлік және техника 

қозғалысын ұйымдастыру 

жоспары,  

• Жергілікті халықты 

жұмысқа орналастыру 

жоспары,  

• Жеткізілімдер тізбегін 

басқару жоспары,  

• Экологиялық қадағалау 

жоспары. 
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ҚОӘСӘБ 

орындау 

сатысы 

Сипаттамасы Осы Жобамен байланысы 

Мүдделі 

тараптармен 

өзара іс-

қимыл 

жоспары 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

жоспарында Жобаның іске асырудың келесі 

сатыларында, соның ішінде шағымдарды 

беру және қарастыру тетігін құру арқылы 

сыртқы мүдделі тараптармен өзара іс-

қимылды қалай жалғастыратындығы 

сипатталады. 

Бұл Жоспар ҚОӘСӘБ бойынша 

құжаттама топтамасына енгізілген 

жеке құжат түрінде әзірленді.  

Жерді сатып 

алу және 

қоныс аудару 

қағидаттары 

(ЖСҚҚ) 

ЖСҚҚ, Жобада болуы мүмкін өзгерістерге 

байланысты болашақта қажет болатын 

жағдайда, жер бөлуді және қоныс аударуды 

жүзеге асыру және орындалуын қадағалау 

үшін негіздеме және «жол картасы» болады. 

Жоба үшін ЖСҚҚ жеке құжат 

түрінде әзірленді және V том түрінде 

ҚОӘСӘБ бойынша құжаттама 

топтамасына енгізілді.  

 

ҚОӘСӘБ орындау кезінде Консультант командасы бағалауда есепке алу және 

әсерлерді жұмсарту жөніндегі ұсыныстарда қамтып көрсету үшін мүдделі 

тараптардың пікірлерін жиі сұратады. Жұмыс аяқталған соң ҚОӘСӘБ туралы 

есептің мазмұны танысу және пікір білдіру үшін қоғамдастыққа ұсынылады, бұл 

ретте ҚОӘСӘБ және ҚӘОБЖ туралы қорытынды есепті дайындау барлық 

алынған ескертулерді есепке ала отырып жүргізіледі. 

Әлеуетті әсерлердің нақты бағасын қамтамасыз ету және әсерлерді 

жұмсартудың тиісті шараларын әзірлеу үшін ҚОӘСӘБ орындаудың бүкіл кезеңі 

ішінде Консультант командасы жобалау ұйымдарымен және Жоба аясында 

жұмыс істейтін техникалық жобалау тобымен үнемі ынтымақтастықта жұмыс 

істеді. 

1.4  ҚОӘСӘБ КЕЙІНГІ САТЫЛАРЫ 

Қазіргі кезде ҚОӘСӘБ туралы есептің алдын ала нұсқасы құрастырылды. Бұл 

нұсқа ақпаратты ашу, сондай-ақ мүдделі тараптарға Консорциум мен 

Кредиторлардың веб-сайттарында, сондай-ақ МТӨЖ аясында белгіленген 

жерлерде (аудандар мен ауылдық округтердің әкімдіктері, Алматыдағы жобалау 

офисі және екі құрылыс қалашығындағы офистер) ақпаратты ашу кезеңі 

бойында өз ескертулерін білдіру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында 

дайындалды. 

Бұл нұсқа Жобаның жобалық деректеріне шектеулі қолжетімділік 

жағдайларында дайындалғандықтан (1.5-бөлімді қараңыздар), негізгі 

жетіспейтін деректер пайда бола салысымен ол жаңартылатын болады. 

Әсерді бағалау нәтижелерін кейінгі өзектілендіру осы Жоба үшін қабылданған 

Өзгертулерді басқару тәртібіне сәйкес жүргізіледі. 

1.5  ОСЫ ЕСЕП МӘЛІМЕТТЕРІНІҢ ШЕКТЕУЛІЛІГІ  

Осы есеп оны құрастыру кезінде қолда бар болған ақпарат негізінде, соның 

ішінде төмендегі мәліметтер негізінде дайындалды: 

• 2009 жылы ТЭН (техникалық-экономикалық негіздеме) сатысында 

әзірленген және 2017 жылы Концедент өзектілендірген алдын ала 

жобалау-техникалық құжаттама; есеп берудің шығарылу мезетінде 4-ші 

және 8b іске қосу кешендеріне арнап өзектілендірілген жобалау-
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техникалық құжаттама ғана қолжетімді болды; басқа іске қосу кешендері 

үшін жобалау құжаттамасы қарастырылу сатысында және кез келген 

қалған мәселелерді Консорциум осы Жоба үшін қабылданған 

Өзгерістерді басқару тәртібіне сәйкес шешетін болады; 

• пікір алмасу және алаңға бару кезінде Консорциум персоналы ұсынған 

ақпарат; 

• экологиялық және әлеуметтік аспектілер бойынша бастапқы деректер 

жұмыстардың көлемін анықтау туралы есепті қамтыды (2013 жылы 

Kocks компаниясы орындап, 2015 жылы Atkins компаниясы 

өзектілендірген экологиялық және әлеуметтік әсерді алдын ала бағалау); 

• 2018 жылғы мамыр-шілде айларында «ҚазЭкоПроект» ЖШС-мен 

серіктестікте ERM компаниясының мамандар тобы жинаған қоршаған 

орта туралы бастапқы деректер; 

• 2018 жылғы мамыр-шілде айларында ақпарат сұрату, билік 

орындарының өкілдерімен әңгімелесу, егжей-тегжейлі сұхбаттасу, 

нысаналы топтардың мүшелерімен әлеуметтік сауалнамалар және 

талқылаулар жүргізу арқылы «Сандж» әлеуметтік зерттеулер 

орталығымен серіктестікте ERM компаниясының мамандар тобы 

жинаған әлеуметтік орта туралы бастапқы деректер;  

• Жоба алаңында және қауымдастырылған объектілер алаңдарында 

орындалған бақылаулардың нәтижелері. 

ҚОӘСӘБ туралы есептің осы алдын ала нұсқасын шығару мезетінде айқын 

болып отырғаны: әзірлеушілер тобы мен Консорциумның Бас мердігері 

техникалық жобаны түзетумен айналысуда және ТЭН-де ұсынылған жобалық 

шешімдердің кейбіреулері өзгертілетін болады. Мәселен, жол қиылыстарының 

конфигурациясы өзгертіледі, жаяу жүргіншілер үшін жер асты өткелдері немесе 

жол өтпелері жобаланады, мал айдап өтуге арналған қосымша жер асты 

өткелдері мен ауыл шаруашылығы техникасын өткізуге арналған өтпе жолдар 

қарастырылады. Бұдан басқа, тораптық инженерлік желілердің (мысалы, 

қолданыстағы құбыр жолдарының, электр беру желілерінің және т.б.) 

конфигурациясы өзгертілді; осыған байланысты желілік объектілерді 

жылжытудың бұған дейінгі келісілуін өзектілендіру қажет болады. 

Үлкен Алматы және Кіші Алматы өзендерінің қиылысындағы гидрологиялық 

іздеулер мен түпкілікті жобалар қазіргі кезде әлі аяқталмаған. ТЭН-де 

қарастырылған шешім екі өзеннің де арналарын бұруды қамтиды. Алайда 

Консорциум бас мердігермен бірлесе отырып, құрылыс жұмыстарын жүргізу 

кезінде Кіші Алматы өзенінде ғана арнаны уақытша бұру үшін алдын ала 

жобалық шешімді (Концедент пен Мемлекеттік сараптама әлі бекітпеген) 

ұсынды. Сонымен қатар, Қартабұлақ және Үлкен Алматы өзендерінің 

арналарын, ТЭН-де көзделгендей, тұрақты бұру ұсынылады. 

Жобаны аяқтау және шуылдан қорғау шараларын жүзеге асыру орындары мен 

дизайнды нақтылау үшін фондық деңгейді әрі қарай зерттеу және шуылдың 

нәтижелік деңгейін бағалау жүргізіледі.  
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2 ЖОБАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ  

2.1 ЖОБА НЕГІЗДЕМЕСІ 

ҮАААЖ жобасының негізгі мақсаты екі халықаралық автомагистраль: Қорғас-

Алматы-Бішкек-Тараз-Шымкент-Ташкент жолы («Жібек жолы») мен Алматы-

Қарағанды-Астана-Петропавл жолының қиылысында айналма жол салу болып 

табылады. 

Көлік құралдарының көбін Алматының орталығынан айналма жолға бағыттау 

көлік ағындарын ұйымдастыруды жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар, 

ауаның ластануы мен қаладағы шуыл жүктемесін азайтуға септігін тигізетін 

болады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 3 қарашадағы № 1005 

қаулысымен ҮАААЖ жобасы орта мерзімді кезеңге концессияға ұсынылатын 

жобалар тізбесіне енгізілді (Құрылыс – Пайдалану – Тапсыру жағдайларында 

іске асыру үшін). 

Жоба бойынша жұмыстар 2007 жылы жол құрылысы үшін қажетті жер 

телімдерін бастапқы бөлуден басталды. 2011 жылы процесс уақытша 

тоқтатылды, бірақ 2013 жылы қайтадан жалғастырылып, негізінен 2016 жылы 

аяқталды. 

2016 жылғы ақпан айында тендерді Alsim Alarko, Makyol Insaat, SK E&C және 

Korea Expressway Construction компанияларынан құрылған түрік-корей 

консорциумы (бірге алғанда «Консорциум») ұтып алды. 

Тараптар арасындағы концессиялық келісімге 2018 жылы қол қойылды. 

Концессиялық келісімнің әрекет ету мерзімі кем дегенде 20 жылды құрайды, 

оның алғашқы 50 айы – құрылысқа, қалғандары пайдалану кезеңіне арналады. 

ҮАААЖ салу құрылыстың екі сатысында алты іске қосу телімінде жүзеге 

асырылады (2.1-1-сурет). 
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Телім үшін егжей-тегжейлі жоба аяқталып, келісілгенге дейін ондағы құрылыс жұмыстары коммуникацияларды ауыстыруды, бұзуды және аумақты 

тазартуды қоса алғандағы дайындық жұмыстарымен шектеледі.  

0-1-сурет ҮАААЖ салу кестесі 
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2.2 НЕГІЗГІ ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМДЕР 

2.2.1 Жалпы мәліметтер 

ҮАААЖ Алматы облысында салынады: жол батыстан шығысқа қарай, қала 

орталығынан орташа есеппен алғанда 20-25 км қашықтықта, Алматы қаласын 

бойлай өтеді (0-1-суретті қараңыздар). 

Жол Алматы облысының Қарасай (27,5 км, ПК0 – ПК275), Іле (19,26 км, ПК275-

467) және Талғар (19,24 км, ПК467 - ПК660) аудандарын кесіп өтеді. ҮАААЖ 

жалпы ұзындығы 66 километрді құрайды. 

Жобалау мақсатында жол 6 телімге бөлінді (0-1-кесте). 

0-1-кесте ҮАААЖ жолы телімдерінің сипаттамасы 

Телім Орналасуы, км+ Сипаттамасы Ауданы 

8-телім: 

8а және 8б 

телімдері 

ПК 0 – ПК45 

Жалпы ұзындығы – 

4,5 км 

Қырғауылды ауылының батысындағы Алматы-

Ұзынағаш жолының (А4) қолданыстағы 22+640 км 

жол айырығының жанындағы көліктік айналма жол 

айырығынан басталады және Алматы-Бішкек 

жолымен (А2) қиылыста аяқталады. 

8-телім Қырғауылды өзенін, дәл осы өзеннің  

бүйірлік арнасын, суландыру арналарын және 

сайларды/жыраларды кесіп өтеді. 

ПК 0+00 бөлігіндегі екі деңгейлі құбыр тәріздес жол 

айырығын дәл сол деңгейдегі айналма жол 

айырығына ауыстыру туралы шешім қабылданды. 

Техникалық жобаны әзірлеу және бекіту кестесін 

сақтау мақсатында 8-телім 8а (ПК 0+00 - ПК 9+00) 

және 8б (ПК 9+00 - ПК 45+00) қосалқы телімдеріне 

бөлінді. 

Қарасай 

ауданы 

1-телім ПК 45– ПК 240 

Жалпы ұзындығы– 

19,5 км 

Алматы-Бішкек жолынан (А2) басталады және Исаев 

ауылынан шығысқа қарай орналасқан Алматы-

Шамалған жолының солтүстігіндегі жаңа жол 

айырығының тұсында аяқталады. 

Ақсай өзені, Үлкен Алматы арнасы (ҮАА), Қарғалы 

өзенінің бүйірлік арнасы, сондай-ақ бірнеше 

суландыру арналары мен сайлар сияқты бірқатар 

беттік су объектілерін кесіп өтеді. 

Қарасай 

ауданы 

2-телім ПК 240 –ПК 440 

Жалпы ұзындығы – 

20 км 

Исаев ауылының шығысындағы жол айырығынан 

басталады және Қапшағай қаласының оңтүстік 

бөлігіндегі Алматы-Қапшағай автомагистралімен 

(А3) жаңа жол айырығында аяқталады. 

Көптеген үлкен және кіші өзендер мен бұлақтарды 

кесіп өтеді; нәтижесінде көптеген көпірлерді, соның 

ішінде ағынды суларды бұруға арналған орлар мен 

суландыру арналары арқылы өтпе жолдарды 

қамтиды. Жәпек батыр-Комсомол жолындағы жол 

айырығын салу Үлкен Алматы өзенінің арнасын 

уақытша жылжытуды қажет етеді. 

Іле ауданы 

3-телім ПК 440 – ПК470 

Жалпы ұзындығы – 3 

км 

Алматы-Қапшағай тас жолымен (А3) қиылыста 

басталады және АЛ 17 жолынан шығысқа қарай 

шамамен 200 м жерде аяқталады.  

Қарасу өзені (44 + 800 км) мен Алматы-Семей темір 

Іле ауданы / 

Талғар ауданы 
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Телім Орналасуы, км+ Сипаттамасы Ауданы 

жолын (45 + 500 км) кесіп өтеді. 

4-телім ПК 470 – ПК570 

Жалпы ұзындығы – 

10 км 

Покровканың солтүстік-шығыс бөлігіндегі Алматы-

Жетіген-Қапшағай (АЛ 17) жолынан шығысқа қарай 

шамамен 200 м жерде басталады және Алматы-

Қорғас жолымен (А2) қиылыста аяқталады. 

Қартабұлақ, Әлмерек 1 және 2 өзендерін, сондай-ақ 

кейбір суландыру және құрғату арналары мен Талғар 

ауданынан шығатын ағынды суларды бұру арналарын 

кесіп өтеді. 

Талғар ауданы 

9-телім ПК 570– ПК 660 

Жалпы ұзындығы – 9 

км 

Алматы-Қорғас жолымен (А2) қиылыстан оңтүстік-

шығысқа қарай басталады және Алматы-Талғар-

Евгеньевка жолымен қиылыста аяқталады. 

Талғар ауданы 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

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

IА1 санатындағы жол болып табылады.  

Осы ҚОӘСӘБ дайындау кезінде жүргізілген есептеулерге сәйкес, 2038 жылы 

болжалды қозғалыс қарқындылығы 3-ші іске қосу кешенінде тәулігіне 70 мың 

автомобильге дейін (ең көп дегенде) және 9-шы іске қосу кешенінде тәулігіне 17 

мың автомобильге дейін (ең аз дегенде) құрайды. Осылайша, ҮАААЖ Алматы 

қаласының дамуына септігін тигізетін болады. 

ҮАААЖ жолына ең жақын елді мекендер төмендегі кестеде (0-2-кесте) 

көрсетілген. 

2.2.2 Негізгі техникалық деректер 

ҮАААЖ жолының негізгі техникалық көрсеткіштері төмендегі 2.2-3-кестеде 

берілген. 

                                                      
1 ҚР ЕЖ 3.03-101-2013. Автомобиль жолдары 
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0-2-кесте ҮАААЖ жолының және Жобаның басқа да объектілерінің бойындағы елді мекендердің тізбесі 

№ Ауылдық округ Елді мекен ҮАААЖ (ПК) / Карьер / Жол трассасы Арақашықтық  

ҮАААЖ жер бөлу жолағы 

Қарасай ауданы 

1.  Райымбек ауылдық округі  Қырғауылды 0+000 км (қиылыс) 0 м (ҮАААЖ жол айырығынан) 

2.  «Әсел» бау-бақша серіктестігі (БС)1 1+300 км – 2+000 км 0 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

3.  Райымбек 1+900 км – 3+300 км 0 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

4.  Райымбек ауылдық округінің БС (Труд, Ақсай-19 және т.б.) 1+900 км – 3+300 км 0 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

5.  Бұлақты 5+200 км – 5+500 км 90 м (ҮАААЖ жол айырығының 

шетіне дейін) 

6.  Іргелі ауылдық округі Іргелі ауылдық округінің БС (Ласточка, Рассвет және т.б.) 7+500 км – 13+700 км 640 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

7.  Кемертоған 7+000 км – 11+700 км 430 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

8.  Іргелі 7+000 км – 11+700 км 1 465 м (ҮАААЖ жолының 

желісіне дейін) 

9.  Елтай ауылдық округі Союзпечать БС 19+500 км – 19+900 км 149 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

10.  Огонёк БС 20+500 км – 20+900 км 30 м (ҮАААЖ жол айырығының 

шетіне дейін) 

11.  Придорожный БС 20+900 км – 21+000 км 19 м (ҮАААЖ жол айырығының 

шетіне дейін) 

12.  Пограничник БС 21+300 км – 21+500 км 0 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

                                                      
1 Бау-бақша серіктестігі саяжай кенттерінің тұрғындарына арналған ұйымдық нысан болып табылады. Бұл кенттердің әлеуметтік инфрақұрылымы жоқ. Тұрғындар оларда тұрақты немесе 

маусымдық түрде тұрулары мүмкін. Саяжай кенттері елді мекендер (ауылдар, қалалар және т.б. сияқты) тізбесіне енгізілмеген, сондықтан олар бойынша ресми статистика шектеулі болып 

табылады. 
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№ Ауылдық округ Елді мекен ҮАААЖ (ПК) / Карьер / Жол трассасы Арақашықтық  

13.  Ақсеңгір 20+900 км – 21+000 км 117 м (ҮАААЖ жол айырығының 

шетіне дейін) 

14.  Ақсұңқар БС 21+300 км – 21+500 км 58 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

15.  Исаев 22+500 км – 22+700 км 83 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

16.  Береке 20+900 км – 21+000 км 1 495 м (Береке құрылыс қалашығы) 

17.  Көкөзек 20+500 км – 20+900 км 1471 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

18.  Локомотивец 2 БС 20+900 км – 21+000 км 678 м (ҮАААЖ жол айырығының 

шетіне дейін) 

19.  Елтай 20+900 км – 21+000 км 625 м (ҮАААЖ жол айырығының 

шетіне дейін) 

Іле ауданы 

20.  ҚазЦИК ауылдық округі Комсомол 31+800 км – 32+300 км 750 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

21.  Нұр Береке 31+900 км – 32+500 км 110 м (ҮАААЖ жол айырығының 

шетіне дейін) 

22.  ҚазЦИК 31+800 км – 32+300 км 979 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

23.  Ащыбұлақ ауылдық 

округі 

Жәпек батыр 35+600 км – 36+500 км 280 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

24.  Ащыбұлақ ауылдық округінің БС (Жомарт және т.б.) 35+600 км – 36+500 км 200 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

25.  Төле би 36+000 км – 36+500 км 2 460 м (ҮАААЖ жолының 

желісіне дейін) 

26.  Мұхаметжан Түймебаев (М. Түймебаев) 36+800 км – 38+200 км 0 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

27.  Көкқайнар 36+800 км – 38+200 км 0 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

28.  Байсерке ауылдық округі Жаңадәуір 40+500 км – 41+200 км 350 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 
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№ Ауылдық округ Елді мекен ҮАААЖ (ПК) / Карьер / Жол трассасы Арақашықтық  

29.  Ынтымақ 42+000 км – 42+600 км 10 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

30.  Қоянқұс 40+500 км – 41+200 км 925 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

31.  Энергетический ауылдық 

округі 

Покровка 45+400 км – 46+800 км 0 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

32.  Өтеген батыр 46+000 км 90 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

Талғар ауданы 

33.  Гүлдала ауылдық округі Жаңа Қуат 46+800 км – 47+300 км 280 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

34.  Жалын БС 50+600 км 1 040 м (ҮАААЖ жолының 

желісіне дейін) 

35.  Панфилов ауылдық округі Қызыл Ту 4 (Қызыл Ту 1, 2, 3, Құрылыс ықшамауданы, 

Бейбітшілік ықшамауданы) 

52+800 км – 53+000 км 35 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

36.  Нұрлы Дала БС 51+500 км – 52+150 км 238 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

37.  Панфилов 54+900 км – 55+100 км 12 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

38.  Янтарь БС 56+700 км – 57+900 км 374 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

39.  Түзусай 58+300 км – 58+900 км 316 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

40.  Белбұлақ ауылдық округі Черёмушки БС 60+500 км – 60+800 км 780 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

41.  Әбдіғұлов атындағы өндірістік серіктестік  60+500 км – 60+800 км 549 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

42.  Мичуринец БС 60+500 км – 60+800 км 190 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

43.  Жеміс БС 60+500 км – 60+800 км 698 м (ҮАААЖ жолының желісіне 

дейін) 

44.  Талдыбұлақ 64+900 км – 65+300 км 0 м (ҮАААЖ жол айырығынан) 
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№ Ауылдық округ Елді мекен ҮАААЖ (ПК) / Карьер / Жол трассасы Арақашықтық  

45.  Алатау ауылдық округі Қызыл-Қайрат 65+300 км – 65+800 км 0 м (ҮАААЖ жол айырығынан) 

«Фабричный» карьері 

Жамбыл ауданы 

46.  Қарғалы ауылдық округі Қарғалы, Наурыз БС Фабричный карьері 865 м (Фабричный карьерінің 

шекарасынан) 

Қарасай ауданы 

47.  Әйтей ауылдық округі Сүйінші Жол трассасы (A-2) 50 м (A-2) 

48.  Құмарал Жол трассасы (A-2) 20 м (A-2) 

49.  Әйтей Жол трассасы (A-2) 375 м (A-2) 

50.  Үшқоңыр ауылдық округі Үшқоңыр Жол трассасы (A-2) 700 м (A-2) 

51.  Қаскелең Ленин бау-бақша серіктестігі Жол трассасы (A-2) 380 м (A-2) 

52.  Қаскелең Жол трассасы (A-2) 50 м (A-2) 

53.  Райымбек ауылдық округі Долан Жол трассасы (A-2)  40 м (A-2) 

54.  Ұмтыл ауылдық округі Алмалыбақ Жол трассасы (A-2, АЛ-78 – АЛ-77)  50 м (A-2) және 0 м (АЛ-78 – АЛ-

77) 

55.  Жалпақсай Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) 0 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

56.  Нұр Бағу БС Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) 0 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

57.  Жамбыл ауылдық округі Жамбыл  Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) 15 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

58.  Ұмтыл ауылдық округі Көлді Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) 6 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

59.  Елтай ауылдық округі Береке Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) 3 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

«Есік» карьері 

Еңбекшіқазақ ауданы 

60.  Бөлек ауылдық округі «Есік» бау-бақша серіктестігі Есік карьері 25-30 м (Есік карьерінің 

шекарасынан) 

61.  Бөлек Есік карьері 1 220 м (Есік карьерінің 

шекарасынан) 

62.  Ават ауылдық округі Ават Жол трассасы (A-351 Құлжа трассасы) 15 м (A-351) 
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№ Ауылдық округ Елді мекен ҮАААЖ (ПК) / Карьер / Жол трассасы Арақашықтық  

63.  Бәйтерек ауылдық округі Бәйтерек Жол трассасы (A-351 Құлжа трассасы) 5 м (A-351) 

64.  Бау-бақша серіктестігі Жол трассасы (A-351 Құлжа трассасы) 20 м (A-351) 

Талғар ауданы 

65.  Кеңдала ауылдық округі Еңбекші Жол трассасы (A-351 Құлжа трассасы) 75 м (A-351) 

66.  Панфилов ауылдық округі Қарабұлақ  Жол трассасы (A-351 Құлжа трассасы) 15 м (A-351) 

67.  Панфилов  Жол трассасы (A-351 Құлжа трассасы) 5 м (A-351) 
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0-1-сурет  ҮАААЖ орналасуы 
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0-3-кесте ҮАААЖ жолының негізгі техникалық көрсеткіштері 

Параметрлер 
Өлшем 

бірлігі 

ҮАААЖ телімі 

1 2 3 4 8a 8б 9 Барлығы  

Жол санаты № 1a - 

Қозғалыстың есепті жылдамдығы  км/сағ. 120/150  - 

Қозғалыс жолақтарының саны № 6 4 - 

Қозғалыс жолағының жалпақтығы  м 3,75 - 

Орналасқан жері 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 

Жолдың жалпақтығы м 33 33 33 33 25,5 25,5 25,5 - 

Су жүргізу құбырлары  дана 35 41 16 24 0- 7 24 147 

Көпірлер  дана 6 19 9 3 1 1 3 42 

Жол айырықтары  дана 2 2 - 1 1 0 1 7 

Қазбалардағы темір-бетон тіреуіш қабырғалар  м - - 1 314 - -  - 1 314 

Шуылдан қорғайтын экрандардың ұзындығы м 380  900  - 200 150 1 320 - 2 950  

Цементті-бетонды жол жабыны м2 150 455 160 348 14 607 85 078 5 021 25 823 58 674 500 006 

Асфальт-бетон  тонна 138 507 162 326 31 622 86 522 43 752 8 507 54 598 525 834 

Төселетін шақпатас қабаты  тонна 517 150 566 175 60 605 300 955 19 319 99 354 185 159 1 748 718  

Құмды-қиыршық тасты қоспа  тонна 1 023 758 1 305 916 115 741 594 158 39 767 204 516 396 117 3 679 973 

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

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

Жер қазу жұмыстары: қорғаныстық топырақ 

қабаты  
м3 374 724 422 760 62 291 236 750 18 679 96 065 188 315 1 399 584 

Дереккөз: ТЭН (2015) 
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2.2.3.              Бөлу жолағындағы жер қазу, құрғату және су бұру жұмыстары  

Негізгі жол төсемі ұлттық нормалар мен ережелерге1 сәйкес жобаланды және 

жол санатына, жабын түріне, табиғи жағдайларға, құламаның орнықтылық 

жағдайларына, қар түріндегі жауын-шашынның әсеріне және жол қозғалысының 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сәйкес келеді. 

Жол төсемінің жалпы жалпақтығы 25,5-33 метрді құрайды, соның ішінде: 

• көлік жүретін бөлігінің жалпақтығы: 3,75 м (1-4-телімдердегі 6 қозғалыс 

жолағы және 8-9-телімдердегі 4 қозғалыс жолағы); 

• жол жағасының жалпақтығы: 3,75 м; 

• орталық бөлу жолағының жалпақтығы: 3 м. 

Жер қазу жұмыстарының болжалды көлемі:  

• 9 764 691 м3 — үйінді жасау;  

• 9 377 153 м3 — топырақ қазбасы;  

• 1 399 584 м3 — қорғаныстық топырақ қабаты. 

Қазылған топырақ соны салу үшін пайдаланылатын жол төсемі кюветтерден, 

бүйірлік резервтерден және жасанды арналардан тұратын болады. Орташа және 

ұсақ қиыршық тас Жамбыл ауданындағы Фабричный карьерінен (Береке 

құрылыс қалашығынан 48 км-ге жуық) және Еңбекшіқазақ ауданындағы Есік 

карьерінен (Панфилов құрылыс қалашығынан 32 км-ге жуық) өндіріледі. 

Бүйірлік құламалар немесе қазба құламалары құрылыс ауданындағы 

сейсмикалық белсенділікті есепке ала отырып (9-10) қабылданды. Жұмыстарды 

бастардың алдында топырақтың жоғарғы қабаты алынып, топырақ үйінділерін 

уақытша орналастыруға арналған алаңдарға шығарылады, кейінірек бұл топырақ 

бүйірлік құламаларды нығайту және өсімдік жабынын қалпына келтіру үшін 

пайдаланылады. Жол үймесін көтеру үшін басқа аудандардағы жеке телімдерде 

қазылған карьерлерден әкелінген топырақ пайдаланылады; топырақтың 

жетпеген көлемі қолданыстағы резервтік карьерлерден жеткізіледі. 

Бұл үшін ПК28-34 телімінде (0-2-сурет) тереңдігі 36 метрге дейінгі жеке 

карьерді қазу көзделеді. Қазбаның сыртқы құламасы жол төсемінен еңістегі 

бетке жеткенге дейін 10 ‰ еңкейе ауытқиды. Оң жағынан сыртқы құлама 

еңісінің тіктігі 1:3,6-ға тең (36 м / 131,5 м), сондықтан жұмсақ топырақта 

террасалар қарастырылған (төменгі террасаның жалпақтығы— 10 метр, қалған 

террасалардың жалпақтығы— 5 метр).  

                                                      
1 Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары және ережелері. ҚНжЕ 3.03-09-2006, ҚР ЕЖ 3.03-

101-2013. Автомобиль жолдары 
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0-2-сурет  ПК28-34 теліміндегі сыртқы құлама (Дереккөз: Бас мердігер деректері) 
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ПК47-ПК52 теліміндегі қазба да жеке топырақ қазбаларының қатарына жатады, 

бұл ретте еңісінің тіктігі 2:3 болатын көліктік жол айырықтарына түсу 

жолдарының конструкциясы ескеріледі. 

ПК462+40- ПК464 телімінде ұсынылатын жол Кіші Алматы өзенінің арнасымен 

өтеді.  

3.03-09-2006 ҚНжЕ сәйкес әзірленген жолдың бойлық профильдері жолдың 

суармалы ауыл шаруашылығы алқаптарын қауіпсіз кесіп өтуін қамтамасыз етеді 

(0-3-сурет, 0-4-сурет). 

Беттік суларды уақытша бұру бүйірлік кюветтердің көмегімен жүзеге 

асырылады, су солар арқылы су жүргізу құбырларына бұрылады. Кюветтер 

жолдың екі жағындағы барлық қазбаларда және жоғарғы жағының бойымен 

орнатылады. Кюветтердің өлшемдері: төменгі бөлігіндегі жалпақтығы – 2,0 м, 

тереңдігі – 0,4 метрден 1,3 метрге дейін, бірақ құрғату қабатынан кем дегенде 

0,2 м. 

Жолдың көлік жүретін бөлігі мен көпірлерден су бойлық және бүйірлік 

еңістердің болуы арқасында өздігінен ағады. Көпірлердегі су жиектастарға 

қарай ағып, содан соң жиектастардың бойымен бойлық еңіс арқылы көпірдің екі 

жағында қарастырылған науаларға беттейді, бұл науалар кіре берістегі 

құдықтармен қосылады, ол жерлерден су жер астына кетеді.  

Бір жақты ұзын ылдилары, тік өрлері және бұрылыстары бар телімдерде суды 

бұру жиектік және су ағызу жыралары арқылы жүзеге асырылады. 
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0-3-сурет. 1-, 2- және 3-жолдардың профильдері (үймелерімен) (Дереккөз: Бас мердігер деректері) 
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0-4-сурет. 4-, 5- және 6-жолдардың профильдері (қазбаларымен) (Дереккөз: Бас мердігер деректері) 
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2.2.4. Жол жабыны  

Жол жабыны Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормалары мен 

ережелеріне1 сәйкес жобаланған.  

Түсу жолдарындағы, екпіндеу-тежеу жолақтарындағы және көпірлердің 

алдындағы жол төсемесі ыстықтай илемделген асфальттан жасалады (0-4-

кесте). 

Орталық қауіпсіздік жолақтары мен жол жағаларында да дәл осындай төсеме 

қолданылады. 

Орталық бөлу жолағы аймағынан беттік бетон тақталарының астына су ағуын 

болдырмау үшін шет жақтарындағы қиыршық тасты қабат геотекстильді 

материалдан жасалған жолақтың және битумдық жабынның көмегімен 

нығайтылады. 

Орталық бөлу жолағының төменгі бөлігі қалыңдығы 30 см болатын С2 

қиыршық тасты қоспасымен толтырылады, ортаңғы бөлігі тығыздалған саздақ 

қабаттарынан жасалады. Еңісті жердің беткі бөлігін нығайту үшін топырақтың 

шөп отырғызылатын, қалыңдығы 30-50 см жоғарғы қабаты пайдаланылады. 

0-4-кесте  Әр түрлі телімдердегі икемді жол жабыны  

№ Атауы  Сипаттамасы  
ТЕЛІМ 

4 8 1* 9* 2* 3* 

Әр түрлі телімдердегі (жол айырықтары, көпірлер, кірме жолдар) икемді жол жабыны  

1 Жол жабыны А үлгісіндегі, битум маркасы 

БНД60/90, Е = 3 200 МПа, шақпатас 

(қиыршықтас) қоспасынан 

жасалған, І маркалы ыстық, тығыз, 

кеуекті битумдық бетон 

5 5 7 7 4 7 

2 Жол жабынының 

төменгі қабаты  

Битум маркасы БНД60/90, Е =2 000 

МПа, ірі түйіршікті шақпатас 

(қиыршықтас) қоспасынан 

жасалған, І маркалы ыстық, тығыз, 

кеуекті битумдық бетон  

10 10 9 9 8 9 

3 Жол төсемесі 

негіздігінің 

жоғарғы қабаты  

Битумдық макадам, Е = 600 МПа 

12 12 14 14 10 14 

Әр түрлі телімдердегі (көпірлер және өтпе жолдар) икемді жол жабыны 

1 Жол жабыны А үлгісіндегі, битум маркасы 

БНД60/90, Е = 3 200 МПа, шақпатас 

(қиыршықтас) қоспасынан 

жасалған, І маркалы ыстық, тығыз, 

кеуекті битумдық бетон 

8 8 8 8 8 8 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

2.2.5. Жол айырықтары және қиылыстары  

ҮАААЖ қолданыстағы 19 автомобиль жолын және екі темір жолды кесіп өтеді. 

                                                      
1 Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары және ережелері: 3.03-19-2006 «Қатты емес жол 

жабындарын жобалау» және 3.03-34-2006 «Қатты жол жабындарын жобалау жөніндегі нұсқаулар». 
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Түрлі деңгейлі жол айырықтарын төмендегі үлгілері бойынша мемлекеттік 

автострадалармен (Алматыдан негізгі радиалдық шығу жолдары) қиылысатын 8 

жерде1 ұйымдастыру ұсынылады: 

• айналма жол айырығы — 1 жерде, 

• «беде жапырағы» – 5 жерде; жартылай беде жапырағы – 1 жерде 

• екі деңгейлі айналма жол айырығы— 1 жерде. 

Бұдан басқа: 

• III-V санатты техникалық жолдармен қиылысатын 8 жерде ҮАААЖ-на 

түспейтін автомагистральдық көліктік жол айырықтарын салу 

ұсынылады; 

• Үлкен Алматы арнасы (ҮАА) бойымен өтетін техникалық жолдар ҮАА 

үстіндегі көпірлердің қосымша аралықтары арқылы ҮАААЖ кесіп өтеді 

(қиылысатын 2 жерде); 

• жолдың Түймебаев (Ащыбұлақ) ауылын кесіп өтетін бөлігінде 

Көкқайнар ауылына апаратын автомагистральдің үстінен өтпе жол салу 

ұйғарылады; бұл өтпе жолды салу сондай-ақ ауылдағы үйлерге 

жергілікті кірме жолдардың пайда болуын қамтамасыз етеді; 

• ҮАААЖ екі темір жолды кесіп өтеді: қиылысуды Ақсеңгір станциясы 

мен Покровка ауылының жанындағы өтпе жол түрінде орындау 

қарастырылған. 

Жобада 22 өтпе жол мен эстакаданы салу қарастырылған (0-5-кестені 

қараңыздар). 

0-5-кесте Көліктік жол айырықтары мен қиылыстарының тізбесі  

№ 

Орналасқа

н жері, 

ПК+ 

Ұзындығ

ы, м 

Жол санаты / көшенің қолданылу 

мақсаты  

Жоба (ҮАААЖ) 

аясындағы құрылыс 

1 00 + 00 - III санатты жол, Алматы-Ұзын-Ағаш Жол айырығы, өтпе жол 

2 20 + 79 2 079 
V санатты жергілікті жол, Райымбек ауылы 

– Қырғауылды ауылы 

Жол тоғысы, жер асты 

өтпесі  

3 58 + 17 3 738 
1b санатты жол, Алматы-Бішкек (Райымбек 

даңғылы) 

Екі деңгейлі жол 

айырығы, туннель 

4 171 +53 11 336 ҮАА бойындағы IV санатты қызметтік жол 
Жолдың арнамен 

қиылысуы, туннель 

5 209 +20 3 767 
II санатты жол және Алматы-Шамалған 

темір жолы  

Екі деңгейлі жол 

айырығы, туннель 

6 318 +40 10 920 
IV санатты жол, ҚазЦИК ауылы – 

Комсомол ауылы 
Жол тоғысы, эстакада 

7 341 +50 2 310 
I санатты жол, Жәпек батыр – Комсомол 

ауылы 

Екі деңгейлі жол 

айырығы, туннель 

8 349 +70 820 
IV санатты жол, Жәпек батыр – Кірпіш 

зауыты (Декабристер көшесі, 12) жолы 
Жол тоғысы, эстакада 

                                                      
1 Жоспарланған жол айырықтарының бірін (Өтеген батырда, 4-ші және 3-ші іске қосу кешендерінің 

арасында) салу қажеттігі талқылану үстінде. Консорциумның Жобадан екі деңгейлі айналма жол 

айырығын алып тастау жөніндегі ұсынысына Концедент тарапынан әлі келісім алынған жоқ. Ол 

келісілген жағдайда, көлік ағындарын әрі қарай өзектілендіру және соның нәтижесінде Шуыл әсері 

мен атмосфералық ауаға әсерді бағалау қажет болады. 
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№ 

Орналасқа

н жері, 

ПК+ 

Ұзындығ

ы, м 

Жол санаты / көшенің қолданылу 

мақсаты  

Жоба (ҮАААЖ) 

аясындағы құрылыс 

9 374 +90 2 520 
Түймебаев (Ащыбұлақ) ауылына дейінгі 

жергілікті жол (IV санаты) 
Жол тоғысы, туннель 

10 408 +60 3 370 
Қоянқұс ауылынан Жаңадәуір ауылына 

дейінгі V санатты жол 
Жол тоғысы, эстакада 

11 434 +10 2 550 
1b санатты жол, Алматы — Өскемен 

(Жансүгіров көшесі) 

Екі деңгейлі жол 

айырығы, туннель 

12 444 +40 1 030 
Зираттар арасындағы жергілікті жол (IV 

санаты) 

Жол тоғысы, эстакада 

немесе туннель 

13 453 +00 860 
IV санатты жол (Покровка ауылындағы 

көше) 

Жол тоғысы, эстакада 

немесе туннель 

14 454 +75 175 
Медеу және Жетісу станциялары 

арасындағы темір жол көлігі 

Жол тоғысы, эстакада 

немесе туннель 

15 455 +42 67 
IV санатты жол (Покровка ауылындағы 

көше) 

Жол тоғысы, эстакада 

немесе туннель 

16 464 +21 879 Алматы – Байсерке станциясы II санатты 

жолы 

Жол айырығы немесе 

жол тоғысы, 

анықталмаған 17 465 +28 107 

18 527 +59 6 231 
Қызылту-1 және Қызылту-2 кенттері 

арасындағы III санатты жол  
Жол тоғысы, өтпе жол 

19 556 +45 2 886 
Алматы – Қорғас 1b санатты жолы (Құлжа 

тас жолы) 

Екі деңгейлі жол 

айырығы, туннель 

20 579 +30 2 285 ҮАА бойындағы III санатты қызметтік жол 
Жолдың арнамен 

қиылысуы, туннель 

21 590 +57 1 127 

«Алатау» инновациялық технологиялар 

паркі» арнайы экономикалық аймағы жаққа 

баратын ІІ санатты жол 

ҮАААЖ үстіндегі жол 

айырығы, 12 + 2х24 + 12 

22 655 +15 6 458 
Алматы-Талғар  

(Талғар тас жолы) ІІ санатты жолы 

Екі деңгейлі жол 

айырығы, өтпе жол 

 

«Алматы қаласы мен іргелес аумақтардың көліктік жүйесін дамыту жоспарына» 

сәйкес, Алматы көшелері қазірдің өзінде ҮАААЖ жолымен қиылысуын ескере 

отырып жобаланады. Бұл жобалар ҮАААЖ құрылысынан бөлек жүзеге 

асырылатындығына қарамастан, кумулятивтік әсерді бағалау кезінде 

Алматының қала маңы аймағын дамытудың бас жоспарын ескеру қажет. 

Төмендегі кестеде басқа жобалардың шеңберінде қосымша салу ұсынылатын 

автомагистральдар мен көшелердің тізбесі және сипаттамасы келтіріледі (0-6-

кестені қараңыздар). 

0-6-кесте ҮАААЖ-ның «Алматының қала маңы аймағын дамытудың бас 

жоспарында» қарастырылған автомобиль жолдарымен және көшелермен 

қиылысатын қосымша жерлері* 

№ 
Орналасқан жері, 

ПК+ 
Қиылыстар 

Жоба аясындағы 

құрылыс 

Жол санаты / 

көшенің қолданылу 

мақсаты 

1 11 + 20 Абай даңғылы ҮАААЖ-мен 

қиылыспайтын 

көліктік жол 

айырықтары 

Үздіксіз қозғалыстың 

магистральдық 

көшесі 2 41 + 90 Төле би көшесі 



 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

. 

40 

 

3 87 + 95 Рысқұлов көшесі 
Екі деңгейлі жол 

айырығы 

Үздіксіз қозғалыстың 

магистральдық 

көшесі 

4 144 +00 
Ақын Сара 

көшесі 

Екі деңгейлі жол 

айырығы 
Автострада 

5 189 +47 
Момышұлы 

көшесі 

ҮАААЖ-мен 

қиылыспайтын 

көліктік жол 

айырығы 

Үздіксіз қозғалыстың 

магистральдық 

көшесі 

6 264 +54 Сахин көшесі 
Екі деңгейлі жол 

айырығы 
Автострада 

7 289 +10 Атсыз көше ҮАААЖ-мен 

қиылыспайтын 

көліктік жол 

айырығы 

Қозғалысы 

реттелетін көше  8 321 +70 
Тілендиев 

көшесі 

9 388 +18 

Солтүстік 

Жартылай 

шеңбер көшесі 

Екі деңгейлі жол 

айырығы 
Автострада 

10 578 +65 
Ақын Сара 

көшесі 

ҮАААЖ-мен 

қиылыспайтын 

көліктік жол 

айырығы 

Қозғалысы 

реттелетін көше 

11 633 +75 Атсыз көше 
Екі деңгейлі жол 

айырығы 
Автострада 

* ҮАААЖ жобасына қосылмаған  

Дереккөз: «Алматы-2020» даму бағдарламасы және Алматының қала маңы аймағын 

дамытудың бас жоспары. 

ПК 454+74 телімінде ҮАААЖ Алматы-Семей ІІ санатты техникалық темір 

жолын кесіп өтеді. ҮАААЖ-ның осы темір жолды кесіп өтуі үшін эстакада 

салынады. 
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2.2.6. Су жүргізу құбырлары және көпірлер  

Маусымдық суағындарды және суару желісінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

үшін жалпы ұзындығы 5 895 метрлік 147 су жүргізу құбырын салу ұсынылады. 

Су жүргізу құбырларының конструкциялары стандартты шешімдерге сәйкес 

жобаланады: 

• илемделгіш емес ПВХ-дан жасалған, шиыршықталып оралған құбырлар 

— TS 12132 және DIN 16961 стандарттарына сәйкес; 

• дөңгелек қималы бетон құбырлар — 3.501.1-144 «Темір жолдар мен 

автомобиль жолдарына арналған, бетоннан жасалған дөңгелек құрама су 

жүргізу құбырлары (жайпақ тіректерімен)» стандарттарына сәйкес; 

• тік бұрышты қималы бетон құбырлар — 3.501.1-177.93 «Автомобиль 

жолдары мен темір жолдарға арналған, бетоннан жасалған тік бұрышты 

құрама құбырлар» стандарттарына сәйкес. 

Еңісі 2%-дан астам ағындарды өткізуге арналған су жүргізу құбырлары 501-96 

«Жол құламаларындағы құбырлар» стандартты шешімдеріне сәйкес 

жобаланады; бұл ретте құбырлардың кіретін және шығатын жерлерінде 

эрозияны болдырмау үшін су ағызатын науалар мен жапқыштарды салу 

қарастырылады. 

Тұрақты суағындар арқылы 21 жаңа көпір өткелін салу ұсынылады (0-7-кесте).
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0-7-кесте Көпір өткелдерінің сипаттамалары  

№ ПК+ Суағынның атауы  

Көпір өткелдерінің сипаттамалары 

Конфигура

циясы 

Көпірдің 

ұзындығы, м 
Q1% м3/сек. Жағалау тіректері Аралық тіректері 

1 153 +89 Ақсай 8х24 198,49 108 (65,0) Темір-бетон негіздіктегі 

аркалы тіреу Темір-бетон ростверкі бар 

бұрғылық қада-бағандар 

(1,2 метр) 2 171 +53 ҮАА (өту жолымен) 11,9 + 2х24 65,72 25,0 (сілтемеде көрсетілгенге 

сәйкес) 
Бұрғылық қада-бағандар 

3 235 +86 Қарғалы 1х21 26,1 26,3 + (сілтемеде көрсетілгенге 

сәйкес 7,0) 
Екі ұстынды аркалы тіреулер 

4 244 +77 Қарғалы 2х24 55,95 54,9 

Бұрғылық қада-бағандар, ⌀ 1,2 м 

5 275 +10 Ащылысай 1х24 31,8 25,3 

6 292 +10 Қарасу 4х24 104,25 50,7 (бұзып-жарып өту кезінде 

220) 

7 312 +15 Боралдай 1  2х21 49,95 50 

8 314 +45 Боралдай 2 2х21 49,95 50 

9 327 +30 1-ші санитарлық арна 1х24 31,8 конструкцияға сәйкес 

10 346 +50 Үлкен Алматы 3х21 71,1 91,4 

11 346/18+ 84 Жәпек батыр жолындағы Үлкен 

Алматы 

3х21 71,1 91,4 

12 356 +32 / 356+43 2-ші, 3-ші санитарлық арналар 2х24 55,95 12,0 + (сілтемеде көрсетілгенге 

сәйкес 4,0) 

13 366 +79 Ащыбұлақ 3х24 80,1 35,5 (бұзып-жарып өту кезінде 

180) 

14 389 +95 Тереңқара 2х21 49,95 36,5 (бұзып-жарып өту кезінде 

165) 

15 401 +31 Есентай 1 3х24 80,1 33,2 

16 406 +44 Есентай 2 3х24 80,1 33,2 

17 447+ 97 Қарасу (Весновка) 3х24 77,45 81,4 Темір-бетон негіздіктегі Бұрғылық қада-бағандар, ⌀ 
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№ ПК+ Суағынның атауы  

Көпір өткелдерінің сипаттамалары 

Конфигура

циясы 

Көпірдің 

ұзындығы, м 
Q1% м3/сек. Жағалау тіректері Аралық тіректері 

аркалы тіреу  1,2 м 

18 464 +90 (жолдан 

түсу) 

Кіші Алматы 1х21 27,15 98 
Күш түсетін қабырғалар 

19 467 +21 Кіші Алматы 3х21 68,2 98 

Бұрғылық қада-бағандар, ⌀ 1,2 м 20 529 +38 Әлмерек 1 1х24 29,12 31,4 

21 579 +30 ҮАА (өту жолымен) 2х24 + 11,9 65,72 90 

Дереккөз: ТЭН (2015) 
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Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін суағындардың арналарын түзету қажет 

болады (0-8-кесте): 

0-8-кесте Өзен арналарының қайтарымсыз түзетілген жерлерінің сипаттамасы 

Суағын 

Суағынның 

орналасқан жері, 

ПК+ 

Ұзындығы, 

м 

Түбі бойынша 

жалпақтығы, 

м 

Ескертпе  

Үлкен 

Алматы 
346+50 346/18+84 1 250 14-25 

ПК 346+50 теліміндегі 

басты жол арқылы 

көпірлердің арасында 

және Комсомол ауылынан 

Жәпек батыр ауылына 

баратын жол бойында  

Қартабұлақ 474+20 477+00 272 20 Үйме етегінде, оң 

жағынан 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

ҚР 462+40 және ҚР 464 арасында ҮАААЖ жолы Кіші Алматы өзенінің 

арнасымен өтеді және оны үш рет кесіп өтеді. Осы телімде арнаның тарылуына 

жол бермеу үшін ұзындығы 165 метрлік көпір салу жоспарланады, бұл өзен 

арнасын бұруды қажет етеді. Арнаны түзетуден болатын экологиялық залалды 

барынша азайту мақсатында Жоба өткелді салу уақытына ғана уақытша түзетуді 

жүргізу туралы алдын ала шешім қабылдады. Жобаның жобалаушылар 

командасы алдын ала Кіші Алматы өзені арқылы ҮАААЖ өткелінің келесі 

жобасын қабылдады1: 

• Маршрут Покровка ауылының шетімен өтеді және Кіші Алматы өзенінің 

алқабына түседі. ПК 462+40 телімінен ПК 464 теліміне дейін маршрут 

өзен ағысының бойымен жүреді және оны үш рет кесіп өтеді. Осы 

телімде өзен арнасының тарылуына жол бермеу үшін ұсынылған сызбаға 

сәйкес ұзындығы 165 метрлік (5х33м) көпір өткелін салу қарастырылған. 

• ПК 464+86.02 телімінде жол трассасы Іле трактін кесіп өтеді. Іле 

трактісіндегі Кіші Алматы өзені арқылы өтетін қолданыстағы көпір 

бұзылады. Оның орнына ҮАААЖ және Кіші Алматы өзенінің үстінен 

көпір өткелін салу ұйғарылады. Сызбаға сәйкес көпірдің ұзындығы 114 

метрді (2х33+2х24 м) құрайды. 

• Маршрут Кіші Алматы өзенінің алқабында жалғасады және өзен 

ағысының бойымен өтеді. ПК 467+25 телімінде сызбаға сәйкес 

ұзындығы 63 метрлік (3х21м) көпір салу жоспарланған. 

• Бұл телімде трассаның алқап арқылы өтетіндігіне байланысты ПК 464 – 

ПК 470 теліміндегі үйме іргетасын қиыршық тасқа толтырылған көлемді 

геологиялық тор болып табылатын геологиялық тор матрастарымен 

нығайту қарастырылған. Бұдан басқа, бұл телімде үйме құламаларын 

геологиялық тормен нығайтып, бетон құю қарастырылған. 

 

                                                      
1 әрі қарай пысықтауды және Мемлекеттік сараптаманың бекітуін қажет етеді 
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0-5-сурет. ҮАААЖ-ның Кіші Алматы өзенімен және Іле трактісімен қиылысу схемасы (Дереккөз: Бас мердігер деректері) 

І НҰСҚА 
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2.2.7. Жол шаруашылығы объектілері  

Жол-пайдалану телімі 

Жоба аясында ҮАААЖ үшін арнайы жол-пайдалану телімі (ЖПТ) құрылады. Ол 

ҮАААЖ-ның ПК 423-426 белгісінде Ынтымақ кенті ауданында және ПК 434 + 

10 Алматы-Қапшағай жолымен болжалды жол айырығының жанында 

орналасады. 

Жол-пайдалану телімі (ЖПТ) ең алдымен автомобиль жолдарын, көпірлерді, 

автомагистральдық жол айырықтары мен өтпе жолдарды жөндеуге және күтіп 

ұстауға, сондай-ақ жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын іске 

асыруға арналған.  

Жалпы алғанда, бір ауысымда ЖПТ 57 қызметкері жұмыс істейтін болады, олар 

жолдарды, көпірлерді, өтпе жолдар мен көліктік жол айырықтарын жөндеумен 

және техникалық қызмет көрсетумен айналысады, сондай-ақ жол қозғалысының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауап береді.  

ЖПТ объектілерінің қатарына мыналар жататын болады1:  

• екі бақылау-өткізу пункті; 

• Интеллектуалдық көлік және төлем жүйесінің әкімшілігі мен басқару 

орталығының ғимараты (2 қабатты ғимарат); 

• гараж, қойма және шеберхана; 

• жол қозғалысын реттеуге арналған жабдықты жөндейтін шеберхана; 

• жөндеу базасы; 

• кран тағаны бар тиеу-түсіру алаңы; 

• өрт резервуары (2x700 м³); 

• тұрмыстық қажеттіліктерге және өрт сөндіру қажеттіліктеріне арналған 

сорғы станциясы; 

• көктайғаққа қарсы материалдарды сақтайтын қойма; 

• жол-пайдалану техникасына арналған жаппамен жабдықталған тұрақ; 

• әрқайсысының қуаттылығы 501–620 кВт VIESSMANN маркалы екі 

қазанмен жабдықталған дизельді қазандық; 

• әрқайсысының көлемі 10 м³ екі резервуардан тұратын дизель отынының 

қоймасы; және 

• инженерлік коммуникациялар. 

 

ҮАААЖ-ның интеллектуалдық көлік және төлем жүйесі (ИКТЖ) 

ҮАААЖ-да көлік құралдарының қозғалысын есепке алу процестерін 

автоматтандыру, жолды пайдаланғаны үшін төлем алу, көлік құралдарының 

қозғалысын басқару, сондай-ақ мерзімді және статистикалық есептерді 

қалыптастыру мақсатында интеллектуалдық көлік және төлем жүйесі (ИКТЖ) 

құрылады. 

Жоба аясында ҮАААЖ-на кіре берісте көлік құралдарының жүру ақысын 

алудың тұйық жүйесін ұйымдастыру, сондай-ақ жүк ағынының негізгі 

                                                      
1 Дереккөз: ТЭН (2015) 



 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

. 

47 

 

бағыттары үшін кіре берісте жүк көлік құралдарының осіне түсетін жүктеменің 

ішінара бақылануын ұйымдастыру ұсынылады. 

Ұсынылған ИКТЖ қамту аймағының бойында құрылуы және тиісті қосалқы 

жүйемен байланыста болуы тиіс; негізгі жүйе мен қосалқы жүйе бірге жұмыс 

істеулері және жүйе операторларына жедел ақпарат берулері тиіс, бұл 

ақпараттың болуы жол инфрақұрылымын айқын, жылдам және тиімді 

басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді (0-6-сурет).
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0-6-сурет  ИКТЖ қамту аймағының суреті (Дереккөз: ТЭН (2015)) 
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Жүйені басқару жүйесі мен негізгі жабдық блогы ЖПТ әкімшілік ғимаратында 

орналасқан. 

Төлем жинау орны қаладан шығатын басты жолдардағы жол айырықтарының 

алдында орнатылады. Төлем жинау орындарының алдында 4-6 қозғалыс жолағы 

бар жол салынады, бұл ретте әрбір жолақта оператор будкасы орнатылады. 

Жоба аясында 15 төлем жинау орнын орнату ұсынылады, олардың ішінде: 

• 10.2.2 төлем жинау орындары – 4 дана (ПК 341 + 50, ПК 434 + 10 

телімдеріндегі жол айырықтары); 

• 8.2.2 төлем жинау орындары – 4 дана (ПК 58 + 27 және ПК 556 + 10) 

телімдеріндегі жол айырықтары; 

• 4.2.2 төлем жинау орындары – 7 дана (ПКK 0, ПК 209 + 20, ПК 464 + 90 

және ПК 655 + 15 телімдеріндегі жол айырықтары). 

Бұдан басқа, «Алматының қала маңы аймағын дамытудың бас жоспарына» 

сәйкес, 8 қосымша төлем жинау орны бар көліктік жол айырықтарын қосымша 

салу ұсынылады (ҮАААЖ жобасына енгізілмеген): 

• Рысқұлов даңғылын жалғастыратын ҮАААЖ қиылысындағы жол 

айырығы; 

• Ақын Сара көшесін жалғастыратын ҮАААЖ қиылысындағы жол 

айырығы; 

• Саин көшесін жалғастыратын ҮАААЖ қиылысындағы жол айырығы; 

• Солтүстік жартылай шеңбер көшесін жалғастыратын ҮАААЖ 

қиылысындағы жол айырығы1. 

ИКТЖ-не қызмет көрсететін персонал Көлік құралдарының қозғалысы туралы 

деректерді жинау орталығының персоналы (32 адам) мен 23 төлем жинау 

орнына қызмет көрсететін персоналдан (189 адам) тұрады. 

Қозғалысты басқару жүйесінің құралдарына мыналар жатады: 

• А үлгісіндегі және BCs үлгісіндегі басқарылатын жол белгілері; 

• қозғалыс параметрлерінің түйіспелі емес датчиктері;  

• қысқа толқынды радарлық аспаптар;  

• жылдамдық режимін бұзуларды бейнетіркеу құралдары; 

• жол жабынының жай-күйін бақылау датчиктері бар автоматты жол 

метеостанциялары; 

• жол диспетчерімен шұғыл байланысуға арналған сигнал және шақыру 

дауыс зорайтқыштары; 

• қашықтан жазатын бейнекамералар; 

• бейнеағынды талдау арқылы жол-көлік оқиғаларын автоматты түрде 

анықтау құралдары; 

Төлем жинау орны (ТЖО) мына элементтердің комбинациясы болып табылады: 

• жол белгілері мен қоршаулары бар, кіруге болмайтын және шығатын 

жолдар; 

                                                      
1 «ҮАААЖ Үлкен Алматы айналма автомобиль жолын салу және пайдалану» концессиялық 

жобасының ТЭН деректеріне сәйкес, IV секциясы -  маркетинг бөлімі – 1-кітап – Түсіндірме жазба. 
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• көлік құралдарының үстерінде жаппалар орнатылған, бақыланатын 

қозғалыс жолақтары; 

• ТЖО кабинасы; 

• ТЖО кабинасының жанында орналасқан, кірме жолдары бар тұрақ 

аймағы. 

 

Шуылдан қорғайтын экрандар және аумақты абаттандыру 

«Алматының қала маңы аймағын дамытудың бас жоспарына» сәйкес1, ҮАААЖ 

трассасының бойында қорғаныстық «жасыл белдеу» қалыптастырылады, онда 

жергілікті кірме жолдар, соқпақтар және велосипед жолдары салынады. 

Қорғаныстық белдеудің ең аз жалпақтығы құрылыстың қызыл сызықтарының 

арасында 150 метрді құрайды2. Бұл жұмыстар Консорциумның жауапкершілік 

аясына енбейді. 

Бұл шара Алматының қала маңы аймағын дамытудың бас жоспарына енгенімен, 

оның қысқа мерзімді перспективада іске аса қоюы екіталай. Ең алдымен, «жасыл 

белдеу» орнату қосымша жер бөлуді қажет етеді, бұл қазіргі уақытта мүмкін 

емес. Сондықтан шуыл әсерін бағалау және оның салдарын жұмсарту 

шараларын әзірлеу (шуылдан қорғайтын экрандардың орналасуын, 

конструкциясын және ұзындығын қоса алғанда) ҚОӘСӘБ-да «жасыл белдеуді» 

ескерместен жүргізілген. 

Жолға жақын орналасқан тұрғын үй құрылысы аудандарында көлік құралдары 

қозғалысынан болатын шуыл деңгейін бағалауды назарға ала отырып (6.3-

бөлімді қараңыздар), Покровка, Исаев, Көкқайнар, Ақсеңгір станциясы, Қызыл 

Ту 4 елді мекендеріне, саяжай және коттедж кенттеріне жақын маңда шуылдан 

қорғайтын экрандарды орнату ұсынылады.  

Жол бойындағы елді мекендерді қорғау және қосымша өсімдіктерді отырғызу 

мақсатында Жобаның техникалық бөлігімен ТЭН сатысында көзделген іс-

шаралар кешені шуылдан қорғайтын экрандар (2 950 м) орнатуды, 1 890 053 м2 

алаңда газон егуді және жаңадан 58 560 бұта мен ағаш отырғызуды қамтиды.  

0-9-кесте  Жобаның техникалық бөлігімен ТЭН сатысында көзделген шуылдан 

қорғайтын экрандар орнатылатын жерлердің тізбесі  

Бастап  Дейін Биіктігі  Ұзындығы, м Ескертпе 

+0  1+50  3 150 Сол жағынан 

13+00  19+60  4 660 Екі жағынан да 

209+40  210+00  3 60 Сол жағынан 

213+00  214+80  3 180 Сол жағынан 

225+60  227+00  4 140 Сол жағынан 

374+50  379+00  3 450 Екі жағынан да 

528+00  530+00  3 200 Оң жағынан 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

 

                                                      
1 Дереккөз: «Алматы-2020» даму бағдарламасы және Алматының қала маңы аймағын дамытудың бас 

жоспары. 

2 ҮАААЖ жобасымен байланысты емес, осылайша, Консорциумның жауапкершілік аясынан тыс 

болады. 
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ҮАААЖ трассасындағы және радиалды жолдармен қиылыстардағы шуыл 

деңгейлерін үлгілеу негізінде кумулятивтік шуыл әсерлерін бағалау ТЭН-де 

қарастырылған конструкцияның әрі қарай нақтылауды қажет ететіндігін 

көрсетті. ҚОӘСӘБ іске асыру барысында шуыл әсерін алдын ала бағалау 

жүргізілді (II томның 6.3-бөлімін қараңыздар). 

Қоршаулар және жол белгілері  

Қорғаныстық қоршаулар жолдың екі жағында және орталық бөлу жолағының 

бойында орнатылады. Еңістер мен бедерлілігі төмен жерлерде адамдар мен 

жануарлардың жолдың көлік жүретін бөлігіне өтуіне тосқауыл болатын 

қорғаныстық тор орнатылады. 

ҮАААЖ-да жоғары жылдамдықты қозғалысты ұйымдастыру мақсатында Жоба 

жаяу жүргіншілердің бөлінген алап телімдеріндегі жолдың көлік жүретін 

бөлігіне өту мүмкіндіктерін жоққа шығарады. Жол телімдерінде транзитпен 

жүретін автобустарға онда тоқтауға тыйым салынады. 

Трасса қажетті таңбалаумен және жол белгілерімен (соның ішінде қозғалыс 

схемалары, апаттық белгілер, метеорологиялық жағдайлар туралы хабардар ету 

белгілері және т.б. сияқты уақытша жол белгілерімен) жабдықталады. 

«Алматының қала маңы аймағын дамытудың бас жоспарына» сәйкес, ҮАААЖ-

на түсетін (одан шығатын) жолдардағы көліктік жол айырықтары ауданында 

автобус  станцияларын, сондай-ақ демалыс аймақтары мен троллейбус 

аялдамаларын салу ұсынылады1.  

Автожанармай құю станцияларын ПК 28, 31, 426, 427, 565, 568 телімдеріндегі 

алаңдарда салу ұсынылады. Автожанармай құю станцияларын жобалауды және 

салуды жеке инвесторлар (ҮАААЖ жобасының шегінен тыс) 

қаржыландырулары тиіс. 

 

Электрмен жабдықтау және жарықтандыру  

Электрмен жабдықтау 

Жол шаруашылығы объектілері «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ берген 

техникалық шарттарға сәйкес бірнеше қосалқы станциядан (№ 70а 35/10 кВ 

Тепличная қосалқы станциясы; № 551 110/35/10 кВ Панфилов қосалқы 

станциясы; № 101I 110/10 кВ Шымбұлақ қосалқы станциясы) кернеу берілетін 

қолданыстағы 10 кВ электр беру желілерінен (ЭБЖ) қуат алады: 

• Қарасай ауданы (ПК 0-309) 21.03.2008 ж. № 211-1101 ТШ 21.05.2009 ж. 

№ 211-2045 ТШ редакциясында, 12.12.2012 ж. № 25.1-5752 ТШ; 

• Іле ауданы (ПК 309-467) 02.04.2013 ж. № 25.1-466 ТШ; 

• Талғар ауданы (ПК 467-660) 21.03.2008 ж. № 211-1099 ТШ 21.05.2009 ж. 

№ 211-2046 ТШ редакциясында, 12.12.2012 ж. № 25.1-5754 ТШ. 

10/0,4 кВ трансформаторлық қосалқы станциялар (ТҚС), сондай-ақ сыртқа 

орнатылатын жиынтықты 10 кВ тарату құрылғылары жоғары даярлық күйінде 

сатып алынып, орнатылатын жерде жиналады. Қолданыстағы қуат беретін ТҚС-

да (кем дегенде 35 кВ) орнатылатын, ұсынылып отырған жиынтықты 10 кВ 

                                                      
1 ҮАААЖ жобасымен байланысты емес, Консорциумның жауапкершілік аясынан тыс. 
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тарату құрылғылары стационарлық вакуумдық BB/TEL автоматты 

ажыратқыштарымен, ауыспалы басқару кернеуінен микропроцессорлық қорғау 

құрылғысымен (MiCOM сериясындағы) және электр қуатының электронды 

есептеуіштерімен (EuroAlpha) жабдықталған  КРН-III-10 және КРН-IV-10 

шкафтары болып табылады. 

Ұсынылып отырған 10/0.4 кВ ТҚС кабельдік кірістері 10 кВ, кабельдік 

шығыстары 0,4 кВ, климаттық санаты YXL1 (қоңыржай салқын климат 

жағдайларында пайдалануға жарамды), өтпелі немесе клеммалық үлгідегі 2 

трансформаторы бар, будкалық үлгідегі трансформаторлық қосалқы станциялар 

болып табылады, 15150-69 МЕМСТ талаптарына сай келеді. 

Көліктік жол айырығы аймағына, бейнебақылау жабдығына және бақылау-

өткізу пункттеріне электр қуаты жолдың орталық бөлу жолағының бойымен 

өткізілген кабель желілері бойынша ұсынылып отырған трансформаторлық 

қосалқы станциялардан беріледі. Жарықтандыру аспаптарына қуат беру және 

олардың трансформаторлық қосалқы станциялардағы жұмысын басқару үшін 

сыртқы жарықтандыруды басқару шкафтары орнатылған. 

ЖПТ дербес қуат көзін қамтамасыз ету үшін 10 кВ тарату пунктін орнату 

ұсынылады, оның екі ұяшығы сол арқылы ЖПТ 400 кВА ТҚС-на қуат берілетін, 

көлденең қимасының ауданы 3х120 мм2, АСБУ-10 кВ кабелін қосуға арналған. 

Металл корпуста жеке тұрған қосалқы станция қуаттылығы 400 кВА екі 

трансформаторды орнатуға арналған. 

Жарықтандыру 

Телімдерде белгіленген жалпы жарықтандыру қуаттылығы 413,25 кВт құрайды. 

Жарықтандыру схемасы – жол осінің бойымен екі қатарлы, тік бұрышты. 

Түсетін жолдарда бір қатарлы жарықтандыру жасау ұсынылады. Тіреулердің 

биіктігі – 8 метр, тіреулердің арасындағы арақашықтық — 40 метр. 

Ұсынылып отырған трансформаторлық қосалқы станциялардан кабель желісі 

бойынша қуат беретін желіге 380/220 В кернеу беріледі; электрмен жабдықтау 

санаты — II. 

Электрлік жарықтандырудың негізгі компоненттері ES-System жарық диодты 

шамдарымен жабдықталған және металл тіреулерге орнатылған шамдалдар 

болып табылады. 

0-10-кесте Негізгі жол телімдеріндегі стационарлық электрлік жарықтандыру 

Телім Орналасқан жері 
Басталуы, 

ПК 

Аяқталуы, 

ПK 

Ұзындығы

, м 

8a 
Алматы — Ұзынағаш тас жолындағы айналма 

көліктік жол айырығы 
0 2 + 50 250 

1 

Алматы – Бішкек тас жолынан ПК58 + 17 

теліміндегі көліктік жол айырығы 
53 + 20 62 + 50 930 

Алматы-Шамалған тас жолынан ПК 209 

теліміндегі көліктік жол айырығы және Ақсеңгір 

станциясының жанындағы темір жол өтпесі (ПК 

208 + 06-216 + 49) 

202 +90 216 +90 1 400 

Жәпек батыр – Комсомол ауылы тас жолынан 

ПК 341 + 50 теліміндегі көліктік жол айырығы  
334+70 349+40 1 470 

Түменбаев (Ащыбұлақ) ауылындағы ПК 374 + 

54-378 + 17 теліміндегі өтпе жол 
374 +60 378 +30 370 
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Телім Орналасқан жері 
Басталуы, 

ПК 

Аяқталуы, 

ПK 

Ұзындығы

, м 

Алматы – Өскемен тас жолынан ПК 434 + 10 

теліміндегі көліктік жол айырығы 
429 +90 439 +10 920 

4 
Алматы – Құлжа – Қорғас тас жолынан ПК 556 + 

45 теліміндегі көліктік жол айырығы 
551+40 561+40 1 000 

9 
Алматы – Өскемен тас жолынан ПК 655 + 15 

теліміндегі көліктік жол айырығы 
648+40 659+20 1 080 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

Жарықтандырудың жеткіліктілігі тұрғысынан жол қозғалысы қауіпсіздігінің 

аудиті1 нәтижелері бойынша қандай да бір сәйкессіздіктер анықталмағандықтан, 

ол жобаланып отырған жол үшін жарамды болып есептеледі. 

2.3. ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ 

2.3.1. Көлік ағындары 

2013 жылы Алматы қаласы қажеттіліктерінің қамтамасыз етілуін және 2045 

жылға дейін оның қала маңы аймақтарының дамуын, сондай-ақ «Жібек 

жолының» өтуін бағалау мақсатында Sweco компаниясы ҮАААЖ-дағы көлік 

ағындарының схемасын әзірледі. Бұл схемаға сәйкес, ҮАААЖ-да қолданыстағы 

шығу жолдарымен 12 қиылыс болады. 

Кейінірек төрт шығу жолының ҮАААЖ кеспей, оның үстінен немесе астынан 

өтетіндігі туралы шешім қабылданды. Нәтижесінде техникалық-экономикалық 

негіздеме (ТЭН) шеңберінде ұсынылған көлік ағындарының схемасы 

өзектілендіруді және түзетуді қажет етеді. ҚОӘСӘБ мақсаттарында схеманы 

түзетуді Кредиторлардың Техникалық консультанттары (ARUP) өздері 2018 

жылғы қазан айында жүргізген трафикті өлшеу нәтижелерін ескере отырып, 

сондай-ақ Sweco компаниясы әзірлеген негізгі тәсілдерді назарға ала отырып 

орындады.  

Концессия кезеңі 2038 жылға дейін қоса алғанда 20 жылға созылады деп 

болжалданады (болжалды аяқталу мерзімі), пайдаланудың алғашқы жылы – 

2023 жыл. 2.3-1-кестеде және 2.3-2-кестеде берілген нәтижелер пайдалану 

кезеңінде көлік ағындарының қоршаған ортаға әсерін (яғни атмосфералық 

ауаның сапасы, парниктік газдардың шығарындылары және шуыл әсері) бағалау 

үшін пайдаланылды. 

                                                      
1 Жарықтандыру схемасы жол қозғалысы қауіпсіздігінің аудитін жүргізу барысында 1-сатыда 

аудиторларға берілмеді.  
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2.3-1-кесте. ҮАААЖ-дағы қозғалыстың бір күндік орташа қарқындылығы (2023 ж., 2033 ж. және 2038 ж.) 

ҮАААЖ телімдері (100 м - 1 пикет (ПK)) 
Қозғалыстың қарқындылығы, күніне көлік саны  

2023 жыл 2033 жыл 2038 жыл 

ПK0 -ПK55 15 989 25 028 28 690 

ПK55 - ПK210 41 383 40 468 44 948 

ПK210 – ПK340 28 195 35 655 39 522 

ПK340-ПK440  40 914 56 086 62 727 

ПK440 – ПK470 41 775 64 948 69 991 

ПK470 – ПK570 28 558 52 978 56 169 

ПK570 – ПK660 9 828 11 736 16 408 

Дереккөз: ARUP есептеулері (2018) 

 

2.3-2-кесте. Радиалды жолдардағы қозғалыстың бір күндік орташа қарқындылығы (2018 ж., 2023 ж., 2033 ж. және 2038 ж.) 

ҮАААЖ телімі Жолдың атауы Елді мекен Қозғалыстың қарқындылығы, күніне көлік саны 

2018 ж. 2023 ж. Алматы 

облысы жағынан 

(ҮАААЖ шегінен 

тыс) 

2023 ж., 

Алматы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінде) 

2033 ж., 

Алматы 

облысы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінен тыс) 

2033 ж., 

Алматы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінде) 

2038 ж., 

Алматы 

облысы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінен тыс) 

2038 ж., 

Алматы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінде) 

0 Жоғарғы Қаскелең тас 

жолы (А4) 

Қырғауылды 16 752 16 446 26 324 27 132 6 548 30 254 8 794 

5 817 Бішкек тас жолы (А2) Райымбек 67 008 45 422 57 536 13 667 23 187 15 368 27 450 

20 920 Боралдай тас жолы 

(KB-67) 

Жәпек батыр 12 368 20 826 18 134 54 628 41 402 66 353 51 255 

34 150 Қарағанды тас жолы - 11 316 10 208 20 564 10 124 22 470 11 811 25 400 

36 304 Алтаев көшесі Жәпек батыр 1 518 1 826 1 826 2 000 2 000 2 338 2 338 
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ҮАААЖ телімі Жолдың атауы Елді мекен Қозғалыстың қарқындылығы, күніне көлік саны 

2018 ж. 2023 ж. Алматы 

облысы жағынан 

(ҮАААЖ шегінен 

тыс) 

2023 ж., 

Алматы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінде) 

2033 ж., 

Алматы 

облысы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінен тыс) 

2033 ж., 

Алматы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінде) 

2038 ж., 

Алматы 

облысы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінен тыс) 

2038 ж., 

Алматы 

жағынан 

(ҮАААЖ 

шегінде) 

37 490 Алматы көшесі Мұхаметжан Түймебаев 

атындағы ауыл – 

Көкқайнар 

1 518 1 826 1 826 2 000 2 000 2 338 2 338 

40 860 Абай көшесі (KB-21) Қоянқұс – Жаңадәуір 19 193 23 093 23 093 25 293 25 293 29 569 29 569 

43 410 Қапшағай тас жолы 

(А30) 

Ынтымақ 42 827 46 620 43 034 54 130 48 262 63 129 59 381 

46 490 Іле тас жолы (KB-15) Өтеген батыр 24 868 27 360 37 122 41 476 54 056 47 944 58 795 

52 759 Бәсібеков көшесі (АЛ-

91 (AL-91)) 

Әлмерек 22 909 25 018 25 018 34 488 44 838 36 766 36 766 

55 645 Құлжа тас жолы (А2) Панфилов 39 109 37 732 31 692 33 621 33 621 39 146 45 722 

57 930 ҮАА тас жолы - 12 725 10 375 10 375 10 400 10 400 12 264 12 264 

59 058 Алатау тас жолы Алатау 12 725 10 375 10 375 10 400 10 400 12 264 12 264 

65 515 Талғар тас жолы (Р17) Қызыл-Қайрат 22 077 15 722 17 088 11 310 16 082 13 318 21 978 

Дереккөз: ARUP есептеулері (2018)  



 

 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

56 

2.3.2. Жол қозғалысының қауіпсіздігі 

Кредиторлардың талаптарына сәйкес, Жоба аясында Жобаның Автожолдардың 

қауіпсіздігін басқару туралы Еуропалық Директива (2008/96/ЕО директивасы) 

нормаларына сәйкестігін бағалау мақсатында жол қозғалысының қауіпсіздігі 

аудитінің бірінші сатысы өткізілді. Аудит жүргізу кезінде мына нұсқаулықтар 

пайдаланылды: 

• Аймақтық жолдар Қауіпсіздігінің Аудиті бойынша Нұсқаулық, 

TRACECA Аймақтық жолдар қауіпсіздігін басқару жобасы, Қауіпсіздік 

жөніндегі инженерлер командасы, 2014 жылғы желтоқсан;1 

• Дүниежүзілік жол қауымдастығы (PIARC) «Жол құрылысының жаңа 

жобаларын іске асыру кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігінің аудитін 

жүргізу бойынша нұсқаулық», 2011;2 

• Ирландияның көліктік инфрақұрылымы мен жол қозғалысы 

қауіпсіздігінің аудитін жүргізу бойынша нұсқаулық, 2017.3 

Аудитті BTY және J.B. Barry&Partners Consulting Engineers компанияларының 

сарапшылары жүргізді. Аудит 2018 жылғы 4 желтоқсаннан бастап 2019 жылғы 

10 қаңтарға дейін қоса алғандағы кезеңде өткізілді, алаңға бару 2018 жылғы 4-6 

желтоқсанда ұйымдастырылды. 

Анықталған сәйкессіздіктер мен Консорциум жауаптары тізбесінің түйіндемесі 

төменде келтірілген: 

a. Бетон жабынды пайдаланумен байланысты қауіпсіздікке төнуі мүмкін 

қатерлер. 

o Бетон жабынның қауіпсіздігі Жол жабынының ілінісу 

коэффициентінің нормативтік мәнін және оның жалпы жай-күйін 

бақылауға және қолдауға концессия туралы келісім 

талаптарымен қамтамасыз етіледі. 

o Жолдың көлік жүретін бөлігінде шалшықтар мен мұздақтардың 

(суық мезгілде) түзілуімен байланысты мәселелер әсіресе 

бұрылыстарды профильдеу арқылы көлденең еңіс өзгертілген 

жерлерде жол төсемі градиенттерін мұқият қарастыра отырып 

талдануы тиіс. 

b. ҮАААЖ негізгі трассасында рұқсат етілген жоғары жылдамдықтың 

(сағатына 140 км) салдарынан ЖКО жиілігі мен ауырлық деңгейінің 

ұлғаю ықтималдығы. 

o Автомагистральдің негізгі бөлігінің барлық элементтері сағатына 

150 км ең жоғары жылдамдығына есептелген, сондықтан жобада 

қарастырылған шектеу (сағатына 140 км) Қазақстан 

Республикасы аумағында қолданылатын нормативтік талаптарға 

сәйкес келеді. 

o Түсу алдында жылдамдықты төмендететін көлік құралдары мен 

негізгі автомагистральға кіре берісте жылдамдықты үдететін 

автомобильдердің қозғалыс траекторияларының тоғысуы 

                                                      
1 http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-

dam/TAREP/70ta/TRACECA_Documents/G01__RSA_Guidelines.pdf 

2 https://www.piarc.org  

3 http://www.tiipublications.ie/library/GE-STY-01027-02.pdf 
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салдарынан әлеуетті қақтығыстардың негізгі көзі болып 

табылатын жол айырықтарының арасындағы орташа 

арақашықтық 9,4 километрді құрайды, бұл жылдамдықты 

трассалар үшін нормативтік құжаттарда ұсынылатын 5 

километрден әлдеқайда асып түседі. 

o Телімдердің бірінде жол айырықтары арасындағы арақашықтық 

тек 3 километрді құрайды, бұл трассаға кіріп, жылдамдықты 

ағынға енетін көлік құралдары мен келесі жол айырығында 

жылдамдықты трассадан түсу үшін басқа жолаққа ауысатын 

автокөліктердің қатысуымен ЖКО орын алуының жоғары 

тәуекелін тудырады. Бұл проблема төменде (h тармағы) 

көрсетілген іс-шаралар аясында шешіледі. 

o Жол айырықтарының жоспарланған үлгісіндегі екпіндеу және 

тежеу жолақтарының арасындағы арақашықтық әлеуетті 

жылдамдығы сағатына 150 км болатын жылдамдықты ағында 

жолақ ауыстыру үшін ауыспалы жылдамдықты жолақтар 

ұзындығының жеткіліксіз болуына алып келуі мүмкін. Түсу және 

кіру жолдарының, сондай-ақ трассаға кіру жолдарының 

схемасын, соның ішінде белгілер мен көрсеткіштерді қайта қарау 

қажет. 

c. Жобада трассаның әр түрлі телімдерінде жол құрылыстары мен жол 

айырықтарына жақын маңда өзгеріп отыратын әр түрлі жылдамдық 

режимдері қарастырылған. Аудиторлардың қауіптенулері негізгі 

автомагистральдағы жылдамдық режимінің тұрақсыздығы 

жүргізушілерді шатастыруы мүмкін екендігімен байланысты, 

нәтижесінде көлік құралының қозғалу жылдамдығы трасса 

жағдайларына сәйкес келмейді. 

o Тәуекелдерді азайту үшін неғұрлым қауіпсіз тоғысуды және 

көлік ағындарының бөлінуін қамтамасыз ету бойынша жобалық 

шешімдер қабылданады. Жылдамдықты азайтуға және басқа 

жолаққа ауысу кезінде қақтығыстарға жол бермеуге бағытталған 

шаралар (белгілерді орнату, таңбалау, жолақтарды бөлу/ бөліп 

көрсету) қарастырылады және жұмыстық жобаға енгізіледі. 

o ЖҚА екінші сатысында жобалық шешімдердің озық 

халықаралық практикаға сәйкестігі тұрғысынан жұмыстық 

жобаның талдауы орындалады. 

d. Аудиторлардың алаңдаушылығы қысқы мезгілде жолға қызмет 

көрсетудің ұйымдастырылуымен байланысты. Қыс айларында жол 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиісті жоспарлау мен бақылауға 

негізделген қар мен мұзды жедел тазалаудың ұйымдастырылуы аса 

маңызды мәнге ие. 

o Пайдалану және қызмет көрсету сатысы басталғанға дейін 

Пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

консультант Қысқы мезгілде жолға қызмет көрсетудің кешенді 

жоспарын дайындайды, онда қар тазалау мәселелері қамтып 

көрсетіледі. 

e. Демалыс алаңдары жүргізушілердің уақтылы үзіліс жасап, кейін сапарды 

жолға және көлік жүргізуге толығымен зейін қоя отырып 

жалғастыруларына мүмкіндік береді. Осылайша, қауіпсіз тұрақ 

аймақтарының жеткілікті санын қамтамасыз ету жол желісін құру 

жұмысының ажырамас бөлігі болып табылады. 
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o Жобада демалыс алаңдары үшін жер қазу жұмыстарын (үймелер 

жасау) орындау қарастырылған, алайда алаңдардың өздерін 

жайластыру жобаға енбейді. 

o Мемлекеттік жоспарлау органдарында Жоба аясында, кіру және 

шығу жолдарын қоса алғанда, қосымша демалыс алаңдары үшін 

жер бөлу қарастырылған-қарастырылмағандығын нақтылау 

қажет.  

f. Бөлу жолағындағы қауіпсіздік тосқауылының сенімділік деңгейі 

алаңдаушылық туғызады. Бір қатарлы қоршаудың автомобильдердің, 

әсіресе ауыр жүк көліктерінің бөлу жолағы арқылы қарсы қозғалыс 

жолағына шығып кетуінің алдын ала алмау қаупі бар. 

o Жобада ҮАААЖ трассасындағы көлік құралдарының рұқсат 

етілетін жүк көтергіштігі мен жылдамдығына сәйкес келетін 

тосқауылдардың, соның ішінде иілген жерінің беріктігі 

қарастырылған. 

o Аудиторлар жобада қарастырылған қоршаулар жүйесін жобалық 

шешімдердің озық халықаралық практикаға сәйкестігі 

тұрғысынан тексереді. 

g. Негізгі жол телімдерін су басуының және жүргізушілер ЖКО жасауы 

мүмкін қауіпті жағдайлардың орын алуының жоғары тәуекелі бар. 

o Суағындар арқылы өткелдер салу кезінде кедергісіз ағынды 

қамтамасыз ету және су басу тәуекелін барынша азайту 

мақсатында гидрологиялық есеп дайындалады. 

h. Жобада № 3 телімде жобаланған айналма жол айырығының орнында 

жаяу жүргіншілер қозғалысын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар 

қарастырылмаған. 

o № 3 телімдегі айналма жол айырығының жобасы толығымен 

қайта қаралады. 

o Аудиторлар қайта қаралған жобаны оның озық халықаралық 

практикаға сәйкестігі тұрғысынан тексереді. 

i. 9-шы телімдегі көліктік жол айырығы болашақта автомагистральды 

кеңейтуге арналған, ҮАААЖ автомагистралінің телімі осы жол 

айырығында аяқталады. Мұндай орналасу жүргізушілерді 

жаңылыстыруы немесе жүргізушілердің жол айырығына жоғары 

жылдамдықпен жақындауларына алып келіп, нәтижесінде өздерінің 

қозғалыс бағыттарын өзгертулеріне мәжбүрлеуі мүмкін, ал бұл ЖКО-ға 

алып келеді. 

o Осы телімнің ағымдағы ТЭН жобасы қайта қаралады. 

o Аудиторлар қайта қаралған жобаны жобалық шешімдердің озық 

халықаралық практикаға сәйкестігі тұрғысынан тексереді. 

j. № 3 телімдегі көліктік жол айырығы батыс жақтан шектесетін № 2 

телімдегі ірі жол айырығына өте жақын орналасады. Осы екі жол 

айырығының арасындағы жеткіліксіз арақашықтық ауыспалы 

жылдамдықты жолақтарда ЖКО-на алып келуі мүмкін. 

o Жол айырықтарының жобасы қолданыстағы жер бөлу аясында 

қайта қаралады. 

o Аудиторлар қайта қаралған жобаны жобалық шешімдердің озық 

халықаралық практикаға сәйкестігі тұрғысынан тексереді. 

k. №8 телімнің едәуір бөлігі биік террасаланған құламаларды жасай 

отырып, бедерге терең енуді қажет етеді. Жол төсемінің сырғанап түскен 

топырақ пен тастардан, ал қысқы мезгілде қар көшкінінің жүруінен 
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ластануының жоғары тәуекелі бар, бұл ЖКО-ға алып келуі мүмкін. 

Бұдан басқа, еріген қар суы немесе нөсер ағыны деңгейінің көтерілуінің/ 

трассаны су басуының қаупі бар. 

o Жобалаушы ұсынылған ойым конфигурациясында құрылыстық 

бөгеу элементтерін (еңісті жерлерді сатылы түрде орналастыру) 

және тас құлауына қарсы бөгеттердің пайдаланылуын 

қарастырады. 

o Аудиторлар қайта қаралған жобаны жобалық шешімдердің озық 

халықаралық практикаға сәйкестігі тұрғысынан тексереді. 

l. № 1 телімдегі солтүстік жол айырығын (Шамалғанға баратын жол) 

жоспарлау жергілікті жолда бірнеше жақын орналасқан жол тоғыстарын 

салу қажеттігін тудырады. Мұндай құрастыру жергілікті жолдағы көлік 

ағыны мен автомагистральдан түсетін және оған шығатын КҚ ағыны 

арасындағы әлеуетті қақтығыстардың көбеюіне алып келуі мүмкін. 

o Жол айырығының жобасы қайта қаралады. 

o Аудиторлар қайта қаралған жобаны жобалық шешімдердің озық 

халықаралық практикаға сәйкестігі тұрғысынан тексереді. 

m. Автомагистральдің оңтүстік жақ шетіндегі жол айырығын (№ 8 телім) 

трассалау және жоспарлау бірінен соң бірі келетін бұрылыстар тобын 

құрады. Трассаның осы нұсқасы бойынша жылдамдықты қозғалыс 

кезінде басқара алмай қалу себебінен ЖКО тәуекелі туындайды. 

o Жол айырығының жобасы қайта қаралады. 

o Аудиторлар қайта қаралған жобаны жобалық шешімдердің озық 

халықаралық практикаға сәйкестігі тұрғысынан тексереді. 
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2.4.                        ҚҰРЫЛЫС САТЫСЫ 

2.4.1. Құрылыс жұмыстары 

Құрылыс сатысында мынадай жұмыстар орындалады: 

• дайындық жұмыстары (бөлінген жолақты тазарту, ағаштарды кесу, 

өсімдік топырағын тасып шығару және жинау, уақытша құрылыстар мен 

кірме жолдарды салу және т.б.); 

• жол төсемін салу (төменгі және жоғарғы қабаттарды қайта толтыру, 

суағарларды, кюветтерді салу және т.б.); 

• жол жабынын салу (ыстықтай илемделген асфальтты төсеу және т.б.); 

• жол шаруашылығы объектілері мен қорғаныстық құрылыстарды тұрғызу 

(жер телімдерін қалпына келтіру, аумақты абаттандыру, шуылдан 

қорғайтын экрандарды орнату). 

Иелерінен алынған техникалық шарттарға сәйкес, мына инфрақұрылым 

объектілері жылжытылулары тиіс: 

Түрі 
2013 жылғы 

саны 

2015 жылғы 

саны 
Қосымша 

Газ құбырлары 10 28 18 

Су құбыры және 

канализация желілері  

27 33 6 

Коммуникациялық желілер 47 59 12 

Электр беру желілері  81 96 15 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

 

2.4.2. Уақытша құрылыстар 

Құрылыс кезеңінде тас жолдың бойында құрылыс материалдарын, жол-құрылыс 

техникасын, көпір конструкцияларын, су жүргізу құбырларын және т.б. сақтауға 

арналған бірнеше уақытша қойма ұйымдастырылады.  

«Береке» және «Панфилов» екі құрылыс қалашығын пайдалану ұсынылады. 

19+000 км белгісінде ұйымдастырылған Береке құрылыс қалашығында (0-1-

сурет) мынадай уақытша объектілер орналастырылады: 

• 200-300 адамның тұруына есептелген, персоналға арналған вахталық 

кент; 

• автокөлік пен құрылыс техникасына арналған тұрақ, қоймалар; 

• қуаттылығы (әрқайсысының) сағатына 105-115 м3, бетон өндіруге 

арналған екі қондырғы және толтырғышты жинақтау аймағы; 

• қуаттылығы сағатына 170 тонна асфальт-бетон зауыты және 

толтырғышты жинақтау аймағы; 

• қуаттылығы сағатына 400 тонна, қоспаны алдын ала дайындауға 

арналған қондырғы. 

«Береке» құрылыс қалашығы ҮАААЖ бен ІІ санатты жолдың, сондай-ақ 

Алматы-Шамалған темір жолының қиылысынан оңтүстік-батысқа қарай 

орналасады (0-2-сурет). 

56+000 км белгісінде ұйымдастырылған Панфилов құрылыс қалашығында (0-3-

сурет) мынадай уақытша объектілер орналастырылады: 



 

 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

61 

• 250-350 адамның тұруына есептелген, персоналға арналған вахталық 

кент; 

• автокөлік пен құрылыс техникасына арналған тұрақ, қоймалар; 

• қуаттылығы (әрқайсысының) сағатына 105-115 м3, бетон өндіруге 

арналған үш қондырғы; 

• қуаттылығы сағатына 240 тонна асфальт-бетон зауыты; 

• қуаттылығы сағатына 400 тонна, қоспаны алдын ала дайындауға 

арналған қондырғы. 

«Панфилов» құрылыс қалашығы ҮАААЖ бен Құлжа тас жолының қиылысынан 

оңтүстік-шығысқа қарай орналасады (0-4-сурет). 
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0-1-сурет. Береке құрылыс қалашығының бас жоспары (Дереккөз: Бас мердігер ұсынған деректер негізінде дайындалды) 
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0-2-сурет.  Береке құрылыс қалашығының орналасуы (Дереккөз: Бас мердігер ұсынған деректер негізінде дайындалды) 
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0-3-сурет. Панфилов құрылыс қалашығының бас жоспары (Дереккөз: Бас мердігер ұсынған деректер негізінде дайындалды) 
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0-4-сурет. Панфилов құрылыс қалашығының орналасуы (Дереккөз: Бас мердігер ұсынған деректер негізінде дайындалды) 
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2.4.3. Сутартқы және ағынды суларды басқару  

Сумен жабдықтау 

ҮАААЖ салу үшін ауыз сумен, техникалық және өрт сөндіретін сумен 

жабдықтау қажет болады. 

Технологиялық су «Панфилов» құрылыс қалашығына Алматы қаласын сумен 

жабдықтау үшін пайдаланылатын жақын маңдағы арнадан тасымалданады. Бұл 

арнаның жақын маңдағы сорғы станциясы қалашық шекарасында орналасқан. 

Басқарушы компаниямен құрылыс сатысында технологиялық судың қажетті 

мөлшерін беру туралы алдын ала уағдаластыққа қол жеткізілді. 

Консорциум «Береке» құрылыс қалашығын Алматы қаласының су құбыры және 

канализация желілеріне қосу мүмкіндігін қарастыру үшін тиісті мемлекеттік 

органға құжаттар топтамасын ұсынды. Алайда әзірше қосуға рұқсат әлі алынған 

жоқ, ҚОӘСӘБ барысында құрылыс қалашығы аумағында жер асты сутартқысын 

салу нұсқасы қарастырылды. Сутартқының сулы деңгейжиек 

пайдаланушыларына әлеуетті әсері әлеуметтік әсерді бағалау шеңберінде 

талқыланады (III том, 4.2-бөлім). 

Консорциум қалалық су құбыры желілеріне қосылу үшін әзірлеген ерекшелік 

төмендегі кестеде берілген (0-1-кесте). Ерекшелік пен есептеулер екі құрылыс 

қалашығы үшін бірдей.  

0-1-кесте. Алматы қаласының су құбыры және канализация желілеріне қосылу 

параметрлері  

Параметр Мәні* 

Көлемі, м3 134-тен 112 500-ге дейін 

Жалпы су шығыны  тәулігіне 450  м3; сағатына 70,94 м3; 

секундына 24,25 л 

Тұрмыстық қажеттіліктер үшін  тәулігіне 100 м3; сағатына 35,94 м3; секундына 

14,52 л 

Технологиялық қажеттіліктер үшін тәулігіне 350 м3; сағатына 35 м3; секундына 

9,72 л 

Айналымдық сумен жабдықтауды қоса 

алғанда: 

----- 

ішкі өрт сөндіру секундына 2*5,0 л 

сыртқы өрт сөндіру секундына 30 л 

* - мөлшерлер бір құрылыс қалашығы үшін көрсетілген. Екі құрылыс қалашығы үшін талаптар 

мен көлемдер бірдей (аталған мөлшерлер су құбыры және канализация желілеріне қосылу 

жөніндегі өтінішке қоса берілген есептеулерден алынған). 

Дереккөз: Бас мердігер деректері 

Тұрмыстық қажеттіліктер үшін су тұтыну көлемдері, қалашықтағы 

объектілердің санын, персоналдың санын және т.б. назарға ала отырып, 

заңнамалық талаптар негізінде есептелді. Есептеулер үшін бастапқы деректер 

2.4-2-кестеде келтірілген.  
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0-2-кесте. Тұрмыстық су тұтынуды есептеуге арналған бастапқы деректер  

Параметр Көлемі 
Заңнама 

талаптары  

Тәуліктік су тұтыну* 

Бір бірлікке 

шаққанда 
Барлығы 

Әкімшілік персонал 114 адам MҚН 3.02-03-2005 бір адамға 

шаққанда 

тәулігіне 12 

л 

тәулігіне 1,368 

м3 

Жұмысшылар 610 адам MҚН 3.02-03-2005 бір адамға 

шаққанда 

тәулігіне 25 

л 

тәулігіне 15,25 

м3 

Жоғары 

жайлылықтағы 

бөлмелер (дәретхана 

бөлмелерімен 

жабдықталған) 

100 адам ҚР ҚНжЕ 3.02-

43.2007 

бір адамға 

шаққанда 

тәулігіне 120 

л  

тәулігіне 12,0 

м3 

Экономикалық класс 

бөлмелері (ортақ 

дәретхана бөлмелері) 

250 адам ҚР ҚНжЕ 3.02-

43.2007 

бір адамға 

шаққанда 

тәулігіне 100 

л 

тәулігіне 25,0 

м3 

Төсек-орын 

жабдықтары 

тәулігіне 300 кг ҚР ҚНжЕ 3.02-

43.2007 

75 л/кг тәулігіне 22,5 

м3 

Асхана, тамақ 

дайындау 

тәулігіне 1980 

рет тамақтану 

ҚР ҚНжЕ 3.02-02-

2001 

бір 

тамақтануға 

12 л 

тәулігіне 23,76 

м3 

Медициналық 

қызмет көрсету, 

медициналық пункт 

15 адам 

(медициналық 

пунктке 

баратын) 

ҚР ҚНжЕ 3.02-02-

2001 

бір адамға 

шаққанда 

тәулігіне 8 л 

 

*- деректер бір құрылыс қалашығы үшін келтірілген. Екі қалашық үшін талаптар мен көлемдер 

бірдей (аталған мөлшерлер су құбыры және канализация желілеріне қосылу жөніндегі өтінішке 

қоса берілген есептеулерден алынған). 

Дереккөз: Бас мердігер деректері 

Нақты өндірістік бөлімшенің ерекшелігіне негізделген технологиялық 

қажеттіліктер үшін су тұтыну есебі 2.4-3-кестеде берілген.  

0-3-кесте. Технологиялық су тұтынуды есептеуге арналған бастапқы деректер 

Өндірістік бөлімше Өндіру көлемі 

Тәуліктік су тұтыну* 

Бір бірлікке 

шаққанда  
Барлығы 

1-ші үлгідегі бетон ерітіндісі  тәулігіне 1000 м3 150 л/м3 тәулігіне 150 м3 

2-ші үлгідегі бетон ерітіндісі  тәулігіне 1000 м3 200 л/м3 тәулігіне 200 м3 

*- деректер бір құрылыс қалашығы үшін келтірілген. Екі қалашық үшін талаптар мен көлемдер 

бірдей (аталған мөлшерлер су құбыры және канализация желілеріне қосылу жөніндегі өтінішке 

қоса берілген есептеулерден алынған). 

Дереккөз: Бас мердігер деректері 

Техникалық регламенттерде екі қалашықта орналасқан асфальт және бетон 

зауыттарында техникалық судың пайдаланылатындығы көрсетілуіне 

қарамастан, келтірілген ерекшелік су тұтынуды есептеу кезінде оларды есепке 

алмайды. 
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Келтірілген есеп ауданның бір м²-не 12 литрді құрайтын шаң басуға арналған су 

қажеттіліктерін қамтымайды. Алайда, көлік құралдарының қозғалысынан шаң 

көтерілу әсерін барынша азайту мақсатында құрғақ кезеңде қара жолдар мен 

құрылыс алаңдарын үнемі ылғалдандырып отыру Жоба міндеттемелерінің бірі 

болып табылады. Шаң басуға және асфальт-бетон зауыттарына арналған су 

тұтыну көздерін анықтау шаралары ЭӘІЖ-да қамтылған. 

Ағынды суларды басқару 

Су бұру бойынша мына параметрлер Алматы қаласының қолданыстағы 

желілеріне қосылу рұқсатына енгізілген (2.4-4-кесте). 

0-4-кесте. «Панфилов» құрылыс қалашығы үшін су бұру параметрлері  

Параметр Көлемі  Өлшем бірліктері 

Жоспарланған су бұру нормалары  100 тәулігіне м3 

Су бұрудың жалпы көлемі  100 тәулігіне м3 

* - есеп құрастырылған күндегі ахуал бойынша тек Панфилов қалашығы үшін рұқсат 

қолжетімді болды. Алайда, екі лагерь үшін де сумен жабдықтауға қойылатын талаптардың 

бірдей болуын негізге ала отырып, су бұруға қойылатын талаптар да бірдей деп ұйғаруға 

болады. 

Мына талаптар рұқсатқа енгізілген: 

• Қалашықтан құрылыс қалашығынан солтүстік-шығысқа қарай 

орналасқан коллекторға (диаметрі 800 мм) су тартатын құбыр жолын 

жобалау және салу қажет; 

• Әзірленген жоба мен қосылу орнын «Алматы Су» МКК су бұру 

бөлімімен қосымша келісу; 

• Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін ҚНжЕ талаптарына сәйкес 

майтұтқы орнату. Майтұтқыға қызмет көрсету мен тазартуды 

пайдаланушы жүзеге асыруы тиіс; 

• 4.01-03-2011 «Су бұру. Сыртқы желілер мен құрылыстар» ҚР ҚН 6.2.8-

бабының талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының үкіметі 

2015 жылғы 20 шілдеде бекіткен № 546 «Елді мекендердің су бұру 

жүйелеріне ағынды суларды қабылдау ережесіне» сәйкес, ағынды 

суларды қалалық су бұру жүйесіне төгу нормативтері шекті рұқсат 

етілетін концентрациядан (ШРК) аспаулары тиіс. 

Қалалық канализация желілеріне төгу алдында ағынды суларды тазартуға 

арналған жергілікті тазарту құрылыстарының жобалық құжаттамасы ұсынылған 

жоқ. ЭӘІЖ-да сондай-ақ ағынды суларды тазарту барысында түзілген қалдықтар 

көлемін анықтау қажеттігі туралы, сондай-ақ оларды әрі қарай пайдалану 

бойынша тиісті шешімді таңдау жөніндегі талап қамтылды.  

 

2.4.4. Құрылыс персоналының қажеттілігі  

ҮАААЖ (барлық телімдерінің) құрылысына тартылған жұмыскерлердің ең көп 

саны 2020 жылдың жазғы кезеңінде 2 300-ге жуық адамды құрайды, олардың 
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90%-ы жергілікті жұмыскерлер қатарынан жұмысқа орналастырылады (0-5-

кесте).  

0-5-кесте. ТЭН сәйкес құрылыс сатысындағы персоналдың ең көп саны  

Персонал санаттары Жергілікті* Шетелдік** Барлығы 

Әкімшілік персонал 62 104 166 

Өндірістік 30 12 42 

Өндірістік емес 868 68 936 

Қосалқы мердігерлердің персоналы 1112 55 1167 

Барлығы 2072 239 2311 

* Деректер Консорциум 2018 жылғы қазан айында ұсынған ақпаратқа сәйкес берілді 

** Деректер Консорциум 2018 жылғы шілде айында ұсынған ақпаратқа сәйкес берілді 

Құрылыс жұмыстарын мердігерлер жүзеге асырады, оларды іріктеу конкурстық 

негізде жүргізіледі. Персоналдың жұмыс кестесі: екі ауысым, алты күндік 

жұмыс аптасы. 

Құрылыс айлары бойынша жұмыскерлердің саны төмендегі суретте берілген 

(0-5-сурет). 

 

0-5-сурет.  Құрылыс айлары бойынша жұмысшы персонал саны (Дереккөз: Бас мердігер 

деректері) 

Шетелдік жұмысшылар уақытша құрылыс қалашықтарында тұратын болады. 

Береке құрылыс қалашығы – 200-300 адамды, Панфилов құрылыс қалашығы 

250-350 адамды орналастыруға арналған. Шамамен 100-120 жұмыскер 

(бастықтар мен басшылар, білікті техникалық мамандар мен әкімшілердің 

шектеулі саны) Алматы қаласынан маршруттық автобустармен жететін болады. 

Жергілікті тұрғындар қатарындағы өндірістік және қосалқы мердігерлік 

жұмыскерлер құрылыс қалашықтарына өз көліктерімен жететін болады. 

Жергілікті тұрғындар қатарынан жұмыскерлердің ең көп саны 2020 жылдың 

жазғы кезеңінде шамамен 2070 адамды құрайды. 

Шетелдік емес вахталық жұмысшылар үшін қалашықтардың, 

жатақханалардың және т.б. орналасқан жерлері туралы ақпарат есепті 

құрастыру мезетінде болған жоқ. Алайда, бас мердігер мен қосалқы 

мердігерлер жоба жұмыскерлеріне берілетін кез келген үй-жайдың ХҚК мен 

ЕҚДБ-ның жұмыскерлерді орналастыру жөніндегі басшылыққа алынатын 
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қағидаттарына сәйкес жобалануын, салынуын және қызмет көрсетілуін 

қамтамасыз етулері тиіс. 

2.4.5. Материалдардың қажеттілігі  

Құрылыс материалдарының қажеттілігі туралы ақпарат төмендегі 0-6-кестеде 

берілген. 

0-6-кесте. Жобаның құрылыс материалдары қажеттілігі  

№ 
Материалдардың 

санаты 
Материалды анықтау  

Өлшем 

бірлігі 
Саны 

Жеткізу көзінің 

орналасуы мүмкін 

болатын орны 

1 Қоспа (толтырғыш) Қоспа (толтырғыш) тонна 4 129 862 Алматы, Қазақстан 

2 
Негіздіктің төменгі 

қабаты  

Негіздіктің төменгі 

қабатының материалы 
тонна 3 556 319 Алматы, Қазақстан 

3 
Асфальттық 

материал 
Асфальттық жабын тонна 527 981 Алматы, Қазақстан 

4 Битум Битум тонна 22 806 Павлодар, Қазақстан 

5 Цемент 
Портландцемент M400 - 

D0 / D20 
тонна 254 812 

Қарағанды, 

Қазақстан 

6 Бетон 
Құрылыстарды салуға 

арналған бетон 
м3 259 494 Алматы, Қазақстан 

7 Бетон 
Жол жабынын жасауға 

арналған бетон  
м3 500 006 Алматы, Қазақстан 

8 
Көпірлерге арналған 

өтемдік жіктер 

Өтемдік-толтыру 

үлгісіндегі өтемдік 

жіктер  

м 3 236 Алматы, Қазақстан 

9 Отын Отын л 14 622 152 Алматы, Қазақстан 

10 Геотекстиль 
Геотекстиль KORTEX-

GT150/50 
м2 23 041 Алматы, Қазақстан 

11 Сүйкемелер Сүйкемелер м 392 960 Анкара, Түркия 

12 

Көпірлерге арналған 

қорғасын-резеңке 

тіреулер 

Серпімді тіреу № 552 Мюнхен, Германия 

13 Таңбалау бағандары 
Шеткі таңбалау 

бағандары  
дана 333 Алматы, Қазақстан 

14 Таңбалау бағандары 
Километрлік бағандар 

(қадалар) 
дана 134 Алматы, Қазақстан 

15 
Шуылдан 

қорғайтын экрандар 

Биіктігі 3,0 м / 4,0 м 

шуылдан қорғайтын 

экрандар  

м 2 950 Алматы, Қазақстан 

16 
Тұрақты жол 

белгілері  
Жол белгілері дана 1 022 Алматы, Қазақстан 

17 

Құрама-блокты 

үлгідегі ауыспалы 

тақта 

Көпір 

конструкцияларына 

арналған құрама-блокты 

үлгідегі ауыспалы 

тақталар  

дана 2 272 Алматы, Қазақстан 

18 
Құрама темір-бетон 

арқалық 

Көпір 

конструкцияларына 

арналған құрама темір-

бетон арқалықтар  

дана 1 727 Алматы, Қазақстан 
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№ 
Материалдардың 

санаты 
Материалды анықтау  

Өлшем 

бірлігі 
Саны 

Жеткізу көзінің 

орналасуы мүмкін 

болатын орны 

19 

Су жүргізетін 

құбырлардың 

құрама элементтері 

Темір-бетон құбырлар 

мен тік бұрышты 

қималы су жүргізетін 

құбырлардың құрама 

элементтері  

дана 5 881 Алматы, Қазақстан 

20 

Су бұру жүйелері 

мен 

құрылыстарының 

құрама элементтері  

Құрама темір-бетон 

бойлық науалар мен 

суару жүйесінің 

науалары  

дана 38 071 Алматы, Қазақстан 

21 
Дайын темір-бетон 

қада  

Көпір құрылыстарына 

арналған дайын темір-

бетон қадалар  

дана 1 357 Алматы, Қазақстан 

22 Арматуралау 

Бетон конструкцияларға 

арналған арматуралық 

болат 

тонна 20 630 Алматы, Қазақстан 

23 
Болаттан жасалған 

қаптама құбыр  

Болаттан жасалған 

жылжымайтын қаптама 

құбыр – МЕМСТ 8696-

74 бойынша Д 1220 х 10 

мм шиыршықты э/п 

құбыр 

м 2 452 Астана, Қазақстан 

24 Болат қоршау  

Сымның диаметрі – 2,20 

мм, тор ұяшығының 

өлшемі – 50х50 мм, 205 

г/м2 мырышпен 

қапталған жабыны бар  

м 142 848 Алматы, Қазақстан 

25 
Аумақты 

абаттандыру  

Аумақты абаттандыру 

мақсатында ағаш 

отырғызу  

дана 58 560 Алматы, Қазақстан 

26 Гидрооқшаулау 

Көпірлерге, су жүргізу 

және құрғату 

құрылыстарына 

арналған 5 

миллиметрлік 

Teknolelast Most-S 

гидрооқшаулау 

мембранасы 

м2 176 465 Алматы, Қазақстан 

Дереккөз: Бас мердігер деректері 

2.4.6. Құрылыс материалдарын жеткізу  

Консорциум өкілдерімен 2018 жылғы сәуір айында өткізілген кеңес барысында 

ұсынылған ақпаратқа сәйкес, құмды-қиыршықтасты қоспаны Фабричный және 

Есік карьерлерінен өндіру жоспарланады (Есепті құрастыру мезетінде 

пайдаланылған жоқ). 

Есік карьері Еңбекшіқазақ ауданында, Есік бау-бақша серіктестігінің (саяжай 

кентінің) аумағына жақын маңда орналасқан, карьердің ауданы 43,15 гектарға 

жуық шаманы құрайды (0-6-сурет). 

Ауданы 25,36 гектарға жуық Фабричный карьері Жамбыл облысының Қарғалы 

ауылдық округінде орналасқан; ең жақын Қарғалы елді мекені оңтүстікке қарай 

1 км қашықтықта орналасқан. 
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0-6-сурет.  Карьердің Есік кентіне жақын маңда орналасуы (Дереккөз: Бас мердігер 

деректері негізінде дайындалды) 

Жобада қалыңдығы 15 см құмды-қиыршықтасты қабат жасай отырып, Есік 

карьеріне апаратын кірме жолдарды салу қарастырылады. Ұзындығы 1,9-2 км-ге 

жуық кірме жолдар карьерді КБ-46 жолымен қосу мақсатында салынады. 

Аталмыш аумақтар жеке меншікте, олар Жерді сатып алу және қоныс аудару 

қағидаттарының талаптарына сәйкес коммерциялық негізде жалға алынады.  

Құрылыс жұмыстары аяқталған соң бұл жолдар жойылады, ал жерлер қалпына 

келтіріледі. А-2 тас жолынан Фабричный карьеріне апаратын, ұзындығы 2,1 км 

қолданыстағы қара жол қиыршықтасты тасымалдап бастаудың алдында 

жақсартылады. 

 

Құрылыс материалдары жалпы қолданыстағы асфальт жабынды жолдармен 

жеткізіледі. Есік және Фабричный карьерлерінен, сондай-ақ темір жол жүк 

терминалынан құрылыс қалашықтарына тасымалдау маршруттары төмендегі 

суреттерде (0-7-сурет, 0-8-сурет, 0-9-сурет, 0-10-сурет) көрсетілген. 
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0-7-сурет.  Фабричный карьерінен Береке құрылыс қалашығына тасымалдау 

маршруттары (Дереккөз: Бас мердігер деректері негізінде дайындалды) 

 

0-8-сурет.  Темір жол жүк терминалынан Береке құрылыс қалашығына тасымалдау 

маршруттары (Дереккөз: Бас мердігер деректері негізінде дайындалды) 
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0-9-сурет.  Есік карьерінен Панфилов құрылыс қалашығына тасымалдау маршруттары 

(Дереккөз: Бас мердігер деректері негізінде дайындалды) 

 

0-10-сурет.  Темір жол жүк терминалынан Панфилов құрылыс қалашығына тасымалдау 

маршруттары (Дереккөз: Бас мердігер деректері негізінде дайындалды) 

 

Басқа құрылыс материалдары мен конструкцияларын жеткізудің мынадай 

схемалары белгіленген: 
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• толтырғыш сияқты материалдар қалашықтар алаңдарына жүк 

көліктерімен жеткізіледі: карьерден қалашықтардың алаңдарына дейінгі 

арақашықтық қоса берілген фотосуретте көрсетілген; 

• цемент қалашықтар алаңдарына Қарағанды цемент зауытынан 

жеткізіледі: арақашықтық — шамамен 1 000 км; 

• битум Павлодар МӨЗ-ынан жеткізіледі: арақашықтық — шамамен 1 500 

км. 

2.4.7. Персоналды тасымалдау 

Консорциум, бас мердігер және қосалқы мердігерлер персоналды құрылыс 

қалашықтарынан құрылыс алаңдарына тасымалдауды көліктегі қауіпсіздікті 

басқарудың халықаралық танылған практикаларын айқындайтын жоба көлігін 

басқару жоспарына сәйкес ұйымдастырады, жүзеге асырады және басқарады. 

2.4.8. Қалдықтармен жұмыс істеу және оларды тасымалдау  

Жалпы ақпарат 

ҮАААЖ салу жобасы үшін Қалдықтарды басқару жоспары дайындалды және 

қолданысқа енгізілді. Жоспарды әзірлеу кезінде қоршаған ортаға әсерлерді 

зерттеу нәтижелері ескерілді. Жоспарда қалдықтардың барлық түрлері (ағынды 

сулар, жер қазу жұмыстарын жүргізу кезіндегі топырақ қалдықтары, ластанған 

топырақ, пайдаланылған жанар-жағармай материалдары және т.с.с.) есепке 

алынған, сондай-ақ оларды сақтау талаптары мен кәдеге жарату тәртібі егжей-

тегжейлі сипатталған. Жоспарда сондай-ақ түзілетін қалдық түрлерінің, 

көлемінің, сақтау және кәдеге жарату әдістерінің есебін жүргізу және, қажет 

болған жағдайда, бақылаушы органдарға тиісті есептілікті ұсыну 

қарастырылады. 

Қалдығы аз технологиялар мен жұмыс әдістеріне артықшылық беріледі. Барлық 

қалдықтар нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес сақталады және кәдеге 

жаратылады. Қайтарымды қалдықтар табиғатты қорғау заңнамасының 

талаптарына сәйкес қайта пайдаланылады. 

Тиісті нормаларды сақтамай, қалдықтарды өртеуге жол берілмейді.  

Қалдықтардың түзілуі 

Жолды салу және пайдалану кезінде құрылыс қалдықтарының мынадай түрлері 

түзіледі: 

• өңделіп, қайта толтыру, профильді өңдеу және аумақты абаттандыру 

кезінде құрылыс материалы ретінде пайдаланылатын инертті 

материалдар (мысалы, топырақ төсемі, құмды-қиыршықтасты қоспа, 

бетон, шақпа-тас); 

• мүмкіндігінше қайта өңделетін немесе мемлекеттік нормалар мен 

ережелерге сәйкес тиісінше кәдеге жаратылатын, зиянды және қауіпті 

болуы мүмкін заттар (құрылыс қалашықтарының қалдықтары, шақпатас, 

отынды, майлау материалдарын және химиялық заттарды сақтауға 

арналған бос контейнерлер, қара металл сынықтары, электрод 

тұқылдары сияқты); 



 

 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

76 

• ағаш кесу нәтижесінде түзілетін ағаш қалдықтарын және алаңды тазарту 

нәтижесінде түзілетін басқа да органикалық заттарды басқару Ағаш кесу 

жоспарына сәйкес және табиғат қорғау органдарымен келісе отырып 

жүзеге асырылады. 

Құрылыс сатысында түзілетін қалдықтардың мөлшерін алдын ала есептеу 

мемлекеттік стандарттар негізінде жүргізілді (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.-кесте). 

0-7-кесте. Қалдықтардың түзілу көрсеткіштері  

Қалдық түрі 
Түзілу қарқынының 

мәні  
Өлшем бірлігі 

Қатты тұрмыстық қалдықтар 0,3 бір жұмыскерге 

шаққанда жылына м³ 

Құрылыс қалдықтары 12 445 жылына тонна 

Қатты тұрмыстық қалдықтар  121,7 жылына тонна 

Жоғарғы өсімдік қабаты  1 763 711  м3 

Дереккөз: Бас мердігер деректері  

Құрылыс сатысында түзілетін қалдықтардың жалпы көлемі төмендегі кестеде 

(0-8-кесте) берілген. 

Қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату  

Жоба қалдықтарды кәдеге жарату мүмкін болмайтын жағдайда ғана (кәдеге 

жарату әдісінің болмауына байланысты, не болмаса ол тым қымбат немесе 

қолдануға келмейтін болса) оларды көму мүмкіндігін ескереді. 

Төменде Жоба іске асырылатын аумақта түзілетін қалдықтарды қайта өңдеудің / 

кәдеге жаратудың негізгі әдістері атап көрсетілген: 

• Ластанбаған материалды, мысалы, бетон және кірпіш сынықтарын қайта 

толтыру немесе басқа да құрылыстық мақсаттарда (кірпіш сияқты) қайта 

пайдалану. Бетон қалдықтарын ұзақ қашықтықтарға тасымалдау 

қажеттігін болдырмау үшін оларды мүмкіндігінше алаңға немесе 

олардың түзілу орындарына жақын пайдаланған жөн. 

• Жалпы алғанда, лицензияланған мердігерлік ұйымдардың кәдеге 

жаратуына тапсырылуы тиіс металл, пластик, шыны қалдықтары және 

бірқатар басқа да материалдар қайта өңделуі тиіс. 

• Алаңды тазарту кезінде ағаш кесуден түзілген сүрек Тапсырыс 

берушімен және табиғат қорғау органдарымен келісе отырып, Ағаш кесу 

жоспарына сәйкес пайдаланылады. Ағаш сүрегін қабылдау туралы 

құжаттарда қайта өңдеу қамтылуы тиіс, ал қабылдаушы ұйым өзінің 

осындай қалдық түрін қайта өңдеуге лицензиясының бар екендігін 

растауға міндетті.  

• Пайдаланылған майлар да осындай қалдықтарды қайта өңдеуге 

лицензиялары бар ұйымдарға тапсырылулары тиіс. 

• Мұнай өнімдерінен ластанған топырақты да лицензияланған ұйымдарға 

тапсырған жөн. 
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0-8-кесте. Құрылыс сатысында қалдықтарды басқару  

Қалдықтар Түзілу көзі 
Болжалды түзілу 

қарқыны 

Қауіптіл

ік класы 

Физикалық-

химиялық 

көрсеткіштер, 

уыттылығы 

Құрамы  

Әр түрлі телімдерде қалдықтардың жылдық түзілу көлемі, жылына тонна  

1 2 3 4 6 8 9 

Құрылыс 

қалдықтары 

Құрылыс 

жұмыстары 
- IV 

Өртке қауіпсіз, қатты, 

ерімейтін 

Бетон сынықтары, 

сынған кірпіш, сынған 

шыны, құрылыс 
қоқысы  

3 922 3 550 3 486 505 261 256 466 

Дәнекерлеу 

электродтарын
ың тұқылдары  

Дәнекерлеу 
жұмыстары 

электрод 
салмағынан 0,15  

IV Қатты, жанбайтын 
96-97% темір, 2-3% 
майлау материалдары 

0,96 0,55 0,22 0,11 0,97 0,01 0,08 

Қатты 

тұрмыстық 
қалдықтар 

Құрылыс 

бойынша 

қосалқы 
жұмыстар  

жылына 0,07 

тонна немесе 

жылына 0,006 
тонна 

IV 
Қатты, өртке қауіпті, 
ерімейтін, уытты емес 

60% қағаз бен ағаш 

сүрегі, 7% ескі 

шүберек, 10% тамақ 

қалдықтары, 6% 
сынған шыны, 5% 

металдар, 12% 
пластмасса. 

25 34 17 15 7 9 15 

СОМАСЫ: 3 947,96 3 584,55 3 486,22 520,1 268,97 265,01 481,08 

ЖИЫНТЫҒЫ: 12 570,9 

Дереккөз: Бас мердігер деректері 
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Қауіпті заттармен ластанған қалдықтарды кәдеге жаратудың ең көп таралған 

шешімі оларды қауіпті қалдықтарды сақтау/ көму полигондарына орналастыру 

болып табылады. Қалдықтарды белгілі бір ұйымның кәдеге жаратуына 

тапсырудың алдында осы ұйымда қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату 

қызметін жүзеге асыру үшін қажетті барлық лицензиялары мен 

аккредиттеулерінің болуын растауы тиіс барлық қажетті шараларды қабылдау 

қажет. Құрылыс барысында түзілетін қауіпті заттармен ластанған қалдықтардың 

мөлшері жөніндегі деректер есепті дайындау кезінде тексерілген жоқ. ЭӘІЖ-на 

тиісті шаралар енгізілді. 

Қатты қалдықтармен жұмыс істеу 

Қатты қалдықтарды (тамақ қалдықтары, қаптау материалдары, пластик, шыны, 

металл, қағаз және т.с.с.) жәшіктерге/контейнерлерге бөлек жинайды және шаң 

көтерілуі, ағып кетуі салдарынан қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, 

сондай-ақ визуалдық және иістік әсерлерді болдырмау үшін жабық 

автомашиналармен шығарады. 

Қайта пайдаланылуы тиіс қатты қалдықтар бөліп алынып, екінші қайтара 

өңдеуге жіберіледі. Қалған қалдықтарды жою заңнамаға сәйкес жүзеге 

асырылады. 

Цементпен немесе бетонмен ластанған топырақты жинап, қатты қалдықтарды 

жинақтау алаңында сақтайды. 

Артылған цементті немесе асфальтты сатуға шығаруға тыйым салынады. 

Оларды бағалау мен әрі қарай пайдалану туралы шешімді Құрылыс 

жұмыстарының басшысы қабылдайды.  

Құрылыс персоналының тамақтанатын орындары тұрмыстық қалдықтарды 

салуға арналған контейнерлердің жеткілікті санымен қамтамасыз етілулері тиіс. 

Қатты қалдықтарды жинақтау орындары желден, жаңбырдан, аң-құстардан, 

кеміргіштерден және т.с.с. қорғалулары тиіс. Бұдан басқа, зарарсыздандыру 

бойынша қажетті шаралар орындалулары тиіс. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу  

Пайдаланылған электр аспаптары, батареялар, аккумуляторлар, пайдаланылған 

майлар, сымдар, май сіңген топырақ, медициналық қалдықтар және т.с.с. қауіпті 

қалдықтар болып есептеледі. Зарарсыздандыруға келетін қауіпті қалдықтар 

қайта өңдеуге бірінші кезекте жіберіледі, ал қалғандары экологиялық қауіпсіз 

әдістермен кәдеге жаратылады. 

Қауіпті қалдықтар қорғалған/күзетілетін су өткізбейтін үй-жайларда немесе 

қоршалған жабық алаңдарда сақталады. Қауіпті қалдықтарды қабылдау және 

шығару қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпте тиісті журналда тіркеледі. 

Қазбалардан шығарылған жер мен топырақ  

Топырақ-өсімдік қабаты  

Топырақ-өсімдік қабаты бөлек сақталады. Қабатты арнайы бөлінген жерге 

жайып, бастапқы қасиеттерін сақтау мақсатында тығыздалудан қорғайды.  

Ашық ауада салыстырмалы түрде ұзақ сақталғанда, бетіне жылдам өсетін 

шөптерді себеді. 

Бұл материал алаң шектерінде жасыл аймақтарды орналастыру үшін 

пайдаланылады. Жұмсалмаған материал басқа жерлерде жасыл аймақтар жасау 
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үшін пайдаланылуы тиіс. Топырақ-өсімдік қабаты толтырылған секторлардың 

бетін түпкілікті жабу үшін қолданылатын жағдайлардан басқасында, оны 

қалдықтар полигондарында көмудің баламаларын іздеген жөн. 

 

Топырақ 

Аршылған топырақ арнайы төгілетін үйінділерде сақталады. Үйінділердің 

биіктігі, градиенті және конфигурациясы айналадағы бедерді ескере отырып 

анықталады, бұл эрозиялық және басқа да жағымсыз процестердің өрбуін 

болдырмауға мүмкіндік береді. Төгу кезінде үйіндінің/үйменің сақтау алаңында 

жылжып кетуіне, шөгуіне, опырылып құлауына немесе сырғуына жол бермеу 

үшін оның көлемін және топырақтың тығыздығын регламенттейтін нормативтер 

сақталады. 

Бөлшектеуден және бұзудан қалдықтардың түзілуін азайтудың ұсынбалы 

әдістері  

Ұсынбалы әдістер қалдықтардың түзілуін болдырмауға, қайта пайдалануға және 

қайта өңдеуге негізделген. Осы тәсілдерді ең болмағанда ішінара іске асырған 

өте маңызды. 

Олар негізінен төмендегілерге келіп саяды: 

• қалдықтардың түзілуін болдырмау құрылыс мақсатында пайдаланылуы 

мүмкін материалдарды түгендеу және бөлу есебінен қамтамасыз етілуі 

мүмкін; 

• ішінара бұзу бұзуды бастар алдында құрылыстарды ішінара бөлшектеуді 

ұйғарады; 

• тас пен бетонды ұсақтау және қайта пайдалану. 

Бұл әдістерді пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, осы қалдықтардың тиісінше 

кәдеге жаратылуын немесе қайта өңделуін қамтамасыз ету қажет. Бұзудан және 

бөлшектеуден түзілген қалдықтардың басым бөлігінің инерттілігін ескере 

отырып, оларды ескі карьерлерді қайта толтыру, жол үймесінің негіздігін жасау 

үшін материал ретінде пайдалануға болады. 

Қалдықтарды уақытша сақтау  

Алаң аумағы қалдықтардың барлық түрлерін сақтау үшін бөлінген жалпы 

пайдаланыстағы алаңдарды қамтымайды. Сондықтан бұл қалдықтар түзілген 

бойда көлемі мен орналасқан жері жоспарлау сызбаларында анықталып қойған 

және көрсетілген алаң шектерінде бөлінген телімде сақталатын болады. Бөгде 

адамдардың кіруін шектеу және іргелес аумақта қалдықтардың рұқсатсыз 

сақталуын болдырмау үшін телімді дуалмен қоршау қажеттігіне қатысты шешім 

қабылданады. Қалдықтарды сақтауға арналған телім алаңы ластанған 

қалдықтардың қауіпті заттармен немесе басқа қалдықтармен араласуына, 

сондай-ақ әр түрлі қауіпті қалдық түрлерінің қауіпті емес қалдық түрлерімен 

араласуына жол бермеу мақсатында секторларға бөлінеді.  

Қалдықтарды қанағаттанарлықсыз басқару себебінен ластануға жол бермеу 

мақсатында Жоба бойынша жұмыстарды орындау барысында алаңда 

қалдықтармен жұмыс істеу ережелерінің кешенін құрастырып, қолданысқа 

енгізу және оны персоналдың, әсіресе қалдықтармен жұмыс істеумен тікелей 

байланысты адамдардың назарына жеткізу қажет: 
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• Түзілетін қалдықтар әрі қарай сақтау орындарына шығару, қайта 

пайдалану немесе қайта өңдеу үшін қалдықтардың жіктелуіне сәйкес 

сұрыпталуы және бөлінуі тиіс. 

• Қауіпті өнімдермен ластанған материалдар алаң аумағында қалмаулары 

тиіс. Олар түзілген бойда дереу алаң шегінен тыс шығарылулары тиіс. 

• Сұйық қалдықтар алаңнан түзілген бойда ассенизациялайтын 

автоцистерналармен шығарылады. 

• Ластанған қауіпсіздік құралдарын да құрамында асбест бар қалдықтар 

сияқты ұстау, яғни контейнерлерде сақтау қажет. 

• Қалдықтарды алаңда өртеуге қатаң тыйым салынады.  

• Жер/топырақ қалдықтарын жер бетінде уақытша сақтауға болмайды. Бұл 

қалдықтар түзілген бойда дереу арнайы осы мақсатқа арналған жерлерге 

шығарылулары тиіс. Мұны әрбір жұмысшы, қалдықтарды жинау және 

олармен жұмыс істеу ережелерінің сақталуын тексеретін инспекторлар 

білулері тиіс. Осы ережелердің сақталуын тексеру алаңдағы барлық 

тексерістердің міндетті тармағы болуы тиіс. 

• Барлық бригадирлер қайта пайдаланылатын қалдықтарды сақтау 

орындары (қоймалар) туралы хабардар етілулері және тиісті 

объектілердің орналасқан жері көрсетілген жоспарды алулары тиіс. 

• Қалдықтарды түзілген жерлерінен сақтау орнына тапсыру олардың 

түзілген жерінде жиналып және тұрып қалуын болдырмау үшін барынша 

қысқа мерзімде жүзеге асырылуы тиіс, олай болмаған жағдайда, бұл 

бақыланбайтын және жиналмайтын үйінділердің пайда болуына алып 

келуі мүмкін. 

• Қалдықтардың бақыланбайтын жиналуын/сақталуын болдырмау үшін 

мердігерлік ұйымдар контейнерлердің қажетті саны мен оларды 

орналастыру алаңдарын қамтамасыз етуге міндетті. 

Әр түрлі қалдық түрлерін басқарудың Жоба аясында белгіленген жалпы тәсілі 

төмендегі кестеде мазмұндалған (0-9-кесте).  

Қалдықтарды басқару туралы егжей-тегжейлі ақпарат Қалдықтарды басқарудың 

жеке жоспарында берілген. 

0-9-кесте. Қалдықтарды басқарудың қабылданған тәсілі  

Қалдық түрі  Жинау және сақтау Тасымалдау  

Қатты тұрмыстық 

қалдықтар: 

тамақ қалдықтары  

қаптама 

пластмасса 

шыны 

металл  

қағаз және т.б. 

Осындай қалдықтарды 

жинауға арналған 

қораптарға/контейнерлерге 

жеке жинайды. 

ҚТҚ мүмкіндігінше қайта 

өңдеуге жіберіледі. 

Қайта өңделмейтін ҚТҚ көму 

үшін полигондарға 

жіберіледі. 

Қауіпті қалдықтар 

Пайдаланылған электр 

аспаптары  

Пайдаланылған 

аккумуляторлар 

Пайдаланылған май 

Пайдаланылған кабельдер 

Ластанған топырақ 

Медициналық қалдықтар 

Жеке жиналып, қорғалған, 

герметикалық және 

қоршалған аймақта 

сақталады. 

Қауіпті қалдықтар 

мүмкіндігінше қайта өңдеуге 

жіберіледі. 

Қайта өңделмейтін және 

пайдаланылмайтын қауіпті 

қалдықтар 

зарарсыздандырылып, 

лицензияланатын 

компаниялар қалдықтарды 

орналастыратын тиісті 

объектілерде орналастырады. 
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Қалдық түрі  Жинау және сақтау Тасымалдау  

Құрылыс сынықтары: 

пластмасса 

темір және болат бұйымдар  

кабельдер  

металл материалдар қоспасы  

шыны және т.б. 

Қалдықтардың жіктелуіне 

сәйкес жеке жинайды және 

алаң аумағындағы қоршалған 

қоймаға уақытша сақтауға 

қояды. 

Уәкілетті компанияларға 

тапсырады. 

Құрылысты салу және бұзу 

кезінде түзілетін 

қалдықтар: 

бетон қалдықтары 

бетон қоспалары 

кірпіштер және керамикалық 

материалдар 

топырақ және тастар 

- Дереу алаң шегінен тыс 

шығарылып, басқа жерлерде 

қайта толтыру материалдары 

ретінде қайта пайдаланылады 

немесе лицензияланған 

қалдық қоймаларында 

түпкілікті кәдеге 

жаратылады. 

Құрамында асбест бар 

қалдықтар  

Түзілгеннен кейін дереу 

металл контейнерлерге 

сақтауға салынады. 

Үстін жауып, 

мамандандырылған ұйымның 

күшімен алаңнан шығарады 

және қауіпті қалдықтарды 

сақтауға арналған объект 

аумағында сақтайды. 

Полигонның орналасатын 

жері кейінірек анықталады. 

Құрамында қауіпті заттары 

бар ағаш қалдықтары 

Қоршалған қойма 

аумағындағы бетоннан 

жасалған алаңда уақытша 

сақталады. 

Уәкілетті компанияларға 

тапсырады. 

Жасанды минералды 

талшықтар 

Түзілгеннен кейін дереу 

полиэтилен пленкаға орап, 

қоршалған қойманың арнайы 

бөлінген аймағында 

сақтайды. 

Уәкілетті компанияларға 

тапсырады. 

Ағаш сүрегі Түзілгеннен кейін дереу 

сыртқа шығарады немесе 

арнайы бөлінген жерде 

уақытша сақтауға қояды.  

Уәкілетті компанияларға 

тапсырады (Ағаш кесу 

жоспарына сәйкес).  

Құрамында гудрон бар 

қалдықтар 

Қоршалған қойма аумағында 

уақытша сақтауға қояды. 

Уәкілетті компанияларға 

тапсырады. 

Ластанған бетон 

қалдықтары 

Жеке жинайды. Уәкілетті компанияларға 

тапсырады. 

Медициналық қалдықтар Қайта пайдалануға 

жарамайтын ыдысқа жинап, 

оны шұғыл көмек көрсету 

бөлмелерінің тиісті 

жерлерінде сақтайды. 

Уәкілетті компанияларға 

тапсырады. 

Дереккөз: Бас мердігер деректері негізінде дайындалды  

 

Қалдықтарды тасымалдау 

Жоба қалдықтарды тасымалдау кезінде мына қағидаларды ескереді: 

• Барлық қалдықтарды тасымалдау жалпы пайдаланыстағы жолдарға 

қалдықтардың ағып кетуін немесе шашылуын болдырмайтын тиісті 

жабық көлік құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс. 

• Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын Қалдықтарды реттеу, 

олармен жұмыс істеу және тасымалдау ережелері алаңда сақталатын 

өндірістік қызмет қалдықтары көлемдерінің есепке алынуын қамтамасыз 

ету және қабылдаушы ұйымның бас тартуы нәтижесінде жүктің 
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қайтарылуына алып келуі мүмкін әр түрлі қалдық түрлерінің араласуын 

болдырмау мақсатында тасымалданатын қалдықтарға құжаттардың 

тиісінше рәсімделуін қажет етеді. Сондықтан алаңнан шығатын барлық 

жүк тиелген автокөлік құралдарында табиғат қорғау органдарының 

талаптарына сәйкес рәсімделген көлік құжаттарының толық жиынтығы 

болуы тиіс.  

• Тасымалданатын қалдықтарды маршрутта қалдыруға және/немесе 

оларды рұқсат етілмеген жерлерде түсіруге тыйым салынады. 

• Ұнтақ тәріздес материалды есіктері тығыз жабылатын, жүру жолында 

шашылуға жол бермейтін жабық көлікте (фургондарда) ғана 

тасымалдауға болады. 

• Қалдықтарды түзілген жерінен қайта өңдеу орнына тасымалдау үшін 

барынша аз тәуекелдермен байланысты маршруттарды таңдаған жөн.  

2.4.9. Жоба аумағы және құрылыс алаңын тазалау  

Уақытша пайдаланылатын жерлерді қоса алғанда, Жоба жүзеге асырылатын 

жалпы аудан 2.4-10-кестеде берілген. 

0-10-кесте. Жобаның жүзеге асырылу ауданы 

Аудандар 
Жобаның жүзеге асырылу ауданы, га 

Тұрақты Уақытша  

Қарасай ауданы 286 121 

Талғар ауданы 182 30 

Іле ауданы 222 29,5 

Жамбыл ауданы (Фабричный карьері) - 25,4 

Еңбекшіқазақ ауданы (Есік карьері) - 43,2 

Барлығы 690 249,1 

Жоба жүзеге асырылатын жалпы аудан 939,1 

Дереккөз: Бас мердігер деректері 

 

Концедент Концессия алушыға Алаңды таза (тұратын адамдардан бос) күйінде 

тапсыруға міндетті болғандықтан, құрылыс алаңын тазартуды Индустрия және 

инфрақұрылымды дамыту министрлігінің тапсырмасы бойынша аймақтық 

муниципалдық билік орындары жүзеге асырады. Аумақты тазарту тұрғындарды 

жаңа жерге орналастыруды ғана емес, сонымен қатар, 

құрылыстардың/конструкциялардың, мәдени мұра ескерткіштерінің және 

зираттардың орнын ауыстыруды да қамтиды. Бұл функция Консорциумның 

жауапкершілік аясына енеді және Мәдени мұраны басқару жоспарында, Жерді 

сатып алу және қоныс аудару жоспарында, басқа да тиісті Басқару 

жоспарларында ұсынылған рәсімдерге сәйкес орындалады.  
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2.5. БАЛАМАЛЫ ШЕШІМДЕРДІ ТАЛДАУ  

2.5.1. Баламалы маршруттар  

2007 жылы әзірленген техникалық-экономикалық негіздемеде (ТЭН) жергілікті 

тұрғындарды қоныс аударту қажеттігін барынша азайту мақсатында ҮАААЖ 

құрылысының үш баламалы маршруты талданды (2.5-1-суретті қараңыздар). 

2.5-1-сурет. ҮАААЖ баламалы маршруттары 

1-ші нұсқа 

Бұл баламалы маршруттың тас жолы Алматы-Ұзынағаш А4 жолының 23+600 

км-нен басталады, тас жол ұзындығы 69,852 км құрайды. 

1-ші нұсқа тас жолы (немесе «солтүстік маршрут») қолданыстағы А4 

автомобиль жолында (23+600 км) басталады және «ҚазСовПроф» саяжай 

серіктестігінен шығысқа қарай солтүстік бағытта өтеді, «Әсел» серіктестігін 

кесіп өтеді және бағытын солтүстік-батысқа өзгертеді, Райымбек кентін 

айналып, кірпіш зауытынан шығысқа және зираттан батысқа қарай өтеді. Бұдан 

әрі тас жол A2 автомобиль жолы бағытында жалғасады, онымен қиылыста (А2 

автомобиль жолының 55+570 км) көп деңгейлі жол айырығын салу ұсынылады. 

Бұл нұсқа тас жолдың ең басында (0+150 км дейін) 50 ғимаратты бұзуды және 

А2 жолымен қиылыста қолданыстағы АЖС бұзуды қажет етеді. Тас жол Ақсай 

өзенінің алқабына дейін (15+310 км) жалғасады, ҮАА арнасын (17+015 км), 

содан соң 18+792 км-де құламалары бекітілмеген арнаны кесіп өтеді. Бұдан әрі 

тас жол Алматы – Боралдай – Ақсеңгір – Елтай – Шамалған – Ұзынағаш АЛ77 

облыстық жолын, содан соң 20+968 км-де Алматы – Шамалған – Шу темір 
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жолын кесіп өтеді. 40+357 км-де тас жол темір жол тұйығынан батысқа қарай 

өтеді. ҮАААЖ-ның темір жолмен және автомобиль жолымен қиылысында 

«беде жапырағы» үлгісіндегі көп деңгейлі жол айырығын салу жоспарланады. 

Көліктік жол айырығын салу ұлттық темір жол компаниясына және 2468 әскери 

бөліміне тиесілі саяжай телімдерін бұзуды қажет етеді. Бұл объект туралы 

қосымша ақпарат қолжетімді емес. 

Солтүстік-шығысқа бұрылған тас жол оңтүстік жағынан Исаев ауылын айналып 

өтеді, Ащылысай өзені (27+400 км) мен жасанды тоғанды (29+078 км) кесіп 

өтеді, одан әрі сүт-тауар фермасына апаратын жергілікті кірме жолды (30+857 

км), содан соң Қарасу және Боралдай өзендері мен АЛ 21 автомобиль жолын 

(31+776 км) кесіп өтеді. Содан соң тас жол солтүстікте Жәпек батыр және 

Ащыбұлақ ауылдарын айналып өтіп, Жәпек батыр-Комсомол жергілікті 

жолымен қиылысқанға дейін жалғасады, онда көп деңгейлі жол айырығын 

(34+188 км) салу ұсынылады. Бұдан әрі ҮАААЖ маршруты Үлкен Алматы өзені 

(34+510 км) мен Ащыбұлақ-Көкқайнар АЛ 25 жергілікті маңызы бар автомобиль 

жолын (37+421 км) кесіп өтеді. 

37+440 км-ден 37+421 км-ге дейінгі телімде тас жол Көкқайнар кенті арқылы 

өтеді, онда тас жолдың өтуі үшін жеті тұрғын үй бұзылуы тиіс. Бұдан әрі тас 

жол Жаңадәуір және Ынтымақ елді мекендерінің арасынан өтеді және 

Первомайка – Жаңаталап (40+683 км) АЛ 23 жергілікті жолын кесіп өтеді. 

Содан соң тас жол 60° бұрышында, Дмитриевка ауылына дейінгі көліктік жол 

айырығынан 350 м жердегі Алматы-Өскемен жолын кесіп өтіп, солтүстік-

батысқа бұрылады. Көп деңгейлі жол айырығынан (толық беде жапырағы) кейін 

тас жол солтүстік жағынан Өтеген батыр ауылын айналып өтіп жалғасады, 

шығысқа бұрылып (45+980 км), Кіші Алматы өзенін (3 рет), Алматы-Семей 

темір жолын және жабдықталған темір жол өткелінен 300 м жердегі Алматы-

Байсерке-Междуреченск жолын кесіп өтеді. Темір жол өткелінде ұсынылатын 

шешім «жартылай беде жапырағы» үлгісіндегі көп деңгейлі жол айырығымен 

біріктірілген өтпе жол немесе «құбыр» үлгісіндегі екі жол айырығы болып 

табылады. Солтүстік-шығысқа бұрылыста тас жол әскери бөлім аумағы мен 

Қызыл ту ауылының бір бөлігінің арасынан өтеді, онда қамыс пен сабаннан 

жақында салынған үш үйді бұзу қажет болады. Содан соң тас жол шығыс 

жағынан Қызыл Ту ауылын айналып өтіп, Алматы-Қорғас А2 автомобиль 

жолына дейін жалғасады да, оны «беде жапырағы» үлгісіндегі жол айырығымен 

85° бұрышында (58+292 км) кесіп өтеді. Бұдан әрі тас жол  Байсерке-Алатау 

(53+390 км), ҮАА (61+250 км) автомобиль жолын кесіп өтіп, Алатау кентінің 

батыс бөлігі, Ядролық физика институты, индустриялық парк және саяжай кенті 

бағытында жалғасады. Тас жол батыс жағынан, Алматы-Талғар-Евгеньевка 

автомобиль жолының жанында Талдыбұлақ кентін айналып өтеді, мұнда 

«құбыр» үлгісіндегі жол айырығы қарастырылады. Бұл нұсқадағы тас жолдың 

жалпы ұзындығы 69,852 км құрайды.  

Жалпы алғанда, бұл нұсқа мына ғимараттар мен құрылыстарды бұзуды қажет 

етеді: 

• тас жолдың бас жағындағы (0+150 км дейін) 50 ғимарат және А2 (А2 

55+570 км) жолымен қиылыста қолданыстағы АЖС бұзу; 

• ұлттық темір жол компаниясына және 2468 әскери бөліміне тиесілі, 

ҮАААЖ-ның темір жолмен қиылысында (40+857 км) қолданыстағы 

темір жолдан оңтүстікке қарай қарастырылған беде жапырағы үлгісіндегі 

көп деңгейлі жол айырығында орналасқан бау-бақша телімдері; 

• Көкқайнар кентіндегі 7 тұрғын үй; 

• Қызыл Ту кентіндегі 3 жаңа үй. 
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2-ші нұсқа 

ҮАААЖ тас жолы бұл нұсқада 40-683 км дейін 1-ші нұсқадағы тас жолмен 

сәйкес келеді, сол жерден шығысқа беттейді. Тас жолдың ұзындығы ― 64 км. 

2-ші нұсқадағы тас жол («оңтүстік маршрут») АЛ 23 (40+683 км)  жолымен 

қиылысқанға дейін 1-ші нұсқадағы тас жолға ұқсас, сол жерден шығысқа беттеп, 

A3 (43+410 км) автомобиль жолын кесіп өтеді, онда «беде жапырағы» 

үлгісіндегі көп деңгейлі жол айырығы ұсынылады. Бұдан әрі тас жол мұсылман 

және христиан зираттарының арасымен өтіп, Кіші Алматы өзені арқылы өтетін 

көпірден оңтүстікке қарай 210 км жердегі Алматы-Семей темір жолын (45+325 

км ) кесіп өтіп, Покровка бағытында жалғасады. АЛ 17 (46+375 км) кесіп 

өткеннен кейін маршрут Покровка ауылы бағытында жалғасады, онда 2-ші 

нұсқа жүзеге асырылған жағдайда темір жол үстінен өтпе жолдың және Алматы 

– Жетіген су қоймасы автожолындағы жол айырығының салынуына байланысты 

101 тұрғын үй бұзылады. 

Маршрут Өтеген батыр – Қызыл Ту жергілікті маңызы бар автомобиль 

жолының бойымен жалғасады, Қызыл Ту және Қызыл Ту 1 ауылдарының 

арасымен өтіп, оңтүстік-шығысқа бұрылады. А2 (55+645 км) жолымен қиылыста 

«беде жапырағы» үлгісіндегі көп деңгейлі жол айырығы жоспарланады. 

Бұл нұсқа мына ғимараттар мен құрылыстарды бұзуды қажет етеді: 

• темір жол арқылы өтпе жолдың және Алматы – Жетіген су қоймасы тас 

жолындағы жол айырығының салынуына байланысты Покровка 

ауылындағы 101 тұрғын үй. 

3-ші нұсқа 

Бұл нұсқа 1-ші нұсқадағы тас жолдың өзгертілген түрі болып табылады, есепті 

жылдамдығы – сағатына 150 км. Бұл нұсқада ҮАААЖ тас жолы А4 автомобиль 

жолындағы 22+640 км-ден басталады және Алматы-Бішкек жолында (А2) 1-ші 

нұсқадағы тас жолмен сәйкес келеді, ол жерден негізінен 47 км дейін 2-ші 

нұсқадағы тас жол бағытымен, содан соң 1-ші және 2-ші нұсқалардың арасымен 

жүреді. Тас жолдың ұзындығы  ― 65,993 км. 

1-ші және 2-ші нұсқалар 1Б санатындағы жолдар үшін әзірленді, олардың есепті 

жылдамдығы сағатына 120 км құрайды. 3-ші нұсқа тиісті параметрлер негізінде 

есепті жылдамдығы сағатына 150 км құрайтын 1А санатындағы жолдар үшін 

және 1-ші және 2-ші нұсқалардағы тұрғын аудандарға әсерлерді барынша азайту 

үшін әзірленді. 3-ші нұсқаға енгізілген негізгі өзгертулер: 

• маршруттың бастапқы нүктесін А4 (Алматы-Ұзынағаш) жолының 

23+600 км-нен 22+640 км-не ауыстыру және 50-ге жуық жеке меншік 

тұрғын үйдің бұзылуына жол бермеу үшін бастапқыда ұсынылған көп 

деңгейлі жол айырығының орнына айналма жол айырығын салу; 

• A2 (Алматы-Бішкек) жолына кіре берісте радиусы (R) R 600 қисықты 

радиусы R 1200 қисыққа ауыстыру; бұл жол айырығын орналастыру 

үшін маршрутты батысқа қарай жылжытуды қажет етті; 

• Ақсеңгір станциясындағы темір жол өткелінің жанында радиустары R 

600 м S тәріздес қисықты радиусы R 1200 бір қисыққа ауыстыру; 

• Мұсылман зираты  мен православиелік зираттың  және Покровка 

кентінің арасында Ынтымақ ауылының солтүстік жақ шетінен тас жол 

салу 1А санатындағы қисық жол радиусы бойынша жобалық талаптарға 

сай келмейді. Осылайша, тас жол құрылыс салынған аумақтарға әсерді 
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барынша азайту және орталық сызықтан зиратқа және жоғары вольтты 

электр беру желілеріне дейінгі рұқсат етілетін арақашықтықты сақтау 

үшін Кіші Алматы өзенінің алқабына ауыстырылды. 

Маршруттардың нұсқалары жоғары деңгейдегі кеңесте талқыланды, оған МТЖ, 

Алматы облысының әкімі, аталған аудандардың әкімдері, сондай-ақ Жобаны 

әзірлеумен айналысқан жобалау ұйымының (Қазақ жол-көлік проблемаларын 

ғылыми-зерттеу және жобалау институты) өкілдері қатысты. Осы 

талқылаулардың қорытындысы бойынша қабылданған шешімдер мына 

құжаттарда қамтып көрсетіледі: 

• ҮАААЖ салу жөніндегі отырыстың хаттамасы, 05.01.2007; 

• Қазақстан Республикасының премьер-министрі Мәсімовпен 24.04.2007 

ж. кездесудің № 11-5/007-560 хаттамасы «Алматы қаласын әлеуметтік-

экономикалық дамытудың жеке бағыттары бойынша бас жоспарды 

жүзеге асыру»; 

• Алматы облысы әкімдігінің «ҮАААЖ құрылысын ұйымдастыру 

туралы» 24.04.2007 ж. № 78 және 16.08.2007 ж. № 13 қаулысы; 

• ҮАААЖ құрылысына жер бөлу туралы актілер, 2007; 

• ҮАААЖ үшін ең қолайлы маршрут туралы шешім Жоба бастамасын 

көтерушінің 13.09.2007 ж. (№ 3X 01/3-1-780) хатында сипатталды. 

Қоныс аудару ауқымын барынша азайтуға қойылатын талаптарды, жолдың 

ұзындығын, мұқият талдаудан кейінгі техникалық және қаржылық бағалауларды 

ескере отырып, 3-ші нұсқа таңдалды (2.5-1-кесте).  

2.5-1-кесте. ҮАААЖ баламалы маршруттары 

Параметрлер 1-ші нұсқа 2-ші нұсқа 3-ші нұсқа 

Жолдың ұзындығы, км 69,852 64,0 65,993 

Қозғалыс жылдамдығы, сағатына км 

(бастапқыда жол жылдамдық 

сағатына 120 км-мен шектелетін 1В 

санатындағы жол түрінде 

жобаланды; кейінірек оның санаты 

жылдамдық сағатына 150 км-мен 

шектелетін 1А санатына өзгертілді) 

120 120 150 

Бастапқы нүкте ҮАААЖ А4 

23+600 км белгісі 

ҮАААЖ А4 

23+600 км белгісі 

ҮАААЖ А4 

22+640 км белгісі 

Бастапқы нүктеде қозғалған тұрғын 

үйлер саны  

50 50 6 

Покровка ауылында қозғалған 

тұрғын үйлердің саны  

Жоқ 110 Азғантай  

Дереккөз: ТЭН Sweco (2013) 

 

2.5.2. 2013 жылғы ТЭН-де жобалық-техникалық шешімдерді оңтайландыру 

ҮАААЖ құрылысының Техникалық-экономикалық негіздемесінің экологиялық 

бөлімі Қазақстан Республикасында қолданылатын қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі талаптарға, қағидаларға және заңнамалық актілерге сәйкес, 

мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктер бойынша ХҚК консультациялық  

қызметімен келісімшарт негізінде әзірленді.  
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2013 жылғы техникалық-экономикалық негіздеме барысында бекітілген егжей-

тегжейлі жоспарлауға өзгерістер енгізілген жоқ. Алайда бойлық профильді 

оңтайландыру және жер қазу жұмыстарының көлемі мен жоба құнын азайту 

мақсатында инженерлік жобаға кейбір өзгерістер енгізілді.  

Оңтайландыруға дейінгі және одан кейінгі жер қазу жұмыстарының көлемдерін 

салыстыру төмендегі кестеде (2.5-2-кесте) көрсетілген.  

2.5-2-кесте. 2008 жылғы егжей-тегжейлі жоба мен 2013 жылғы ТЭН-ге сәйкес жер қазу 

жұмыстарының көлемдерін салыстыру  

 Сипаттамасы 

Жер қазу жұмыстарының 

көлемі (м3) 

2008 

жылғы 

жоба 

2013 

жылғы 

ТЭН 

Айырмас

ы  

1 0-5.5 км теліміндегі жер қазу 

жұмыстарының көлемі 

3,729,068 2,731,044 998,024 

2 0-5.5 км теліміндегі шығарылған 

топырақпен толтырылған үйменің көлемі  

323,916 749,943 426,027 

3 Шығарылған топырақты 5.5-24.0 км 

телімінде үйме жасау үшін пайдалану 

(пайдалануға енгізудің бірінші кезеңінің 

құнында ескеріледі) 

986,233 986,233 0 

4 Шығарылған топырақты 24.0-34.2 км 

телімінде үйме жасау үшін пайдалану 

(пайдалануға енгізудің екінші кезеңінің 

құнында ескеріледі) 

994,867 994,867 0 

5 0-0,55 км телімінде топырақты қосымша 

шығару құнға енбейді. 

1,424,052 0 -1,424,052 

Дереккөз: ТЭН Sweco (2013) 

 

2.5.3. 2018 жылғы егжей-тегжейлі жобалаудағы инженерлік шешімдерді 

оңтайландыру  

Құрылыс жұмыстарына тендер барысында Консорциум құрылыс әдісі мен 

басқару жүйесінің тиімділігі ескерілген алдын ала жобаны қарастырды, сондай-

ақ Жобаны оңтайландырудың кейбір нұсқаларын ұсынды, олар туралы деректер 

төмендегі кестеде қысқаша келтірілген (2.5-3-кесте). 

Ұсынылып отырған өзгерістер конструкцияға, жер қазу жұмыстарына және жол 

жабынына қатысты болды. Алайда олардың көбі сондай-ақ мынадай 

жақсартуларға алып келеді: 

• құрылыс мерзімін қысқарту және ресурстардың пайдаланылуын азайту, 

бұл сондай-ақ құрылыс жұмыстарының қоршаған ортаға және жергілікті 

тұрғындарға әсерін төмендетуге мүмкіндік береді; 

• конструкциялар қауіпсіздігінің сипаттамаларын жақсарту; 

• пайдалану шығындарын оңтайландыру. 

Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін ҮАААЖ Бас мердігер тобы жобалық 

шешімдерді жетілдіру жұмысын, соның ішінде, III томның 5-бөлімінде 
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сипатталғандай, ҚОӘСӘБ циклын жүзеге асыру аясында қоршаған ортаға және 

әлеуметтік салаға әсерді бағалаудың алдын ала нәтижелерін қарастыруды 

жалғастырды.  

Бұл жұмысқа мыналар жатады: 

• Артық жүрісті (қосымша уақыт және отын шығындарын меңзейтін, 

демек, шығарындыларды арттыратын) және елді мекендер қатынасының 

бұзылуын болдырмауға мүмкіндік беретін қосымша мал өткелдерін, 

ауыл шаруашылығы техникасы мен көлік құралдарының басқа да 

түрлеріне арналған өту жолдарын салуды қарастыру (ІІ томның 7.6-

бөлімінде және ІІІ томның IV тарауында егжей-тегжейлі 

қарастырылған). 

• Бастапқыда арнаны бұруды және түзетуді көздеген өзен өткелдерінің 

жобасын қайта қарау. Нәтижесінде Кіші Алматы өзенін кесіп өту үшін 

өзен арнасын уақытша түзетуді ғана қамтитын баламалы жоба әзірленеді 

(қабылданған жобаның егжей-тегжейлері II томның 2.2.6-бөлімінде 

келтірілген). 

• Қабылданған қозғалыс қарқындылықтарын ескере отырып, пайдалану 

сатысында жергілікті тұрғындарға шуыл әсерін үлгілеу нәтижелері 

негізінде шуылдан қорғайтын экрандарды орнату ұсынылатын жерлерді 

қайта қарау (толық ақпарат II томның 6.3-бөлімінде келтіріледі). 

Қазіргі уақытта оңтайландыру процесінің жүріп жатқандығын және Жобада 

жаңа өзгерістердің болуы мүмкін екендігін атап өткен жөн. Кез келген 

өзгерістерді Консорциум қабылданған өзгерістерді басқару рәсіміне сәйкес 

қарастыратын болады. Өзгерістер қандай да бір экологиялық немесе әлеуметтік 

әсерлерге алып келетін болса, Консорциум әсерлерді жұмсарту бойынша қажетті 

шаралардың орындалуын қамтамасыз ету үшін осындай өзгерістерге шолу 

жасайды. 
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2.5-3-кесте. Консорциум ұсынған жобалық шешімдер өзгерістерінің тізбесі 

№ Өзгеріс  Орналасуы  Сипаттамасы  Себебі  

1 Қазба көлбеуінің өзгеруі ПК29+00-ПК34+60 • Жер қазу жұмыстарының көлемін азайту үшін тендер 

ұйымдастырушысында көрсетілмеген қосымша карьер 

әзірленді; 

• Жұмыс көлемдерін азайту үшін көлбеулену бұрышы 

нормативтерге сәйкес 1:2,0-ге жуық шамадан 1:1,5-1:20-ға 

дейін өзгертілді;  

• Алдын ала жобада ПК 29+00~ПК34+60 бастапқы 

теліміне жақын маңда жер қазу жұмыстарының үлкен 

көлемі жоспарланды. Мақсаты – жер қазу 

жұмыстарының теңгерімін теңдестіру. 

• Алдын ала жоба бір бағыттағы жеткізу жолының 

ұзақтығымен сипатталады, жер қазу жұмыстарының 

үлкен көлемі салдарынан қоршаған ортаға 

қолайсыздау. 

2 Көпірлердің 

конструкциясын 

фермалықтан 

арқалықтыққа өзгерту  

ПК 454+74 • Алдын ала фермалық конструкция мен тіреу қабырғасын 

2 элементтік арқалықты көпірге өзгерту құрылыс 

мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді; 

• Іргетас үлгісін қадалыдан тұтасқа өзгерту; 

• Темір жол теліміне әсерді барынша азайту үшін уақытша 

қолдауды (қаптау) пайдалану;  

• Ортақ қадалар мен аунақшаларда қауіпсіздікті үздіксіз 

тексеріп қарау салдарынан пайдалану және жөндеу 

кезіндегі жетіспеушілік; 

• Конструкциясы фермалық болат көпірде болуы 

мүмкін тотығу салдарынан жарамды күйде үздіксіз 

ұстау, мысалы, бояу қажет болады; 

• Қауіпсіздіктің әлеуетті проблемалары тіреу 

қабырғасын салу кезінде топырақтың іргетасқа 

динамикалық жүктемесін қолдаумен байланысты 

болуы мүмкін. Тіреу қабырғасын салу үшін қажетті 

қазбаның көлбеулігіне байланысты топырақ іргетасқа 

әсерін тигізеді, оның сапасын нашарлатуы мүмкін.  

3 Тіреу қабырғасын 

оңтайландыру  

ПК450+72 - ПК 458+95 • H≤ 4,5 m болғанда, 1:1,5-1:1,75 болатын үю көлбеуін 

қабылдау арқылы тіреу қабырғасының немесе оның бір 

бөлігінің биіктігін өзгерту, тіреу қабырғасы секциясының 

жойылуы мүмкін; 

• H>4,5 м болғанда, тіреу қабырғасының 10,3 м-ден 5,3 м-ге 

дейін кішіреюі мүмкін;  

• Толтыратын топырақ пен дуалдың бұру бойынша 

нөлдік көлбеуі; 

• Тіреу қабырғасы биіктігінің 2,8 м ~10,8 м ауқымы тым 

жоғары; 

• Тіреу қабырғасындағы топырақты қайта толтыру 

көлемін азайтқаннан кейін топырақтың артық 

мөлшері 4-ші және 9-шы іске қосу кешендерінде үйме 

жасау үшін пайдаланылуы мүмкін; 

• Биік тіреу қабырғасынан жүргізушінің ширығуын 

азайтады. 

4 Конструкцияны 

арқалықтыққа өзгерту  

ПК21+56, таврлық қималы 

арқалықтары бар бір 

аралықты көпірді қорап 

• Өтпе жол функциясын атқаратын аралықтар қорап 

конструкциясына ауыстырылады, ал жол функциясын 

• Қада қағу жұмыстарының және олармен байланысты 

қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің салдарынан 
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№ Өзгеріс  Орналасуы  Сипаттамасы  Себебі  

қималы арқалықтары бар 

арқалықты көпірге  

атқармайтын аралықтар үймеге ауыстырылады; 

• Іргетас үлгісін қадалыдан тұтасқа өзгерту; 

құрылыс кезеңінің ұзаруын болдырмау; 

• Жолға тіреу болатын екі аралықты орнатудың 

қажеттілігі жоқ; 

. 

ПК318+40, арқалықтары 

тақталардан жасалған төрт 

аралықты көпірді қорап 

қималы арқалықтары бар 

арқалықты көпірге 

ПК341+50, арқалықтары 

тақталардан жасалған төрт 

аралықты көпірді қорап 

қималы арқалықтары бар 

арқалықты көпірге  

ПК349+70, арқалықтары 

тақталардан жасалған төрт 

аралықты көпірді қорап 

қималы арқалықтары бар 

арқалықты көпірге  

ПК408+60, арқалықтары 

тақталардан жасалған төрт 

аралықты көпірді қорап 

қималы арқалықтары бар 

арқалықты көпірге  

ПК434+10, арқалықтары 

тақталардан жасалған төрт 

аралықты көпірді қорап 

қималы арқалықтары бар 

арқалықты көпірге  

ПК527+59, таврлық қималы 

арқалықтары бар төрт 

аралықты көпірді қорап 

қималы арқалықтары бар 

арқалықты көпірге  

5 Алты аралықты үймеге 

ауыстыру  

ПК208+06 - ПК 216+49 • 1~3-ші аралықтар мен 14~16-шы аралықтар үймемен 

ауыстырылған, 13-ші аражабын аралығы таврлық қималы 

арқалықтарға ауыстырылған (өту ұзындығын 844.1 м-ден 

693.0 м-ге дейін азайту); 

• Құрылыс үшін қада қағуды қажет ететін кейбір 

• Қада қағу жұмыстары мен аралықтар орнату үшін 

қажет болатын құрылыс кезеңінің ұзақтығын 

болдырмау; 

• Үш аралықта және темір жол теліміне жақын маңда 

орналасқан бос жер бар. Аралықтарды үймеге 

ауыстыруға болады; 
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№ Өзгеріс  Орналасуы  Сипаттамасы  Себебі  

аралықтарды үймеге ауыстыру арқылы қоршаған ортаға 

әсерді барынша азайту;  

6 Тақталардан жасалған 

арқалықтарды таврлық 

қималы арқалықтарға 

ауыстыру  

ПК374+54 - ПК 378+17 • Құрылыс кезеңін қысқарту үшін аралық үлгісін алдын ала 

кернеуленген тұтас құймалы бетоннан таврлық қималы 

құрама конструкцияларға ауыстыру; 

• Құрылыс мерзімін қысқарту және уақытша жолды 

пайдалану жергілікті тұрғындардың шағымдарын 

барынша азайта алады; 

• Көп мөлшерде құрылыс ағаштарын орнату үшін қажет 

болатын құрылыс кезеңінің ұзақтығын болдырмау; 

• Көпір ауылға жақын орналасқандықтан, құрылыс 

кезеңінде көліктің бұрылуын ескеру қажет; 

7 Арқалықтары 

тақталардан жасалған 

төрт аралықты көпірді  

таврлық қималы 

арқалықтары бар екі 

аралықты көпірге 

ауыстыру  

ПК556+45 • Құрылыс кезеңін қысқарту үшін ортадағы екі аралықтың 

үлгісін алдын ала кернеуленген бетоннан таврлық қималы 

құрама конструкцияларға ауыстыру; 

• Екі аралықта топырақты тіреу қабырғасын қолдана 

отырып, виадукты тіреу қабырғасының ұзындығын азайту 

(Виадуктың ұзындығы =103,6 М → L=49,6 м) 

• Көп мөлшерде құрылыс ағаштарын орнату үшін қажет 

болатын құрылыс кезеңін қысқарту; 

• Жолға тіреу болатын екі аралықты орнатудың 

қажеттілігі жоқ; 

• Екі орталық аралық үшін қосымша қызмет көрсету 

қажет; 

8 Жол жағасы 

жабынының үлгісін 

өзгерту (бетон-

>асфальт) 

ПК655+15 • Жол жағасы жабынының 0,75 метрін бетон жабынмен 

және 1,75 метрін асфальт жабынмен ауыстыру; 

 

• Бетон жабын жалпақтығы 2,5 м жол жағасы телімінде 

қажет болар еді; 

• Жол жағасында қозғалыс сирек; 

9 Жол қоршауын 

оңтайландыру 

Биіктігі 3 метрден аз 

қазбалар мен үймелер 

телімдері  

• 10.1 3.03-09-2006 ҚНжЕ-нің 10.1-кестесіне сәйкес, 

биіктігі 3 метрден аз  қазбалар мен үймелер телімдерінде 

қоршауды алып тастау. 

• Алдын ала жобада қоршау ҮАААЖ бүкіл маршруты 

үшін қарастырылды;  

• 3.03-09-2006 ҚНжЕ-нің 10.1-кестесіне сәйкес, 

қазбалардан өтетін телімдерде және  үйме биіктігі 3 

метрге дейінгі телімдерде қоршау орнатпауға болады. 

Дереккөз: ТЭН (2015) 
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2.5.4. Жобаны жүзеге асырудан бас тарту 

Осы талдау аясында нөлдік баламада (Жобаны жүзеге асырудан толық бас 

тарту) және бүкіл Жобаны жүзеге асыру кезінде (яғни әсерді жекелеген 

құрылыс сатыларына және іске қосу кешендеріне бөлместен) орын алатын 

экологиялық және әлеуметтік әсерлер салыстырылды. 

Жобаны жүзеге асыруды жалғастырған жағдайда, оның қолайсыз әсерлері 

негізінен құрылыс сатысымен байланысты болады. Алайда, құрылыс 

жұмыстарының салыстырмалы түрде қысқа кезеңін (50 айға жуық) 

ескергенде, осы әсерлердің ұзақтығы біршама аз болады.  Бұл ретте 

Жобаның оң әсері ұзақ мерзімді болады: ол жолды пайдаланудың бүкіл 

кезеңі бойында сезіледі. Аталмыш салыстыру төмендегі 2.5-4-кестеде 

сипатталған. 

2.5-4-кесте. Нөлдік баламада және Жобаны жүзеге асыру 

жағдайында туындайтын экологиялық әсерлерді 

салыстыру  

 ҮАААЖ жобасын жүзеге асыру  Нөлдік балама  

Атмосфералық ауаға 

әсер  
Қалада көлік қозғалысы 

қарқындылығының жағдайы жақсарады, 

өйткені транзиттік ағындар қала шегінен 

тыс бағытталатын болады. Бұл көлік 

құралдарынан шығарындыларды 

қысқартуға және орташа қозғалыс 

жылдамдығының ұлғаю шамасына қарай 

ПГ шығарындыларын азайтуға мүмкіндік 

береді. 

Жобамен байланысты 

қолайсыз әсерлердің 

болмауы. 

Шуыл әсері Шуылдан қорғау шараларын қабылдау 

Алматыда шуыл жүктемесімен 

байланысты жағдайды жақсартуға 

мүмкіндік береді. 

Жобамен байланысты 

қолайсыз әсерлердің 

болмауы. 

Топыраққа, жерге, 

беттік және жер асты 

суларына, өсімдікке 

әсер 

Ең жаңа құрылыс технологияларын 

пайдалану химиялық және механикалық 

ластаушы заттардың жолдан іргелес 

жатқан жерлерге және су объектілеріне 

көшуін барынша азайтуға мүмкіндік 

береді. Су және жел эрозиясын 

болдырмайтын өсімдік түрлерін отырғызу 

есебінен уақытша бұзылған жерлер мен 

бөктерлерді қалпына келтіру. 

Жобамен байланысты 

қолайсыз әсерлердің 

болмауы. 

Әлеуметтік әсер Жол-көлік оқиғаларының санын азайту. 

Жол бойында қызмет көрсетуді, жаңа 

кәсіпорындар құру мүмкіндіктерін, жаңа 

жұмыс орындарын құруды дамыту, 

аймақты әлеуметтік-экономикалық 

дамыту. 

Жобамен байланысты 

қолайсыз әсерлердің 

болмауы. 

Дамуға жобамен 

байланысты оң 

әсердің болмауы. 

Тасымалдау 

жағдайларына әсер  

Қала шегінен тыс жерлерде жүк ағынын 

ұлғайту. Көлік шығындарын (отын, май, 

қосалқы бөлшектер сатып алуға, сервистік 

қызмет көрсетуге, амортизацияға, 

жүргізушілердің жалақысына, үстеме 

шығыстарға және т.б. жұмсалатын 

шығындарды) азайту. 

Жобамен байланысты 

қолайсыз әсерлердің 

болмауы. 

Дереккөз: ERM талдауы 
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2.6. ӘЛЕУЕТТІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРЛЕРДІ БОЛДЫРМАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ 

БАРЫНША АЗАЙТУ ШАРАЛАРЫ (ТЭН ӘЗІРЛЕУ КЕЗІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН) 

Жобаның жобалық құжаттамасында әлеуетті экологиялық әсерлерді 

болдырмау және/немесе барынша азайту жөніндегі бірқатар шаралар 

ұсынылады. Құрылыс және пайдалану сатылары үшін ұсынылған бұл 

шаралар төмендегі 2.6-1-кестеде және 2.6-2-кестеде ұсынылған. 

Әлеуетті экологиялық және әлеуметтік әсерлерді болдырмау және/немесе 

барынша азайту жөніндегі қосымша шаралар осы ҚОӘСӘБ тиісті 

бөлімдерінде қарастырылған. 

2.6-1-кесте. Құрылыс сатысында әлеуетті экологиялық әсерлерді болдырмау 

және/немесе барынша азайту шаралары (ТЭН әзірлеу кезінде 

қарастырылған) 

Экологиялық құрауыш Ұсынылған шаралар  

Атмосфералық ауа • Отынның, материалдардың, бұйымдардың, жабдықтың, 

құрылыс процестері мен операцияларының мемлекеттік 

заңдарға, нормалар мен ережелерге міндетті сәйкестігін 

қамтамасыз ету.  

• Құрылыс басталғанға дейін тұрақты және уақытша 

қолжетімділік жолдары мен қара жолдарды уақтылы және 

тиісінше салу. 

• Құрылыс техникасы мен көлік құралдарын қатаң түрде 

белгіленген маршруттар бойынша жылжыту; қатты 

жабынсыз кірме жолдарда жылдамдық шектеулерін сақтау; 

• Топыраққа, жолдарға, көлік құралдары мен басқа да 

техникаға арналған тұрақ алаңдарына су себу арқылы шаңды 

басу; 

• Сусымалы және майда даналық материалдарды (блоктар, 

тақталар және т.с.с.) ыдысқа салынған күйінде тасымалдау 

және сақтау; 

• Битум негізіндегі ұстастырғыш материалдарды битумды 

шашу функциясы бар самосвалдармен тасымалдау. 

Шуыл әсері • Құрылыс техникасының, механизмдердің, көлік 

құралдарының, процестер мен операциялардың мемлекеттік 

заңдарға, нормалар мен ережелерге міндетті сәйкестігін 

қамтамасыз ету; 

• Құрылыс техникасы мен көлік құралдарын қатаң түрде 

белгіленген маршруттар бойынша жылжыту; кірме жолдарда 

жылдамдық шектеулерін сақтау; 

Беттік және жер асты 

сулары 
• Күзетілетін жағалау жолақтарының шегінде және су қорғау 

аймақтарында қызметті жүзеге асыру кезінде мемлекеттік 

заңдардың, нормалар мен ережелердің талаптарын міндетті 

түрде сақтау; 

• Тұрмыстық ағынды суларды химиялық жолмен 

зарарсыздандырылатын резервуарларға/әжетханаларға жинау 

және кейіннен канализациялық суды шығаруға арналған жүк 

көліктерінің көмегімен тазарту құрылыстарына шығару; 

• Құрылыс алаңында екі көлік құралына бір мезгілде қызмет 

көрсете алатын, ашық үлгідегі көлік құралдары мен 

механизмдердің доңғалақтарын жуу орындарын салу; 

• Жуып тазалау станциясынан және Ø=1 000 мм саңылауы бар 

су қабылдау құдығынан тұратын тазалау станциясында 

қалқымалы бөлшектер мен мұнай өнімдерін жою мақсатында 

ағынды суларды жинау және тазарту; су қабылдау құдығын 

үнемі босатып отыру және канализация суын шығаруға 

арналған жүк көліктеріндегі шөгінділерді қолданыстағы 

тазарту құрылыстарына шығару; 

• Мұнай өнімдерін айналмалы үлгідегі май жинағыштың 
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Экологиялық құрауыш Ұсынылған шаралар  

көмегімен май резервуарына жинау, ол мезгіл-мезгіл қолмен 

төгіліп тұрады және май кейіннен алаң шегінен тыс 

шығарылады; 

• Құрылыс және бұзу қалдықтарын уақтылы жинау және 

шығару; 

• Құрылыс техникасынан майды жерге ағызуға тыйым салатын 

ережелерді сақтау; техниканың бос жүріспен жұмыс істеу 

уақытын шектеу; тек жұмысқа жарамды көлік құралдарын, 

машиналар мен механизмдерді пайдалану; 

Жер ресурстары және 

топырақ 
• Жобалау сатысында жер телімдерін алып қою жағдайларын 

мүмкіндігінше азайту; құрылыс сатысында бөлінген жер 

телімдерінің шекараларын сақтау; 

• Уақытша алып қойылған жер телімдерін қалпына келтіру 

және оларды бастапқы пайдаланушыларға қайтару; 

• Жол төсемін қалпына келтіруді және құламаларын 

нығайтуды орындау кезінде топырақтың жоғарғы қабатын 

шығару, қаттау және қайта пайдалану; 

• Көлік құралдары мен техниканы пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету нәтижесінде түзілген қалдықтарды арнайы 

бөлінген жерлерде уақытша сақтау және кейіннен 

қалдықтарды қатты тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтар 

полигондарына шығару немесе оларды осындай қалдықтарды 

кәдеге жаратумен/қайта өңдеумен айналысатын 

мамандандырылған ұйымдарға тапсыру; 

• Автокөлік жуған ағынды суларды тұндырғыштарға жинап, 

қалқымалы бөлшектері мен мұнай өнімдерін қалқып алу. 

Тұндырғыштағы шөгінділерді контейнерге жинап, кейіннен 

оларды объект шегінен тыс жерлерге шығару және жол 

құрылысында қайта пайдалану; 

• Құрылыс алаңында түзілетін барлық қалдықтарды арнайы 

бөлінген жерлерде уақытша сақтау және кейіннен оларды 

полигондарға уақтылы шығару немесе қалдықтарды кәдеге 

жаратумен/қайта өңдеумен айналысатын мамандандырылған 

ұйымдарға тапсыру. 

Өсімдіктер • Құрылыс материалдары мен конструкцияларын арнайы 

бөлінген жерлерде сақтау; 

• Жобаны жүзеге асыру кезінде бөлінген жер телімдерінің 

шекараларын сақтау; 

• Кесілген ағаштар үшін өтем ретінде өсімдіктер отырғызу; 

• Кесу қалдықтарын арнайы бөлінген жерлерде үйіп жинап, 

кейіннен оларды шығару; 

• Кесу қалдықтарын өртеуге тыйым салу. 

Жабайы жануарлар мен 

өсімдіктер  
• Жобалық құжаттамада қарастырылмаған. 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

 

2.6-2-кесте. Пайдалану сатысында әлеуетті экологиялық әсерлерді болдырмау 

және/немесе барынша азайту шаралары (ТЭН әзірлеу кезінде қарастырылған)  

Экологиялық құрауыш Шаралар 

Атмосфералық ауа • Жол төсемін жөндеуді уақтылы орындау. 

Шуыл әсері • Бөлінген алап бойындағы аумақты абаттандыру; 

• Шуылдан қорғайтын экрандарды орнату. 

Беттік және жер асты сулары  • Нөсер ағындарын жолдан қабылдау құдықтарына бұру. 

Жер ресурстары және 

топырақ  
• Жол төсемінде су жүргізу құбырлары мен құрғату кюветтерін 

орнату; 
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• Жол төсемінің құламаларын және құрғату кюветтерінің 

төменгі жағын нығайту; 

• Су және жел эрозиясын болдырмау үшін шөп отырғызу 

арқылы еңістерді нығайту. 

Өсімдіктер • Абаттандырылған аумақтарға уақтылы қызмет көрсету. 

Жабайы жануарлар мен 

өсімдіктер  
• Жануарлардың өтулері үшін жол төсемінде су жүргізу 

құбырлары мен құрғату кюветтерін орнату; 

• Жануарлардың тас жолға жүгіріп шығуын болдырмау үшін 

тордан жасалған қоршауларды орнату.  

Дереккөз: ТЭН (2015)  

2.7. ӘЛЕУЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕРЛЕРДІ БОЛДЫРМАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ БАРЫНША 

АЗАЙТУ ШАРАЛАРЫ (ТЭН ӘЗІРЛЕУ БАРЫСЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН)  

Жобада әлеуметтік салаға әлеуетті әсерлерді болдырмауға және азайтуға 

бағытталған бірқатар шаралар қарастырылады.  

Құрылыс және пайдалану сатыларында жүзеге асыруға ұсынылатын 

шаралар төменде келтірілген кестелерде (2.7-1-кесте және 2.7-2-кесте) 

атап көрсетіледі.  

2.7-1-кесте. Құрылыс сатысында әлеуетті әлеуметтік әсерлерді болдырмау 

және/немесе барынша азайту шаралары (ТЭН әзірлеу барысында 

қарастырылған)  

Әлеуметтік құрауыш Шаралар  

Көліктік 

инфрақұрылым 
• Құрылыс материалдары карьерлерін таңдау кезінде, басқаларын 

есептемегенде, жеткізу арақашықтығын барынша азайту 

қағидаты басшылыққа алынды. 

Жер пайдалану • ҮАААЖ тас жолын, кірме жолдарды және өтпе жолдарды 

жобалау барынша аз көлемде жер бөлу талабын сақтай отырып 

жүзеге асырылды. 
Мәдени мұра 

Дереккөз: ТЭН (2015)  

2.7-2-кесте. Пайдалану сатысында әлеуетті әлеуметтік әсерлерді болдырмау 

және/немесе барынша азайту шаралары (ТЭН әзірлеу кезінде 

қарастырылған) 

Әлеуметтік 

құрауыш 

Шаралар  

Халықтың 

денсаулығы 
• Шуылдан қорғайтын экрандарды орнату есебінен тұрғын аудандағы 

шуыл деңгейін төмендету; 

Жол 

қозғалысының 

қауіпсіздігі 

• Бір деңгейлі қиылыстарға жол бермеу; 

• Бөлу кедергісін орнату; 

• Жылдамдықты тас жолына балалардың және үй жануарларының 

кездейсоқ шығуын болдырмау мақсатында қоршаулар орнату. 

Дереккөз: ТЭН (2015)  
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2.8. ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ БАРЫСЫ  

Кредиторлардың талаптарына сәйкес, Жоба ұлттық заңнама талаптарына 

сай келуі тиіс. 4-ші телім құрылысын жүзеге асыру үшін қажетті 

рұқсаттарды ала отырып, істердің жай-күйі туралы ақпарат төмендегі 

кестеде (2.8-1-кесте) берілген. 
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2.8-1-кесте. Рұқсаттардың мәртебесі 1 

Рұқсат Мәртебесі  

4-ші телім құрылысын жүзеге асыруға рұқсат 

(Қазақстанда ҚОӘБ бекіту негізінде) 

Басқа телімдерде құрылысты жүзеге асыруға рұқсат 

Алынды 

 

07/2019 ж. қарай алынуы тиіс  

Инженерлік 

желілерді 

тапсыруды келісу 

және рұқсат алу  

Электр беру желілері  4 және 8b секциялары бекітіліп 

қойған. Басқа секциялар 07/2019ж. 

дейін бекітілулері тиіс. 

Байланыс желілері 4 және 8b секциялары бекітіліп 

қойған. Басқа секциялар 07/2019ж. 

дейін бекітілулері тиіс. 

Сумен жабдықтау және 

канализация  

4 және 8b секциялары бекітіліп 

қойған. Басқа секциялар 07/2019ж. 

дейін бекітілулері тиіс. 

Газ құбыры 4 және 8b секциялары бекітіліп 

қойған. Басқа секциялар 07/2019ж. 

дейін бекітілулері тиіс. 

Жер қойнауын пайдалануға рұқсат: құрылыс 

материалдарының карьері  

Келісілді  

Құрылыс қалашығын тұрмыстық және техникалық сумен 

қамтамасыз ету үшін су құбырына қосылудың 

техникалық шарттары 

Панфилов қалашығы – келісілді 

Береке қалашығы – жұмыс 

жүргізілуде 

Су құбыры желісіне қосылуға рұқсат (құрылыс 

қалашығын ауыз сумен қамтамасыз ету) 

Панфилов қалашығы – келісілді  

Береке қалашығы – жұмыс 

жүргізілуде 

Дереккөз: Бас мердігер деректері  

 

 

                                                      
1 2019 жылғы наурыз айындағы ахуал бойынша. Қорытынды есепте жаңартылуы тиіс.  
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3. МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАЙ-

КҮЙІ 

3.1. КІРІСПЕ 

Бұл тарауда бүгінгі таңда ҚОӘСӘБ әзірлеу аясында жүргізілген мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимыл шаралары туралы ақпарат жинақтап қорытылған.  

Мына мезетке назарларыңызды аударамыз: бұл тарауда бүгінгі таңда ҚОӘСӘБ 

осы алдын ала нұсқасын дайындау барысында жүзеге асырылған мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимыл шаралары ғана сипатталады. Мүдделі тараптардың 

қатысуымен ұсынылатын барлық болашақ кеңестер туралы ақпарат, 

хабарламалар және т.б. осы ҚОӘСӘБ құжаттама топтамасының VI томы 

түрінде құрастырылған Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарында 

(МТӨЖ) қамтылған. 

3.2. МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДЫҢ ТАРИХЫ  

3.2.1. 2006-2008 жж. кезеңіндегі мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл  

ҮАААЖ бойынша зерттеулерді орындау – 2006 жылы, ал жер  телімдерін бөлу 

2007 жылы басталды. Алайда 2013 жылға дейін қоғамдастықты жобаларды 

жоспарлау және әзірлеу процесіне, сондай-ақ жер бөлу және қоныс аудару 

процесіне тарту мақсатында атқарушы органдар  мен орындаушы мекемелердің 

консультация жүргізетіндігі туралы мәлімделген жоқ. 2008 жылғы маусым 

айында жұмыстық жобалау жөніндегі консультант ҮАААЖ жобасының ТЭН 

Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің қарауына ұсынылғандығы туралы 

қоғамдастықты қысқаша хабардар етті, алайда жобаның өзіне қатысты ақпарат 

сол күйінде ашылмады немесе қоғамдастық назарына жеткізілмеді. 

3.2.2. 2008-2013 жж. кезеңіндегі мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

2008-2013 жылдар кезеңі Жоба болашағына қатысты екіұштылықтың болуымен 

сипатталды, сондықтан аталмыш кезеңде, 7.7-бөлімде айтылатын жер 

иеленушілермен өзара іс-қимылды есепке алмағанда, қоғамдастықпен өзара іс-

қимылдың қандай да бір шаралары жүргізілген жоқ. 

3.2.3. 2013 жылғы мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл  

2013 жылдан бастап, техникалық-экономикалық негіздемені (ТЭН) әзірлеу 

шеңберінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл бойынша бірнеше шара 

жүргізілді, соның ішінде: 

• Қарасай, Іле және Талғар аудандарындағы қоғамдық тыңдаулар; 

• жергілікті халық өкілдерімен фокус-топтар; 

• аудандық деңгейдегі билік орындарының өкілдерімен фокус-топтар. 

2013 жылғы ТЭН әзірлеу барысында Көлік және байланыс министрлігі дәл сол 

жылы қоғамдастықпен консультациялар жүргізу бастамасын көтерді. 2013 

жылғы сәуір айында Жоба бойынша қоғамдық тыңдаулар туралы хабарлама 
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жарияланды. Қоғамдық консультацияларға аудандық әкімшілік 

аппараттарының, Алматы облыстық комитеттерінің – Автомобиль жолдары 

комитеті (АЖК) мен Жер комитетінің өкілдері, сондай-ақ Қазақ жол-көлік 

проблемаларын ғылыми-зерттеу және жобалау институтының ҚОӘБ 

әзірлеушілері қатысты. 

3.2-1-кесте.  Қоғамдық консультацияларға қатысушылар  

Өткізілетін 

орны 

Күні  Қатысушылар 

Ерлер Әйелдер Барлығы 

Іле ауданы 2013 жылғы 3 

мамыр 
12 15 27 

Талғар ауданы 2013 жылғы 3 

мамыр 
10 5 15 

Қарасай ауданы 2013 жылғы 4 

мамыр 
20 9 29 

Барлығы 42 29 71 

Дереккөз: ТЭН (2015) 1 

 

Қоғамдық тыңдаулар барысында мына мәселелер көтерілді: 

• ҮАААЖ магистралінің аудандар аумағымен өту маршруты; 

• жер телімдеріне қолжетімділік алу; 

• мал айдап өтуге арналған жер асты өткелдерінің орналасуы; 

• инженерлік желілерді бөлшектеу және ауыстыру; 

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

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

Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға және жоюға бағытталған шараларға 

ерекше назар аударылды. 

Бұдан басқа, ҮАААЖ Жобасында қозғалатын аудандардың әрқайсысында 

нысаналы топтарда талқылаулар жүргізілді (талқылаулар 6 нысаналы топта 

жүргізілді). Зерттеудің міндеттері Жобаның жүзеге асырылуынан болған 

әсерлерді анықтау және жер бөлу мәселелерін талқылау болды. 

Нысаналы топтардың қатысушылары мынадай қауіптерін білдірді: 

• конституциялық құқықтардың бұзылуына қатысты алаңдаушылық; 

• жер бөлу процесінің – жер телімдерін бөлудің және меншікті иеліктен 

шығарудың әділетсіздік сипаты (өтемақылар әр түрлі мөлшерде 

ұсынылады); 

• жер телімдері құнының әділ бағаланбауы және олардан айырылғаны 

үшін барабар өтемақы алмау; 

• ҮАААЖ жобасы бойынша консультацияның болмауы / ақпараттың 

қолжетімсіздігі; 

• жергілікті және жалпымемлекеттік билік орындарына сенімнің 

төмендеуі; 

                                                      
1 Деректер «Үлкен Алматы Айналма Автомобиль жолы (ҮАААЖ) концессиялық жобасының 

Техникалық-экономикалық негіздемесінен (ТЭН) алынды, «Экология» бөлімі, Kocks есебі, 2015 

жылғы қараша айы. 
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• лауазымды тұлғалардың билікті теріс пайдалануы және құқық 

бұзушылықтар жөніндегі қауіптенулер / қорқытумен байланысты 

қорқыныштың болуы; 

• тұрғын үй-жайларынан айырылғандары үшін өтемақының жеткіліксіз 

және төмен болуы жөніндегі алаңдаушылық; 

• күнелту қаражатынан айырылу, табысын жоғалту (экономикалық 

жылжыту); 

• әлеуметтік шиеленістің өсуі және тұрғын үй секторында тұрақтылықтың 

бұзылуы; 

• пайданың бөлінуі. 

2013 жылы нысаналы топтардың қатысушылары жүргізген сұхбаттар барысында 

аудандық билік өкілдері жер бөлу рәсімінің ұзақтығына, соның салдарынан 

Жобаның кешіктірілуіне және әлеуметтік шиеленісудің өсуіне наразылық 

білдірді. 

3.3. ҚОӘСӘБ ДАЙЫНДАУ КЕЗІНДЕГІ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың егжей-тегжейлері екі құжатта: 

ҚОӘСӘБ-да және «Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары» (МТӨЖ) 

жеке құжатында мазмұндалған. Бұл тарауда талқылау тек осыған дейін мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимыл / ақпаратты қоғамдастыққа ашу бойынша 

жүргізілген іс-шараларды сипаттаумен ғана шектеледі, ал өткізілуі болашақ 

кезеңдерге жоспарланған барлық іс-шаралар туралы ақпарат МТӨЖ құжатында 

жинақталған.  

МТӨЖ құжаты түзетіледі және келесі сатыларда жүзеге асырылады, ал бұл 

МТӨЖ «ҚОӘСӘБ жалпы құжаттама топтамасы» шеңберінде ҚОӘСӘБ-да 

жарияланады. 

ҚОӘСӘБ әзірлеу аясында мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл бойынша іс-

шаралар кешені жүзеге асырылды, соның ішінде: 

• аудандық билік орындарының өкілдерімен консультациялар; 

• ауылдық округтердің билік орындары өкілдерімен консультациялар; 

• аудандар мен ауылдық округтер әкімдіктерінің бөлім басшыларымен 

тереңдетілген сұхбат жүргізу; 

• нысаналы топтарды ұйымдастыру және олардың кеңестеріне 

фермерлердің, қарт адамдардың, демалушылардың, шағын және орта 

бизнес кәсіпорындарының өкілдерін, азаматтардың осал санаттарының 

өкілдерін қатыстыру; 

• Жоба әсері аймағында орналасқан үй шаруашылықтарын тексеру; 

• Жер пайдаланушылармен және/немесе Жобаны жүзеге асыру 

мақсатында иеліктен шығарылған телімдерде тұратын адамдармен 

сауалнама жүргізу. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл шараларының қысқаша сипаттамасы 

төменде келтіріледі. 

3.3.1. Бастапқы әлеуметтік-экономикалық деректерді жинау  

Әлеуметтанушылық зерттеулердің бастапқы деректерін зерделеуге дайындау 

кезеңінде әлеуметтік-экономикалық жағдайлар және Жоба аумағы бойынша 
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статистика туралы ақпарат сұратуларды құрастыру және аймақтық, аудандық 

және жергілікті (ауылдық) билік орындарына ұсыну жүзеге асырылды. Барлығы 

14 ақпарат сұрату дайындалды және жіберілді. 

Әлеуметтік саланы фондық зерттеудің дайындық кезеңі жоба әсері аймағындағы 

әлеуметтік-экономикалық жағдайлар және статистикалық деректер туралы 

сұратуларды дайындап, аймақтық, аудандық және жергілікті (ауылдық округтер) 

билік орындарына жіберуді қамтыды. Барлығы 14 дерек сұрату дайындалды 

және жіберілді. Сұратуларды жібергеннен кейін үш әкімшілік аудан – Талғар, 

Іле және Қарасай аудандарының басшыларымен кездесулер тағайындалды. 

Еңбекшіқазақ және Жамбыл аудандарының аумақтарында Жобаның негізгі емес 

объектілері (карьерлер) ғана орналасқандықтан, бұл аудандардың әкімшілік 

өкілдерімен кездесулер өткізілген жоқ.  

Фондық әлеуметтік-экономикалық жағдайларға арналған бөлімдер 

сұратулардан, ашық көздерден алынған статистикалық деректер негізінде, 

сондай-ақ карьерлердің жанында тұратын жақын маңдағы елді мекендер 

тұрғындарымен сауалнама нәтижелері бойынша дайындалды. 

3.3.2. Далалық әлеуметтік зерттеу және консультациялар 

Далалық әлеуметтік зерттеу ҚОӘСӘБ дайындау аясында 2018 жылғы 22 

маусымнан бастап 19 шілдеге дейін қоса алғандағы кезеңде жүргізілді. 

Далалық әлеуметтік зерттеудің негізгі мақсаты Жобада қозғалған аудандарды, 

Жобада қозғалған тұлғаларды (соның ішінде соңғыларының қатарындағы 

осалдарын) анықтаудан, әлеуметтік-экономикалық деректерді жинаудан және 

аталған іс-шаралар негізінде құрылыс жұмыстарын орындау басталғанға дейін 

Жобаға арналған бастапқы жағдайларды анықтаудан тұрады. Жиналған 

бастапқы деректер ҚОӘСӘБ-на, сондай-ақ Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

жоспарына (МТӨЖ) қосылды. 

Бұл іс-шаралардың қысқаша сипаттамасы төменде келтіріледі. 

3.3.3. Аудандық және ауылдық әкімшіліктердің өкілдерімен консультациялар  

Талғар ауданы басшысының орынбасарымен және Талғар ауданы әкімшілігінің 

өкілдерімен бастапқы кеңес 2018 жылғы 22 маусымда болып өтті. Іле ауданы 

басшысының орынбасарымен және әкімшілігінің өкілдерімен кездесу – 2018 

жылғы 26 маусымда, Қарасай ауданының басшыларымен кездесу 2018 жылғы 26 

маусымда болып өтті.  

Аудандық әкімшіліктердегі алғашқы кездесулерден кейін аудандық 

әкімшіліктер мен ауылдық округтер әкімдіктерінің бөлім мамандарымен 

тереңдетілген сұхбаттар топтамасы жүргізілді. 

Талғар ауданында жергілікті билік орындарының өкілдерімен – 24 тереңдетілген 

сұхбат, Іле ауданында – 13, Қарасай ауданында – 17, соның ішінде ауылдық 

әкімшіліктердің басшыларымен 13 көзбе-көз кездесу өткізілді. Бұл тас жол 

бойында орналасқан аудандар Жобада тікелей қозғалатын болғандықтан, олар 

далалық әлеуметтік зерттеулер көлеміне енгізілді. 

3.5-қосымшада – тереңдетілген сұхбаттар жүргізуге арналған сұрақтардың 

тізбелері; 3.6-қосымшада сарапшылармен сұхбаттардың нәтижелері берілген. 

Талқылаулар барысында мынадай негізгі мәселелер көтерілді: 

• тұрғын массивтер құрылысының кеңейтілуі және ауыл шаруашылығы 

алқаптарының азаюы; 
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• тұрғын аудандарды кесіп өту және олардың бөліктерге бөлінуі;  

• жергілікті жолдарға қолжетімділік; 

• шуылдан ластану және шаң-тозаң шығарындылары. 

Консультациялық кеңестер барысында қозғалған аспектілер ҚОӘСӘБ-да 

тиісінше қарастырылған (тиісті тақырыптамаға арналған тарауды қараңыздар). 

3.3.4. Фокус-топтарда талқылау 

Ауылдардағы нысаналы топтарда жүргізілген әңгімелесулердің қатысушылары 

халықтың мынадай нысаналы топтарының өкілдері болды: 

• фермерлер,  

• ақсақалдар (жергілікті халық арасында абырой-беделге ие қарт адамдар),  

• шағын бизнес өкілдері,  

• халықтың осал топтарының өкілдері.  

Нысаналы топтардың қатысушыларын тиісті әкімдіктер (ауылдық округтердің 

әкімшілігі) іріктеді/ ұсынды.  

Жалпы алғанда, нысаналы топтардың 19 кездесуі: Талғар ауданында – 5, 

Қарасай ауданында – 6, Іле ауданында 8 кездесу болды. 

Нысаналы топтардың кездесулері ауыл мектептерінде өткізілді, нысаналы 

топтың сандық құрамы 4 адамнан 10 адамға дейін өзгеріп отырды, жынысы, жас 

мөлшері немесе әлеуметтік мәртебесі бойынша шектеулер болған жоқ. 

Нысаналы топқа қатысуға рұқсат алу өлшемі мүдделі тараптардың қандай да бір 

тобына тиесілілік болды. Әкімшілік өкілдері талқылауларға қатысқан жоқ. 

Ірі агрофирмалардың 2013 жылы өтемақы алуларына байланысты бүгінгі таңда 

олар өз бизнестерін қайта бағдарлап үлгерді және, өткен өтемақы алу процесін 

талқылау қажеттігі болмағандықтан, әңгімелесуге қатысудан бас тартты. 

Төменде далалық әлеуметтік зерттеулерді жүргізу барысында көтерілген негізгі 

мәселелер жалпылама түрде келтіріледі. 

• Ауылдық әкімшіліктер басшылары мен қоғамдастық мүшелерінің көбі 

Жоба туралы хабардар болды, алайда сауалнамадан өтушілердің көбінде 

Жобаның нақты маршруты туралы ақпарат болған жоқ; 

• Сауалнамадан өткен барлық мүдделі тараптар Жоба, ҮАААЖ тас 

жолының техникалық сипаттамалары, ҮАААЖ Консорциумының 

қызметі мен жоспарлары туралы ақпарат беруді өтінді. 

• Қоғамдастықтың хабардарлығы Жоба туралы жалпы мәліметтердің 

болуымен шектеледі. Қазіргі уақытта Консорциум билік орындарының 

өкілдерімен, қоғамдастықпен және басқа мүдделі тараптардың 

өкілдерімен өзара іс-қимыл жасауға, сондай-ақ мүдделі тараптардың 

Жоба туралы жеткілікті ақпарат алуларына көмектесуге мүмкіндік 

беретін шағымдарды беру мен қараудың жұмысқа жарамды тетігін 

қалыптастырумен айналысады. 

• Шағын ауыл шаруашылығы алқаптарын бөлу және оларға 

қолжетімділікті шектеу фермерлер үшін ең ауыр салдар ретінде 

қарастырылады.  

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

ауылдарының тұрғындары жол құрылысының шағын суару арналарын 

(арықтарды)  жабуға алып келетіндігіне алаңдаушылық танытты. Шағын 

суару арналарын жабу үй шаруашылықтарын суарудың тоқтауына алып 
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келеді (ҮАААЖ ҚОӘСӘБ-дағы 3.2.4-бөлімді, ҚОӘСӘБ есебіне 

Техникалық қосымшаның ІІІ томын, Әлеуметтік-экономикалық 

аспектілерді, Фондық әлеуметтік-экономикалық жағдайларды 

қараңыздар). 

• Барлық тұрғындар және әсіресе әйелдер Жоба құрылысы және 

пайдаланылуы кезінде әлеуметтік объектілерге (М. Түймебаев) және 

саяжай кенттеріне (Пограничник) шуыл әсерінің болатындығына 

алаңдаушылық танытты. 

• Жұмысшылардың ағылып келуі жергілікті халықтың мазасын ала 

қоймайды, алайда көп жағдайда сауалнамадан өтушілер құрылыс 

қалашығын қоршау қажет деп санайды.  

• Өмір сүру және табыс деңгейлерінде айырмашылықтардың болуына 

қарамастан, үй шаруашылықтарының көбі ауыл шаруашылығы 

қызметінен табыс табады.  

Елді мекендерде жүргізілген зерттеулердің нәтижелері және мүдделі 

тараптармен сұхбаттар аймақ экономикасында мүмкіндіктер жасалуымен 

байланысты бірқатар үміттердің бар екендігін айғақтайды. Мұндай үміттерге 

мыналар жатады:  

• Жоба аумақтары Алматы агломерациясына жақын орналасқандықтан, 

ҮАААЖ құрылысының оң салдары қолданыстағы ұшу трассаларын: 

Талғар, Құлжа, Іле тас жолдарын, Алматы – Бішкек тас жолын 

пайдалану қарқындылығының азаюымен байланысты. 

• Еңбекке жарамды халықтың 30-50%-ға жуығы Алматыда жұмыс істейді; 

осы адамдардың үміт артулары бойынша, ҮАААЖ жолын салу олардың 

жұмыс орындарына бару уақытын қысқартады. 

3.3.5. Сауалнама жүргізу 

Жоба әсері аймағында тұратын халықпен сауалнама жүргізу 

Далалық әлеуметтік зерттеулерді орындау кезінде Жоба әсері аймағында 

орналасқан елді мекендерде (бөлінген алаптың әрбір жағынан ~ 1 км) тұрақты 

тұратын халықпен сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға 2018 жылғы 6 шілдеден 

бастап 13 шілдеге дейін қоса алғандағы кезеңде 298 респондент қатысты.  

Сауалнама сұрақтары мынадай санаттарға бөлінді:  

• әл-ауқатты бағалау, соның ішінде халықтың денсаулығы және қоғамдық 

денсаулық сақтау және білім беру мекемелеріне қолжетімділік, 

әлеуметтік қолдау, жұмыспен қамтылу және шағын бизнес, қоршаған 

орта, жергілікті өзін-өзі басқару, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тұрғын 

үй, жолдар және қауіпсіздік; 

• халықтың әлеуметтік проблемалары; 

• күнелту қаражатын бағалау; 

• Жобадан күтілетін үміттер. 

Сауалнама нәтижелерінің талдауы Жоба әсері аймағында орналасқан елді 

мекендердің фондық әлеуметтік жағдайлары бөлімінде берілген. 

Сауалнама нәтижелерін бағалау негізінде жасалған негізгі қорытындылар: 
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• қоғамдастықтың хабардарлығы Жоба туралы жалпы мәліметтердің 

болуымен шектеледі; 

• сауалнамадан өткен барлық тұлғалар Жоба туралы, соның ішінде 

ҮАААЖ тас жолының техникалық сипаттамалары, Консорциум қызметі 

мен жоспарлары туралы ақпарат алуға қызығушылық білдірді; 

• қоғамдастық үшін ақпарат алудың ең қолайлы арналары телевидение, 

жарнамалық хабарландыруларды компания сайтында, әлеуметтік 

желілерде, қоғамдық жерлерде орналастыру (артықшылық берудің азаю 

тәртібінде көрсетілді) болып шықты; 

• халықтың көбі Жобаны оң бағалайды. 

Жобада қозғалған жер пайдаланушылармен сауалнама жүргізу  

Жер телімдерінде тұратын меншік иелерімен, сондай-ақ жер телімдерін жалға 

алушылармен сауалнама 2018 жылғы 20 маусымнан бастап 3 шілдеге дейін қоса 

алғандағы кезеңде жүргізілді. 

Талғар ауданында (Қызыл Қайрат, Қызыл Ту 4 ауылдарында) сауалнама 

жүргізілген респонденттердің жалпы саны 15 адамды құрады. 

Қарасай ауданында Огонёк және Придорожное саяжай кенттерінде 12 

респондентпен сауалнама жүргізілді. 

Іле ауданында сауалнама жүргізілген респонденттердің саны 18 адамды – 

Көкқайнарда 7 адамды және Покровкада 11 респондентті құрады.  

Зерттеу мақсаты – қолда бар ақпаратқа сәйкес, тиісті өтемақы бере отырып, 

Жоба қажеттіліктері үшін алынған үйлерде адамдардың бұрынғысынша тұрып 

жатуларының себептерін анықтау. Зерттеу барысында бөлінген алаптан үй 

шаруашылықтарының қоныс аудару талаптары анықталды (ҚОӘСӘБ 3.3-

қосымшасындағы, ІІІ томның 3-қосымшасындағы егжей-тегжейлерді 

қараңыздар). 

Жалпы алғанда, сауалнама нәтижелері бойынша мынадай ақпарат алынды:  

• көшуге жайлы дайындалудың орташа уақыты 2-3 айды құрайды; 

• ең қолайлы байланыс тәсілі атаулы ақпаратты телефон арқылы жеткізу 

болып табылады; 

• бөлінген алап аймағында тұратын барлық жалға алушылар ҮАААЖ 

құрылысының алдындағы дайындық жұмыстарын орындау сатысында 

тұрғын үйдің бұзылатындығы туралы хабардар. 

Сауалнама нәтижесінде жер телімдерінің өтемақы алмаған екі меншік иесі 

анықталды: біреуі Қызыл Қайратта, екіншісі Покровкада тұрады. Бұл жағдайлар 

аудандық әкімдіктермен өзара іс-қимылды қажет етеді. Екі жағдайда да жер 

пайдаланушылар халықтың осал санаттарына жатады. 

3.3.6. Жоба сайты  

Қазіргі уақытта Консорциум Интернетте өз сайтын құрды (www.bakad.com.kz), 

онда байланыс ақпараты, жобалық құжаттама, Консорциумның ағымдағы 

қызметі туралы жаңартылған мәліметтер берілген (ақпарат қазақ/орыс/ағылшын 

тілдерінде жарияланған). Сайтта сондай-ақ Шағымдарды қабылдаудың 

электронды нысаны қарастырылған.  

http://www.bakad.com.kz/
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3.3.7. Бас мердігердің әлеуметтік мәселелер жөніндегі сарапшысы  

Консорциум мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл үшін жауапты маманды 

тағайындады, ол Консорциумның Қазақстан үкіметімен өзара іс-қимылын 

қамтамасыз ету үшін кері байланыс процесін үйлестіретін болады. Байланыс 

ақпараты Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарында көрсетілген. 

3.4. ҚОӘБ ҰЛТТЫҚ ПРОЦЕДУРАСЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 

ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ  

Ұлттық заңнама талаптарына сәйкес, ұлттық ҚОӘБ шеңберінде қоғамдық 

тыңдауларды жүргізу қажет болады. Жоба бойынша жобалық құжаттаманы 

әзірлеу әрбір іске қосу кешені үшін жүргізілетіндіктен, қоғамдық тыңдаулар 

жобалық құжаттаманың әзірлену шамасына қарай үш ауданның әрқайсысында 

жеке жүргізіледі.  

3.4.1. Талғар ауданындағы қоғамдық тыңдаулар  

№ 4 іске қосу кешені үшін ҚОӘБ бойынша қоғамдық тыңдаулар 2018 жылғы 

наурыз айында болып өтті. ҚОӘБ материалдары Талғар ауданының жергілікті 

атқарушы органдарына тапсырылды. 

Қоғамдық тыңдауларды Индустрия және инфрақұрылымды дамыту 

министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Талғар ауданынң әкімдігімен 

бірлесе отырып ұйымдастырды. Тыңдаулардың өткізілетіндігі туралы 

хабарландыру «Экспресс К» газетіндегі мақалада (2018 жылғы 9 ақпандағы 

шығарылым) орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға 15 адам қатысты. 

Тыңдаулар барысында «Қаздоринновация» инженерлік-жобалау 

компаниясының өкілі қатысушыларды ұсынылып отырған жол және қоршаған 

ортаны қорғау шаралары туралы хабардар етті. 

Жобалау компаниясы Жобамен байланысты инженерлік-техникалық шешімдер 

бойынша кері байланыс алу үшін байланыс деректерін ұсынды. Алайда 2018 

жылғы 31 шілдедегі ахуал бойынша мүдделі тараптардан жолданымдар түскен 

жоқ. 

3.4.2. Қарасай ауданындағы қоғамдық тыңдаулар  

Қарасай ауданында қоғамдық тыңдаулар Іргелі ауылының Қоғамдық 

орталығында 2018 жылғы 20 шілдеде өтті. Тыңдауларға 44 адам қатысты. 

Қоғамдық тыңдауларды өткізу бастамасын Консорциум көтерді. Тыңдауларды 

Іргелі ауылдық округінің басшысы, Қарасай ауданы әкімшілігі басшысының 

орынбасары, ҮАААЖ Консорциумының өкілі, техникалық жобалау тобы және 

ҚОӘСӘБ жүргізумен айналысатын топ жүргізді. 

Кездесу барысында мәселелердің мынадай санаттары талқыланды: 

• саяжай кенттері пайдаланатын тораптық инженерлік желілерді ауыстыру 

қажеттігі; 

• жер телімдері үшін өтемақы; 

• иеліктен шығару үшін өтемақы ретінде баламалы жер телімін беру 

мүмкіндігі; 
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• шағын фермер шаруашылықтарының бөлінген ауыл шаруашылығы 

алқаптарына жыл бойғы қолжетімділікті қамтамасыз ету; 

• құрылыс қалашығына жақын маңда орналасқан саяжай кенттерінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері; 

• «Пограничник» саяжай кентінің аумағын бөлу мәселелері; 

• «Огонёк» және «Союзпечать» саяжай кенттерінің ішкі жолдарына 

түсетін жолды қамтамасыз ету; 

• Исаев ауылына және «Пепси Кола» өнеркәсіптік алаңына жергілікті 

жолмен кіруді қамтамасыз ету. 

Кездесу барысында мүдделі тараптардың жолданымдары мен байланыс 

ақпараттары жиналды. Алаңдаушылық тудыратын барлық түйткілдер мен 

мәселелерді жобалау тобымен жеке тәртіпте талқылау ұсынылды. Бұған дейін 

жүзеге асырылған жер бөлумен және жер пайдалану перспективаларымен 

байланысты барлық мәселелер Қарасай ауданы әкімшілігінің өкілдеріне 

тапсырылды. 

3.4.3. Іле ауданындағы қоғамдық тыңдаулар  

Іле ауданында қоғамдық тыңдаулар техникалық жобалық шешімдерді әзірлеу 

аяқталған бойда өткізілуі тиіс болатын (1.5-бөлімді қараңыздар). Есепті 

дайындау мезетінде тыңдаулар өткізілген жоқ. 

3.5. 2018 Ж. ҚОӘСӘБ ӘЗІРЛЕУ КЕЗЕҢІНДЕГІ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-

ҚИМЫЛ 

2018 жылғы 2 тамыздан бастап 10 тамызға дейін қоса алғандағы кезеңде 

Консорциум ҚОӘСӘБ әзірленуі туралы хабардар ету мақсатында қоғамдық 

консультацияларды өткізді. Кездесулер өткізілген елді мекендердің тізбесі және 

тиісті хаттамалар МТӨЖ 5-қосымшасында берілген. 

Консультация өткізу туралы хабарлама белгіленген күннен 2 апта бұрын берілді. 

Әкімдіктерге тиісті хаттар жіберіліп, олар көпшілік орындарында 

хабарландырулар орналастырды. Тыңдаулар ҮАААЖ тас жолы өтетін 

аудандардың әрқайсысында өткізілді. Жалпы алғанда, 12 кездесу өткізілді.  

3.5-1-кесте.  Қоғамдық консультацияларға қатысушылар1 

Өткізілу орны Күні  
Қатысушылар саны 

Ерлер Әйелдер  Барлығы 

Қызыл Ту 02.08.2018 ж. 12 15 27 

Панфилов 02.08.2018 ж. 10 5 16 

Талдыбұлақ 03.08.2018 ж. 20 9 29 

Қызыл Қайрат 03.08.2018 ж. 17 14 31 

Жаңа Қуат 06.08.2018 ж. 9 6 15 

Гүлдала 06.08.2018 ж. 3 3 6 

                                                      
1 Кездесулерді Консорциумның, «Қаздоринновация ҒЗжЖК» ЖШС және ERM қатысуымен аудандық 

билік орындарының өкілдері ұйымдастырды. 
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Өткізілу орны Күні  
Қатысушылар саны 

Ерлер Әйелдер  Барлығы 

Іргелі 07.08.2018 ж. 15 13 28 

Береке 08.08.2018 ж. 6 7 13 

ҚазЦИК 09.08.2018 ж. 12 17 29 

М. Түймебаев 09.08.2018 ж. 27 16 43 

Ынтымақ 10.08.2018 ж. 14 7 21 

Покровка 10.08.2018 ж. 27 22 59 

Дереккөз: ERM 

 

Консорциум мен жобалау командасының таныстырылымы мынадай 

тақырыптарды қозғады: 

• Тас жолдың аудандар аумағымен өтуі; 

• Жер телімдеріне қолжетімділік; 

• ҮАААЖ-нан елді мекендерге кіру/түсу жолдары; 

• Мал өткелдерінің орналасуы; 

• Техникалық шарттар; 

• Коммуникацияларды ауыстыру; 

• ҮАААЖ тас жолының бойындағы қосалқы объектілерді салуға рұқсат 

алу және т.б.  

Кездесулер барысында қатысушылардан мына мәселелер бойынша ескертулер 

келіп түсті: 

• Жоба туралы ақпараттың шектеулілігі; 

• Консультациялар мен ақпаратқа қолжетімділіктің болмауы; 

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

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

• ҮАААЖ тас жолының телімдері бойынша техникалық шарттар туралы 

қарама-қайшы ақпарат; 

• Мал өткелдеріне және ауыл шаруашылығы техникасы өтетін жолға жыл 

бойғы қолжетімділікті қамтамасыз ету; 

• Коммуникацияларды ауыстыру; 

• Құрылыс сатысындағы жаяу жүргіншілердің және халықтың осал 

санаттарының жол қауіпсіздігі; 

• Қоныстану аумақтарына шуыл және шаң-тозаң әсері. 

Мүдделі тараптар көтерген мәселелер мен шағымдар фондық әлеуметтік 

жағдайларды зерттеу нәтижелерін растады, сондай-ақ жоба әсеріне қатысты 

кейбір жекелеген тақырыптық мәселелерді анықтады. Содан соң нәтижелерді 

жобаға қатысатын барлық тараптар (яғни Бас мердігер командасы, жергілікті 

жобалау институты, ҚОӘСӘБ консультанттары, Автомобиль жолдары комитеті, 

жергілікті билік орындары) талқылады, кейбір жобалық шешімдер қайта 

қаралды, мүдделі тараптардың сұратулары барынша мүмкін болатын дәрежеде 

қаралды. ҚОӘСӘБ есебін және онымен байланысты құжаттарды ағымдағы 

қайта қарау, мүдделі тараптарды тарту процесінің нәтижелерін ескере отырып, 

жобалық шешімдердің экологиялық және әлеуметтік салдарын бағалауды 

қамтиды. 
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3.6. МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӘРІ ҚАРАЙҒЫ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ  

Кредиторлардың талаптарына сәйкес, ҚОӘСӘБ алдын ала нұсқасы, Техникалық 

емес түйіндеме, Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары (МТӨЖ), 

Экологиялық және әлеуметтік басқару жоспары (ЭӘБЖ), ҚОӘСӘБ брошюрасы 

және Шағым беруге арналған нысан көпшілікке ашып көрсетілуі және 

түсіндірілуі тиіс, сондай-ақ құжаттар ашып көрсетілгеннен кейін 

жұртшылықпен консультациялардың кезекті раунды өткізіледі. Кері байланыс 

тетігінің көмегімен алынған, сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар барысында 

айтылған барлық пікірлер ҚОӘСӘБ есебі мен ілеспе құжаттардың түпкілікті 

нұсқасында ескеріледі. 

Құрылыс және пайдалану сатыларында мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

шағымдар мен жолданымдарды қарау тетігін пайдалану, сондай-ақ МТӨЖ 

орындау арқылы тұрақты негізде жүзеге асырылатын болады. 

МТӨЖ мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл бойынша әрі қарайғы шараларды 

айқындайды және ашып көрсетілетін құжаттаманың бір бөлігі болып табылады. 

Барлық мүдделі тараптар қарастырылып отырған шаралардың қолдануға 

келетіндігі және жеткіліктілігі жөнінде пікір білдіруге шақырылады. «Тірі» 

құжат ретінде МТӨЖ жоспарын Жоба басшылары мүдделі тараптармен өзара іс-

қимыл талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатында үнемі жаңартып 

отырулары тиіс.  
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4 НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА  

4.1 КІРІСПЕ  

Бұл тарауда халықаралық қаржы институттарының (ХҚИ) және Қазақстан 

Республикасы ұлттық заңнамасының ҮАААЖ жобасына қатысты қолданылатын 

экологиялық және әлеуметтік талаптары сипатталған. 

ЕҚДБ, ХҚК, АДБ, ИДБ өздері қаржыландыратын жобалардың әзірленуі мен 

пайдаланылуы қолданыстағы нормативтік талаптарға және орнықты даму 

саласындағы озық халықаралық тәжірибеге сәйкес жүзеге асырылуын 

қамтамасыз етуге ұмтылады. 

Экологиялық және әлеуметтік әсердің негізгі аймақтары мен проблемаларын 

қамтитын талаптар регламенттейтін құжаттамада және экология мен әлеуметтік 

салаға қатысты ХҚИ нақты стандарттарында белгіленген. Барлық ХҚИ 

талаптарының ажырамас элементі ұлттық заңнаманы сақтау талабы болып 

табылады. 

Демек, жобаны ХҚИ қаржыландыруы үшін ол мына құжаттарда белгіленген 

талаптар мен стандарттарға сәйкес келуі тиіс: 

• ЕҚДБ-ның «Экологиялық және әлеуметтік саясаты» (2014 ж.) және осы 

бағдарламалық құжатта белгіленген «Жобалардың жүзеге асырылуына 

қойылатын талаптары»; 

• Халықаралық қаржы корпорациясының (ХҚК) Экологиялық және 

әлеуметтік орнықтылықты қамтамасыз ету саясаты мен Қызмет 

стандарттарын; Ақпаратқа қолжетімділікке қатысты саясатты; 

Дүниежүзілік Банк Тобының қоршаған ортаны, денсаулықты қорғау 

және қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулығын (2007 жылғы сәуір); 

Ақылы автомобиль жолдарына арналған қоршаған ортаны, денсаулықты 

және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты (2007 жылғы сәуір) 

қамтитын Орнықты даму жөніндегі негізгі қағидаттары, 2012 жылғы 

қаңтар; 

• Азия даму банкінің Қорғау шаралары жөніндегі саясат туралы ережесі 

(ҚШСЕ). АДБ шығарған ҚШСЕ-де стратегиялық мақсаттар, қолданылу 

аясы және бастамашылық ететін тетіктер, сондай-ақ төменде аталған 

қорғау шаралары: мәжбүрлі қоныс аудартудан қорғау шаралары және 

табиғат қорғау саласындағы қорғау шаралары қолданылатын негізгі 

салаларға қатысты қағидаттар айқындалды. 

• Халықаралық конвенциялар. 

• Ұлттық заңдар мен нормативтік актілер. 

4.2 ЖОБА САНАТТАРЫ 

Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді, сондай-ақ инвестицияланатын Жоба 

әсерлерін қарастыру шеңберінде Кредиторлар тәуекелдер мен әсерлердің 

ауқымын анықтау мақсатында экологиялық және әлеуметтік санаттарға бөлуді 

жүргізеді. Алынған санат ҚОӘСӘБ мен оның жариялануына қойылатын 

талаптарды айқындайды. 

Кредиторлар жүргізген ҮАААЖ Жобасын санаттарға бөлу нәтижелері 4.2-1-

кестеде берілген. 
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4.2-1-кесте. Кредиторлардың анықтауларына сәйкес Жоба санаттары  

A санаты B санаты C санаты 
ҮАААЖ 

санаты 

АДБ1 

Ұсынылып отырған жоба 

қоршаған ортаға 

сезілетін, алуан түрлі 

немесе теңдесі жоқ елеулі 

жағымсыз әсерін тигізуі 

мүмкін болса, оған А 

санаты беріледі. Мұндай 

әсер жұмыстарды жүргізу 

ұйғарылатын телімдерден 

немесе объектілерден 

гөрі үлкенірек аумақты 

қамтуы мүмкін. 

Қоршаған ортаға әсердің 

толық бағалауын жүргізу 

қажет. 

Ұсынылып отырған 

жобаның қоршаған 

ортаға болуы мүмкін 

жағымсыз әсері А 

санатындағы 

жобалардан азырақ 

залал келтіретін болса, 

ол В санатына 

жатқызылады. Бұл әсер 

жоба жүзеге 

асырылатын жеке 

орындар шегімен 

шектеледі; 

қайтарымсыз салдары 

аз немесе мүлде жоқ; 

көп жағдайда 

жағымсыз әсерді 

жұмсарту шараларын 

әзірлеу А санатының 

жобаларындағыдан 

гөрі оңайырақ. Алдын 

ала экологиялық 

бағалау жүргізу қажет. 

Ұсынылып отырған 

жобаның қоршаған 

ортаға жағымсыз 

әсер ету 

ықтималдығы аз 

немесе нөлге тең 

болса, ол С санатына 

жатқызылады. С 

санатындағы 

жобалар үшін алдағы 

уақытта, салдарды 

тұрақты 

қадағалаудан басқа, 

экологиялық бағалау 

бойынша ешқандай 

әрекеттер қажет 

болмайды. 

A санаты 

ЕҚДБ2 

Алдағы уақытта Жоба 

өзіне қандай да бір санат 

берілген кезде анықтау 

немесе бағалау қиын 

болған және осыған орай 

олар үшін экологиялық 

және әлеуметтік 

әсерлерді бағалаудың 

ресми рәсімделген және 

кең ауқымды қатысуға 

негізделген процесі қажет 

болатын елеулі 

экологиялық және 

(немесе) әлеуметтік 

әсерлердің көзі болуы 

мүмкін болса, оған «А» 

санаты беріледі. «А» 

санатындағы жобалардың 

индикативтік тізімі осы 

құжаттың 2-

қосымшасында 

келтіріледі. 

2-қосымшаның 6-

тармағында былайша 

көрсетілген: төрт немесе 

одан көп жолақтары бар 

Жобаның алдағы 

уақытта болуы мүмкін 

жағымсыз экологиялық 

және (немесе) 

әлеуметтік әсерлері 

объект орналасқан 

жердің ауданымен 

шектелетін болса және 

(немесе) әсерлерді 

жұмсарту 

шараларының 

көмегімен оңай 

анықталатын және 

бейтараптандырылатын 

болса, оған «В» санаты 

беріледі. Алдын ала 

экологиялық және 

әлеуметтік бағалауға 

қойылатын талаптар 

жобаның өзіндік 

ерекшелігіне қарай 

өзгеріп отыруы мүмкін 

және оларды ЕҚДБ 

жеке негізде 

белгілейді. 

Жобаның алдағы 

уақытта болуы 

мүмкін жағымсыз 

экологиялық және 

(немесе) әлеуметтік 

әсерлері өте аз 

немесе мүлдем 

болмаса, шектеулі 

алдын ала 

экологиялық және 

әлеуметтік бағалау 

шеңберінде оңай 

реттелуі мүмкін 

болса, оған «С» 

санаты беріледі. 

 

A санаты 

                                                      
1 Қорғау шаралары жөніндегі саясат туралы ереже 2009 : 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-

june2009.pdf 

2 Экологиялық және әлеуметтік саясат 2014: 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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жаңа жолдарды салу, не 

болмаса қолданыстағы 

жолдарды жаңа жолдарға 

немесе ұзындығы 10 

немесе одан көп бойлық 

километрді құрайтын 

жолдардың қайта 

құрылған және (немесе) 

кеңейтілген телімдеріне 

қатысты қайта құру және 

(немесе) төрт немесе одан 

көп жолаққа дейін 

кеңейту. 

ХҚК1 

Әр алуан, қайтарымсыз 

және/немесе теңдесі жоқ 

елеулі экологиялық 

немесе әлеуметтік 

тәуекелдері және/немесе 

жағымсыз әсерлері болуы 

мүмкін қызмет 

бағыттары. 

 

 

Аса көп емес, негізінен 

тек жоба жүзеге 

асырылатын аумақты 

ғана қозғайтын және 

көбіне қайтымды 

болып табылатын, 

деңгейін жұмсарту 

шараларының 

көмегімен тиімді 

төмендетуге болатын 

шектеулі экологиялық 

немесе әлеуметтік 

тәуекелдері 

және/немесе жағымсыз 

әсерлері болуы мүмкін 

қызмет бағыттары. 

Барынша аз 

экологиялық немесе 

әлеуметтік 

тәуекелдері 

және/немесе 

жағымсыз әсерлері 

болуы мүмкін немесе 

мүлдем болмайтын 

қызмет бағыттары. 

A санаты 

 

4.3 ХҚИ ЖОБАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРЫ  

4.3.1 ЕҚДБ талаптары 

ЕҚДБ бірқатар регламенттейтін құжаттарға, соның ішінде «Экологиялық және 

әлеуметтік саясатқа» (2014 ж.) сәйкес әрекет етеді. 

ЕҚДБ талабы бойынша, ол қаржыландыратын барлық жобалардың «жоба 

сипаты мен ауқымына сәйкес келетін, экологиялық және әлеуметтік әсерлер мен 

проблемалардың деңгейіне өлшемдес» экологиялық және әлеуметтік бағасы 

болуы және «онда салдарды жұмсарту шараларының иерархиясы тиісінше 

ескерілуі тиіс».  

ЕҚДБ-нің Экологиялық және әлеуметтік саясатында былай делінген: «ЕҚДБ 

экологиялық және әлеуметтік зерттеулердің сипаты мен тереңдігін айқындау, 

ақпаратты ашып көрсету және мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау үшін 

әрбір жобаны жіктейді. Бұл жобаның сипатына, орналасқан жеріне, 

сезімталдығына және ауқымына, сондай-ақ оның алдағы уақытта болуы мүмкін 

жағымсыз экологиялық және әлеуметтік әсерлерінің маңыздылығына сәйкес 

келетін болады. Жобаға қатысы бар қолданыстағы объектілермен байланысты 

бұрынғы және қазіргі экологиялық және әлеуметтік проблемалар мен тәуекелдер 

                                                      
1 ХҚК Экологиялық және әлеуметтік орнықтылықты қамтамасыз ету саясаты, 2012: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7540778049a792dcb87efaa8c6a8312a/SP_English_2012.pdf?MOD

=AJPERES 
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жіктелуіне тәуелсіз экологиялық және әлеуметтік бағалаудан өтулері тиіс 

болады. 

Жобаны жүзеге асыру жіктеу кезінде сәйкестендіру немесе бағалау қиын 

болатын, демек, экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалаудың құжат түрінде 

рәсімделген және қатысуға негізделген процесін қажет ететін жағымсыз 

экологиялық және/ немесе әлеуметтік әсерлердің туындауына алып келуі мүмкін 

болатын жағдайда, ол «А» санатына жатқызылады.  

Жоғарыда келтірілген анықтама және ЕҚДБ Экологиялық және әлеуметтік 

саясатының 2-қосымшасында ұсынылған «А» санатының болжалды жобалар 

тізбесі негізінде ҮАААЖ Жобасын «А» санатындағы жобаларға жатқызуға 

болады. 

ҚОӘСӘБ туралы толық есеп пен тиісті құжаттар дайындалып, ЕҚДБ веб-

сайтында жарияланулары тиіс. ҚОӘСӘБ туралы есеп онда қамтылатын 

тұрғындарға жергілікті тілде ұсынылады.  

ЕҚДБ Экологиялық және әлеуметтік саясаты Жобалардың жүзеге асырылуына 

қойылатын талаптарды айқындайды. Талаптардың қысқаша сипаттамасы мен 

олардың ҮАААЖ Жобасына қатысты қолданылу мүмкіндігі төмендегі кестеде 

мазмұндалған (4.3-1-кесте). 

4.3-1-кесте.  ЕҚДБ-нің «Жобалардың жүзеге асырылуына қойылатын талаптары» және 

олардың ҮАААЖ жобасына қатысты қолданылу мүмкіндігі 

ЕҚДБ-нің «Жобалардың жүзеге 

асырылуына қойылатын талаптары» 

ҮАААЖ жобасына қатысты қолданылу 

мүмкіндігі  

ЖЖТ1: Экологиялық-әлеуметтік бағалау 

және басқару 

ЖЖТ1-де ЕҚДБ-нің қаржыландыруына 

ұсынылатын жобалармен байланысты 

экологиялық және әлеуметтік проблемаларды 

бағалау, басқару және бақылау барысында 

тапсырыс берушіде болатын міндеттер 

белгіленген.  

Қолдануға келеді.  

ҚОӘСӘБ туралы толық есеп ЕҚДБ 

басшылыққа алынатын қағидаттарына сәйкес 

дайындалуы тиіс. ҚОӘСӘБ ақпараты ЕҚДБ 

веб-сайттарында ашып көрсетіледі және онда 

қамтылатын тұрғындарға жергілікті тілде 

ұсынылады.  

ЖЖТ2: Жұмысшы персонал және еңбек 

жағдайлары 

Жоба кем дегенде ұлттық еңбек заңнамасына, 

әлеуметтік қорғау мен өндірістік 

қауіпсіздіктің міндетті талаптарына, сондай-

ақ ХЕҰ негізгі қағидаттары мен 

стандарттарына сәйкес болуы тиіс. 

 

Қолдануға келеді. 

ЖЖТ2 талаптарына сәйкес келетін кадр 

саясаты мен процедуралары, соның ішінде 

шағымдарды беру мен қараудың ішкі тәртібі 

әзірленіп, Компания, мердігерлік және 

қосалқы мердігерлік ұйымдар шегінде 

енгізілуі тиіс.  

ЖЖТ3: Қоршаған ортаның ластануын 

болдырмау және азайту  

Жоба барысында энергия мен ресурсты тиімді 

үнемдеу, су ресурстарын басқару, сондай-ақ 

қалдықтардың түзілу көлемдерін азайту 

мүмкіндіктері анықталуы тиіс. Табиғи 

ресурстарды пайдалану және ластану 

нәтижесінде адам денсаулығына және 

қоршаған ортаға болатын жағымсыз әсерді 

азайту мақсатында иерархиялық тәсілді 

енгізу, сондай-ақ Жобаны жүзеге асыру 

барысында бөлінетін парниктік газдар 

шығарындыларының азаюына септігін тигізу 

қажет. Жоба құрылымы өзіне қатысты 

қолданылуы мүмкін негізгі еуропалық 

экологиялық стандарттарға сәйкес келуі тиіс.  

Қолдануға келеді. 

ЕҚДБ талаптарының жобаны басқарудың бір 

бөлігі болуын қамтамасыз ету үшін Еңбек 

ресурстарын басқару жоспары дайындалуы 

тиіс. Ол еңбек жағдайларына, кадр саясаты 

мен процедураларына, кемсітпеушілікке және 

тең мүмкіндіктерге, жұмыскерлерді қысқарту 

ережелеріне, вахталық жұмысшылардың тұру 

жағдайларына және шағым берудің ішкі 

тетігіне қатысты қағидаларды қамтиды. 

ЖЖТ4: Денсаулықты қорғау және 

халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Қолдануға келеді.  

Денсаулықты қорғау және халықтың 
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ЕҚДБ-нің «Жобалардың жүзеге 

асырылуына қойылатын талаптары» 

ҮАААЖ жобасына қатысты қолданылу 

мүмкіндігі  

Жобаны жүзеге асыру барысында 

денсаулықты қорғау және халықтың 

қауіпсіздігі санитарлық нормаларға сәйкес 

келетін және қауіпсіз еңбек жағдайларын 

жасау, сондай-ақ Жоба тәуекелдері мен 

проблемаларын ескеретін еңбекті қорғау және 

өндірістік қауіпсіздік менеджментінің тиімді 

жүйесін енгізу есебінен қамтамасыз етілуі 

тиіс. Жоба барысында да, ол аяқталған соң да 

Жобада қамтылатын жергілікті халық пен 

тұтынушылардың денсаулығы мен 

қауіпсіздігіне жағымсыз әсерді бағалау, 

барынша азайту және алдын алу қажет. 

 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҚОӘСӘБ 

аясында бағаланады және Басқару 

жоспарының бір бөлігі болып табылады. 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

жөніндегі іс-шаралар жоспары (ЕҚжҚТІЖ) 

дайындалып, Жобадағы Табиғатты қорғау 

шараларының жоспары (ТШЖ) аясында 

жүзеге асырылуы тиіс.  

ЕҚжҚТ жөніндегі мамандарды ҮАААЖ 

Консорциумы мен оның қосалқы мердігерлері 

жалдауы тиіс. 

ЖЖТ5: Жер телімдерін бөлу, мәжбүрлі 

қоныс аударту және экономикалық 

жылжыту 

Мәжбүрлі қоныс аудартуға жол бермеу, ал 

мұны болдырмау мүмкін болмайтын 

жағдайларда баламалы жобалық шешімдерді 

пайдалану есебінен жылжытуды барынша 

азайту; мәжбүрлі шығаруға жол бермеу. 

Ауыстыру шығындарын ескере отырып, 

өтемақы беру және қамтылған тұлғалардың 

қатысуымен қоныс аудару шараларын жүзеге 

асыру арқылы жер телімдерін бөлудің 

жағымсыз әлеуметтік-экономикалық 

салдарын жұмсарту; жылжытылған 

тұлғалардың күнелту қаражатын және өмір 

сүру деңгейін жақсарту немесе қалпына 

келтіру. 

Қолдануға келеді.  

ҚОӘСӘБ шеңберінде Жерді сатып алу және 

қоныс аудару қағидаттары (ЖСҚҚ) 

дайындалады. Бұл құжат Жобамен, жобада 

қамтылған тұлғалармен / ұйымдармен, 

сондай-ақ Кредиторлар саясатының 

мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету 

үшін өтемақы мен қоныс аударуға қатысты 

қағидаттармен және міндеттермен 

байланысты нақты және экономикалық 

жылжытудың салдарын айқындайды. Қоныс 

аудару жоспарын дайындау және іске асыру 

қажет. 

 

ЖЖТ6: Биосаналуандықты сақтау және 

тірі табиғи ресурстарды орнықты басқару. 

Жоба аясында биосаналуандықты сақтау 

биосаналуандықты жоғалтуға жол бермеу, 

сондай-ақ орнықты дамуды және тірі табиғи 

ресурстарды басқару жөніндегі үздік 

халықаралық практикаларды қолдану 

мақсатында сақтандыратын және жағымсыз 

әсерді жұмсартатын тәсілді қолдану есебінен 

қамтамасыз етілуі тиіс. 

 

Қолдануға келеді.  

Эндемиялық балық түрлерін қорғау қажет 

болады. 

Алайда ҮАААЖ жобасының әсер ету 

аймағында қорғалатын аумақтар немесе 

ормандар жоқ.  

ЖЖТ7: Байырғы халықтар 

Жобаның байырғы халықтардың өмірін 

қозғау мүмкіндігін айқындау, егер бар 

болса, жобаны жүзеге асыру кезінде олардың 

мәдениетін толық құрметтеуді қамтамасыз 

ету; әсерлерді болдырмауға тырысу, 

иммундау, жұмсарту немесе өтеу; оларға 

жобадан пайда алу мүмкіндігін беру; тұрақты 

консультациялар жүргізу. 

Қолдануға келмейді.  

Жобаны жүзеге асыру аймағында байырғы 

халықтар тұрмайды.  

ЖЖТ8: Мәдени мұра 

ЕҚДБ қаржыландыратын жобалар 

мәнмәтінінде мәдени мұраның сақталуын 

және қорғалуын қолдау. 

Қолдануға келеді.  

Зардап шеккен археологиялық 

ескерткіштердің сақталуын және қорғалуын 

қамтамасыз ету қажет.  

Алайда жобаны жүзеге асыру аймағында 

мәдени мұраның қандай да бір маңызды 

объектілері жоқ. 

ЖЖТ9: Қаржылық делдалдар  

ЕҚДБ жобалардың белгілі бір түрлерін 

қаржыландырмайды. 

Қолдануға келмейді. 

ЖЖТ10: Ақпаратты ашып көрсету және Қолдануға келеді. 
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ЕҚДБ-нің «Жобалардың жүзеге 

асырылуына қойылатын талаптары» 

ҮАААЖ жобасына қатысты қолданылу 

мүмкіндігі  

мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл  

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл — 

жобаны жүзеге асыру барысында үздіксіз 

жүретін процесс, бұл ретте тиісті ақпарат 

жұртшылыққа ашып көрсетілуі тиіс. 

Әлеуметтік және экологиялық мәселелерге 

қатысты бүкіл қажетті ақпарат жұртшылыққа 

ашып көрсетілуі тиіс. Жобаны жүзеге 

асырудың бүкіл кезеңі бойында тиісті 

ақпаратты тарату үшін Мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимыл жоспары дайындалуы және 

енгізілуі тиіс. Мүдделі тараптардың 

проблемаларын уақтылы шешу үшін 

шағымдарды қарау тетігі жасалады. Бұл тетік 

анонимді шағымдарды беруге және қарауға 

мүмкіндік береді. 
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4.3.2 ХҚК талаптары 

ХҚК орнықты даму жөніндегі негізгі қағидаттары Корпорацияның орнықты 

дамуға бейілдігін көрсетеді және ХҚК-ның тәуекелдерді басқару тәсілінің 

ажырамас бөлігі болып табылады. Олар Экологиялық және әлеуметтік 

орнықтылықты қамтамасыз ету саясаты мен Қызмет стандарттарын, сондай-ақ 

Ақпаратқа қолжетімділікке қатысты саясатты қамтиды. Экологиялық және 

әлеуметтік орнықтылықты қамтамасыз ету саясаты ХҚК-ның экологиялық және 

әлеуметтік орнықтылық саласындағы міндеттемелері мен ролін сипаттайды. 

Ақпаратқа қолжетімділікке қатысты саясат Корпорацияның ашықтыққа және өз 

қызметін адал басқаруға бейілдігін сипаттайды, оның өз қаржылық-

инвестициялық және консультациялық қызметтері туралы ақпаратты ашып 

көрсету жөніндегі міндеттемелерін айқындайды. Қызмет стандарттары 

клиенттерге бағдарланған, ол тәуекелдер мен әсерлерді анықтау жөніндегі 

нұсқаулықты қамтамасыз етеді және, жоба деңгейінде қызметке қатысты клиент 

ақпаратын ашып көрсету міндеттемелері мен мүдделі тараптарды тартуды қоса 

алғанда, орнықты негізде бизнес жүргізу тәсілі ретінде тәуекелдер мен әсерлерді 

болдырмауға көмектесуі, жұмсартуы және басқаруы тиіс. Тікелей 

қаржыландыру (қаржылық делдалдар арқылы жүзеге асырылатын жобалық және 

корпоративтік қаржыландыруды қоса алғанда) жағдайында ХҚК өз 

клиенттерінен даму мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында экологиялық және 

әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді басқару үшін қызмет стандарттарын 

қолдануды талап етеді. 

ХҚК қызмет стандарттарының (ҚС) (2012) қысқаша сипаттамасы, олардың 

ҮАААЖ жобасына қатысты қолданылу мүмкіндігі төменде келтірілген кестеде 

мазмұндалған (4.3-2-кесте). 

4.3-2-кесте. ХҚК Қызмет стандарттарының талаптары және олардың ҮАААЖ жобасына 

қатысты қолданылу мүмкіндігі  

ХҚК Қызмет стандарттары ҮАААЖ жобасына қатысты қолданылу 

мүмкіндігі 

ҚС1: Экологиялық және әлеуметтік 

тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және 

басқару. 

Жобаның әлеуметтік және экологиялық 

тәуекелін айқындау және бағалау, салдарды 

жұмсарту бойынша шаралар кешенін 

дайындау. Тиісті құралдарды ұсыну және 

ақпаратты ашып көрсету арқылы жобада 

қамтылатын тұрғындармен өзара іс-қимылға 

ықпалдасу. 

Қолдануға келеді.  

ҮАААЖ — жаңа құрылыс жобасы. ҚОӘСӘБ 

туралы толық есеп дайындалуы және ХҚК 

басшылыққа алынатын қағидаттарына сәйкес 

ашып көрсетілуі тиіс. 

 

ҚС2: Жұмысшы персонал және еңбек 

жағдайлары 

Осы ҚС-да мазмұндалатын талаптар ішінара 

бірқатар халықаралық конвенциялар мен 

құжаттарға, соның ішінде Халықаралық еңбек 

ұйымы (ХЕҰ) мен Біріккен Ұлттар Ұйымы 

шығарған конвенциялар мен құжаттарға 

негізделген. 

Қолдануға келеді. 

ЖЖТ2 талаптарына сәйкес келетін кадр 

саясаты мен процедуралары, соның ішінде 

шағымдарды беру мен қараудың ішкі тәртібі 

әзірленіп, Компания, мердігерлік және 

қосалқы мердігерлік ұйымдар шегінде 

енгізілуі тиіс. 

Тұру жағдайларының халықаралық 

талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге 

бағытталған іс-шараларды қамтитын Еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі 

іс-шаралар жоспары (ЕҚжҚТІЖ) 

дайындалып, Жобадағы Табиғатты қорғау 

шараларының жоспары (ТШЖ) аясында 

жүзеге асырылуы тиіс.  

ЕҚ және ҚТ жөніндегі мамандарды ҮАААЖ 

Консорциумы мен оның қосалқы мердігерлері 
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жалдауы тиіс. 

ҚС3: Ресурстарды оңтайлы пайдалану және 

қоршаған ортаның ластануын болдырмау 

Жоба бойынша қызмет нәтижесіндегі 

ластануды болдырмау немесе барынша азайту 

арқылы адамның денсаулығы мен қоршаған 

ортаға жағымсыз әсерді болдырмауға тырысу 

немесе барынша азайту; ресурстардың, соның 

ішінде энергетикалық және су ресурстарының 

неғұрлым орнықты пайдаланылуына 

ықпалдасу; жоба бойынша қызметтен 

парниктік газдар шығарындыларының 

көлемдерін азайту. Жобалар қоршаған ортаны, 

денсаулықты қорғау және тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігі (ҚОДҚТҚ) саласындағы 

стандарттарға немесе жобалар соның 

аумағында жүзеге асырылатын елдің 

стандарттарына (қайсысы қатаңырақ болуына 

байланысты) сәйкес келулері тиіс.  

Қолдануға келеді. 

ҚОӘСӘБ процесі аясында басқару 

жоспарлары дайындалады және Консорциум 

оларды ластануды және қалдықтардың 

түзілуін барынша азайту мақсатында енгізеді.  

Экологиялық іріктеу өлшемдері 

мердігерлердің алдын ала біліктілік 

өлшемдеріне енгізіледі. 

ҚС4: Денсаулықты қорғау және халықтың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Жобаның қолданылу мерзімі ішінде жобада 

қамтылатын тұрғындардың денсаулығына 

және қауіпсіздігіне әдеттегі, сондай-ақ 

стандартты емес жағдайлардың салдарынан 

болуы мүмкін жағымсыз әсерлерді алдын ала 

болжау және оларға жол бермеу. 

Қолдануға келеді.  

Халықтың денсаулығы, қауіпсіздігі және 

қорғалуы үшін тәуекелдер ҚОӘСӘБ аясында 

бағаланады және Басқару жоспарының бір 

бөлігі болып табылады. 

ҚС5: Жер телімдерін бөлу және мәжбүрлі 

қоныс аударту 

Мүмкіндігінше мәжбүрлі қоныс аудартуға 

жол бермеу, мәжбүрлі шығаруға жол бермеу. 

Тиісті қажетті жағдайлар, не болмаса олар 

үшін жер телімдерін немесе басқа меншікті 

бөлу қажет болатын жағдайлар үшін стандарт 

қоныс аударуды жоспарлауға қатысу 

талаптарын белгілейді, осындай меншікті 

ауыстыру шығындарын ескере отырып, 

өтемақы төлеу міндеттемесі жүктеледі, бұл 

ретте қарыз алушы жобада қамтылатын 

тұлғалардың табыстары мен өмір сүру 

деңгейлерінің жақсаруын немесе ең 

болмағанда жылжытылғанға дейін болған 

деңгейлеріне шейін қалпына келтірілуін 

қамтамасыз етеді деп күтіледі. 

Қолдануға келеді.  

ҚОӘСӘБ аясында алдағы уақытта жерді 

Жоба қажеттіліктері үшін алу талаптарын 

қамтитын Жерді сатып алу және қоныс 

аудару қағидаттары құжаты құрастырылды. 

ЖСҚҚ Жобамен, Жобада қамтылған 

тұлғалармен / ұйымдармен, сондай-ақ 

Кредиторлар саясатының мақсаттарына қол 

жеткізуді қамтамасыз ету үшін өтемақы мен 

қоныс аударуға қатысты қағидаттармен және 

міндеттермен байланысты жылжытудың 

әлеуетті нақты және экономикалық әсерлерін 

айқындайды. Жоба қосымша жер телімдерін 

сатып алуды қажет етсе, Қоныс аудару 

жоспарын қамтитын Жерді бөлу және қоныс 

аудару жоспары дайындалады және жүзеге 

асырылады.  

Олқылықтарды және халықтың  алдағы 

уақыттағы көмекке деген қажеттіліктерін  

анықтау үшін өткендегі жерді алу аудиті 

(тәуекелдерді бағалау) жеке жүргізіледі. 

Анықталған қажеттіліктер Консорциум 

мүмкін болатын жағдайларда жүзеге 

асыратын Тәуекелдерді басқару жоспарында 

қарастырылады.  

ҚС6: Биосаналуандықты сақтау және тірі 

табиғи ресурстарды орнықты басқару  

биосаналуандыққа әлеуетті әсер, басшылыққа 

алынатын құжат табиғи мекендеу 

орталарының қайта құрылуы немесе тозуы 

орын алуы мүмкін жағдайларды қатаң түрде 

шектейді, сондай-ақ жүзеге асырылуы 

неғұрлым маңызды табиғи мекендеу 

орталарының едәуір жоғалуына алып келуі 

мүмкін жобаларға тыйым салады. 

Қолдануға келеді.  

Эндемиялық балық түрлерін қорғау қажет 

болады. 

Алайда ҮАААЖ жобасының әсер ету 

аймағында қорғалатын аумақтар немесе 

ормандар жоқ. 

ҚС7: Байырғы халықтар  Қолдануға келмейді.  
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Жоба сондай-ақ, төменде көрсетілгендей, Ақпаратқа қолжетімділікке қатысты 

саясат талаптары мен Қоршаған ортаны, денсаулықты қорғау және қауіпсіздік 

жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келуі тиіс:  

 

ХҚК Қызмет стандарттары 

және басшылыққа 

алынатын қағидаттары 

Талаптарға шолу 

Ақпаратқа қолжетімділікке 

қатысты саясат (2012 жылғы 

1 қаңтардағы құжат) 

ҚОӘСӘБ ақпараты ХҚК веб сайттарында ашып көрсетіледі 

және онда қамтылатын тұрғындарға жергілікті тілде 

ұсынылады. 

Дүниежүзілік Банк Тобының 

қоршаған ортаны, 

денсаулықты қорғау және 

қауіпсіздік жөніндегі жалпы 

нұсқаулығы (2007 жылғы 30 

сәуірдегі құжат) 

Жалпы Нұсқаулық тиісті салалардағы халықаралық 

тәжірибенің жалпы мысалдары мазмұндалатын техникалық 

анықтамалық боып табылады. 

Бұл нұсқаулықтарда төмендегі аспектілерге қатысты талаптар 

белгіленген:  

• қоршаған ортаны қорғау; 

• жұмыскерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігі; 

• жергілікті халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі. 

Сондай-ақ Нұсқаулықта шекті рұқсат етілетін шығарындылар 

мен лақтырындылар, ресурстарды пайдалану тиімділігі мен 

тәуекелдерді және әсерлерді азайтуға бағытталған 

шаралардың тиімділігі көрсеткіштері айқындалған, бақылау 

жүргізу бағдарламасы мазмұндалған.  

Төмендегі тармақтарда мазмұндалған ақпарат Нұсқаулықтың 

бір бөлігі болып табылады:  

• атмосфераға шығарындыларды азайту, болдырмау 

және бақылау шаралары; 

• ағынды суларды төгу тәсілдері және олардың 

уыттылығын азайту шаралары, тазалау әдістерінің 

мысалдары; 

• қауіпті заттармен, соның ішнде тиеу/түсіру, сақтау 

және тасымалдау кезінде жұмыс істеу жөніндегі 

ұсынымдар; 

• қалдықтарды басқару жөніндегі ұсынымдар; 

• жұмыскерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін 

ең қауіпті өндірістік факторлар, сондай-ақ 

қауіпсіздік шаралары; 

• жергілікті халық үшін тәуекелдерді басқару және 

азайту шаралары. 

Нұсқаулыққа сәйкес, негізгі тәуекелдерді басқару 

халықаралық стандарттар мен озық тәжірибеге сәйкес жүзеге 

асырылуы тиіс (мысалы, ЭЫДҰ ұсынымдарына1, ЕО Seveso 

                                                      
1 ЭЫДҰ, Химиялық апаттардың алдын алу, даярлықты қамтамасыз ету және жауап шаралары 

жөніндегі басшылыққа алынатын қағидаттар. Екінші басылым, 2003 ж. 

Жобаның байырғы халықтардың өмірін қозғау 

мүмкіндігін айқындау; егер бар болса, нақты 

консультациялық шараларды жүзеге асыру 

және осындай әлеуетті осал топқа әсерді 

болдырмау немесе әсер салдарын жұмсарту. 

Жобаны жүзеге асыру аймағында байырғы 

халықтар тұрмайды. 

ҚС8: Мәдени мұра 

Мәдени мұраны жоба бойынша қызметтің 

жағымсыз әсерінен қорғау және оның 

сақталуына ықпалдасу. Мәдени мұраны 

пайдаланудан болатын пайданың әділ 

бөлінуіне ықпалдасу. 

Қолдануға келеді.  

Зардап шеккен археологиялық 

ескерткіштердің сақталуын және қорғалуын 

қамтамасыз ету қажет.  

Алайда жобаны жүзеге асыру аймағында 

мәдени мұраның қандай да бір маңызды 

объектілері жоқ. 
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ХҚК Қызмет стандарттары 

және басшылыққа 

алынатын қағидаттары 

Талаптарға шолу 

II директивасына1, АҚШ-тың ҚОҚА агенттігі әзірлеген 

тәуекелдерді басқару бағдарламасына2). 

Ақылы автомобиль 

жолдарына арналған 

қоршаған ортаны, 

денсаулықты қорғау және 

қауіпсіздік жөніндегі 

нұсқаулық (2007 жылғы сәуір 

айындағы ред.) 

Нұсқаулық жабық қолжетімділіктегі жобаланатын ірі 

автомобиль жолдарын, соның ішінде олармен байланысты 

көпірлер мен өткелдерді салу, пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету кезінде қоршаған ортаны қорғауға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 

салаға тән қосымша талаптар мазмұндалатын техникалық 

анықтамалық болып табылады. 

Құжатта салаға тән экологиялық әсерлерді, соның ішінде 

мекендеу орталарын өзгерту мен бөлуді, нөсер суларын, 

қалдықтарды, атмосфераға шығарындыларды және ағынды 

суларды жұмсарту шараларының кешені ұсынылған. 

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» бөлімінде тиісті 

тәуекелдерді болдырмау және бақылау жөніндегі нұсқаулық 

мазмұндалады. Халықтың қауіпсіздігі, соның ішінде жаяу 

жүргіншілердің қауіпсіздігі, жалпы қозғалыс қауіпсіздігі 

және төтенше жағдайларға даярлық мәселелеріне ерекше 

назар аударылады. Құжатта тиімділіктің және қадағалау 

қызметінің негізгі көрсеткіштері де көрсетілген. 

Құрылыс материалдары 

үшін шикізат өндіру 

жөніндегі кәсіпорындарға 

арналған қоршаған ортаны, 

денсаулықты және еңбекті 

қорғау жөніндегі нұсқаулық 

(2007 жылғы сәуір айындағы 

ред.) 

Құрылыс материалдарын өндіруге арналған нұсқаулық тиісті 

салалық әсерлер және оларды басқару туралы ақпарат, 

сондай-ақ өнімділік деңгейлері және ұсынбалы қадағалау 

әрекеттері мазмұндалатын техникалық анықтамалық құжат 

болып табылады. 

Құжатта ластануды болдырмаудың және шығарындыларды, 

шуыл мен дірілді, беттік суларға лақтырындыларды 

азайтудың негізгі әдістері және қалдықтарды азайту 

шаралары мазмұндалған. Нұсқаулықта сондай-ақ еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы, шаң-тозаңға, 

шуылға және физикалық факторларға қатысты тәуекелдерді 

басқару шаралары ұсынылады. Құжатта топырақтың, судың 

орнықтылығына әсер, жарылғыш заттардың қауіпсіздігі 

(Жобаға қатысты емес) сияқты құрылыс материалдарын 

өндіру кезіндегі халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне 

әсерлерді жұмсарту және бақылау шаралары және 

пайдаланудан шығару мәселелері мазмұндалады. 

Нұсқаулықтың «Тиімділік көрсеткіштері және қадағалау» 

бөлімінде шығарындылар мен лақтырындылардың нысаналы 

көрсеткіштері, сондай-ақ қадағалауға қойылатын талаптар 

белгіленеді. 

4.3.3 Азия Даму Банкінің талаптары  

АДБ жобаларды қаржыландыру үшін халықаралық танылған экологиялық 

және әлеуметтік стандарттардың қағидаттарын қолданады.  

АДБ әлеуметтік қорғау стратегиясы әлеуметтік тәуекелдерді басқарудың 

бірқатар тәсілдерін қамтиды. Осы саясат бойынша, АДБ жобалары ұлттық еңбек 

заңнамасына және халықаралық танылған негізгі еңбек нормативтеріне (НЕН) 

сәйкес әзірленеді және жүзеге асырылады. 

 

                                                      
1 ЕО Кеңесінің 96/82/EО директивасы, 2003/105/EО директивасымен кеңейтілген Seveso II 

директивасы). 

2 ҚОҚА 40-тізімі, АҚШ-тың федералдық нормативтік актілер жинағы, 68-бөлім, 1996 ж. — Химиялық 
апаттардың алдын алу туралы қағидалар. 
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АДБ гендерлік мәселелер және даму жөніндегі саясаты (1998 ж.) гендерлік 

теңдікті көтермелеудің негізгі стратегиясы ретінде жыныстардың тең 

құқықтылығы саласында, сондай-ақ дамумен байланысты қызмет түрлері 

бойынша шешімдер қабылдау барысында әйелдердің қатысуын қамтамасыз ету 

және олардың қажеттіліктерін нақты ескеру саласында кешенді тәсілді 

қабылдайды. 

 

АДБ азаматтық қоғам ұйымдарымен ынтымақтастық саласындағы 

саясатының (1998 ж.) қағидаларында ҮЕҰ-ның жобаларды әзірлеу мәселелері 

бойынша құнды кеңестер бере алатындығы және оларды жүзеге асыруға тікелей 

қатыса алатындығы анықталды. ҮЕҰ-мен тиімді ынтымақтастықты қолдау 

мақсатында Саясатта тиісті жағдайларда қарыз беру және техникалық қолдау 

көрсету қызметі аясында ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылды кеңейту және нығайту 

тетіктерінің анықталатындығы, сондай-ақ ҮЕҰ-мен консультациялар және 

диалог жүргізудің қолданыстағы тетіктері пайдаланылуын жалғастыратындығы 

және нығайтылатындығы атап көрсетіледі. Осы саясатқа және 2009 жылғы 

ҚШСЕ-ге сәйкес, Қарыз алушының қамтылатын тұлғалармен және басқа да 

мүдделі тараптармен, соның ішінде азаматтық қоғам өкілдерімен мазмұнды 

консультациялар жүргізетіндігі және олардың хабардар қатысуына 

жәрдемдесетіндігі күтіледі; және  

 

АДБ жұртшылықпен байланыс саласындағы саясаты (2011 ж.) АДБ мүдделі 

тараптарына— әсіресе даму жөніндегі қызметпен қамтылатын тұлғаларға 

олардың өмірлерін қозғайтын шешімдерді қабылдау барысында тиімдірек 

қатысуларына мүмкіндік бере отырып, көбірек ашықтыққа және есеп жүргізу 

мүмкіндігіне септігін тигізеді. АДБ көмегімен жүзеге асырылатын қызметте 

адамдардың ақпарат пен идеяларды іздеу, алу және тарату құқығының, сондай-

ақ мүдделі тараптардан, соның ішінде қамтылатын тұлғалардан  алынған 

пікірлердің ескерілетіндігі күтіледі. Қамтылатын тұлғалар жобалық 

құжаттаманы әзірлеуге және жобаның өзін жүзеге асыруға елеулі үлес қоса 

алулары үшін оларға ақпарат алдын ала берілуі тиіс. 

Кредит беруге өтінім мақсатында АДБ Қорғау шаралары жөніндегі саясат 

туралы мәлімдемеде (2009 жылғы маусым) мазмұндалған Қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету талаптарын басшылыққа алады. 

4.3.4 АДБ қорғау шаралары жөніндегі саясат туралы 2009 жылғы мәлімдемесі 

2009 жылғы шілде айында АДБ Директорлар кеңесі Қорғау шаралары жөніндегі 

саясат туралы жаңа мәлімдемені (ҚШСМ) мақұлдады, ол АДБ қызметіне 

қатысты экологиялық және әлеуметтік қорғау шараларын реттейді. АДБ-ның 

қоршаған ортаны қорғау, мәжбүрлі қоныс аудартудан қорғау және байырғы 

халықтар саласындағы алдыңғы регламенттеу құжаттары негізінде жасалған 

ҚШСМ-де бұл құжаттар неғұрлым сапалы бірізділігімен және үйлесімділігімен, 

сондай-ақ экологиялық және әлеуметтік әсерлер мен тәуекелдерді кешенді 

қарастыруымен ерекшеленетін бірыңғай шоғырландырылған негіздемелік 

регламенттеу құжатына біріктірілді. ҚШСЕ сондай-ақ қамтылатын тұлғалар мен 

басқа да мүдделі тараптардың Жобаны әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысуы 

үшін алаң қалыптастырылуын қамтамасыз етеді. 

ҚШСЕ талаптары АДБ қаржыландыратын және/немесе қаржыландыру көзіне 

тәуелсіз АДБ басқаратын барлық Жобалар мен олардың компоненттеріне, соның 

ішінде кредит және/немесе грант, және/немесе басқа қаражат, мысалы, 

акционерлік капитал және/немесе кепілдіктер есебінен қаржыландырылатын 
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инвестициялық жобаларға қатысты қолданылады. ҚШСЕ талаптарын іс жүзінде 

орындау үшін АДБ қарыз алушылармен және клиенттермен жұмыс істейді.  

АДБ қорғау шараларының мақсаттары мынадай: 

• жобалардың қоршаған ортаға және қамтылатын тұлғаларға жағымсыз 

әсерлерін мүмкіндігінше болдырмауға тырысу; 

• Жобаның қоршаған ортаға және қамтылатын адамдарға жағымсыз 

әсерлерін болдырмау мүмкін болмайтын жағдайларда, осындай 

әсерлерді барынша азайту, жұмсарту және/немесе өтеу; 

• қарыз алушылар мен клиенттерге олардың қорғау шаралары жүйелерін 

нығайтуларына, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді басқару 

қабілеттерін дамытуларына жәрдемдесу. 

АДБ шығарған ҚШСЕ-де стратегиялық мақсаттар, қолданылу аясы және 

бастамашылық ететін тетіктер, сондай-ақ төменде аталған қорғау шаралары 

қолданылатын негізгі үш салаға қатысты қағидаттар айқындалды: 

• табиғат қорғау саласындағы қорғау шаралары, 

• мәжбүрлі қоныс аудартудан қорғау шаралары және 

• байырғы халықтарға қатысты қорғау шаралары. 

Қарыз алушылар мен клиенттер және олардың жобалары қалаған нәтижелеріне 

қол жеткізе алулары үшін АДБ қарыз алушылар мен клиенттер экологиялық 

және әлеуметтік әсерлермен және тәуекелдермен байланысты проблемаларды 

шешу кезінде сақтауға міндетті болатын қорғау шараларын сақтау туралы 

бірқатар нақты талаптарды қояды. Қорғау шараларын сақтау туралы бұл 

талаптар төмендегідей: 

• Қорғау шараларын сақтау туралы талаптар 1: Қоршаған орта (ҚШСЕ-нің 

1-қосымшасы); 

• Қорғау шараларын сақтау туралы талаптар 2: Мәжбүрлі қоныс аударту 

(ҚШСЕ-нің 2-қосымшасы); 

• Қорғау шараларын сақтау туралы талаптар 3: Байырғы халықтар 

(ҚШСЕ-нің 3-қосымшасы); 

• Қорғау шараларын сақтау туралы талаптар 4: Әр түрлі қаржыландыру 

нысандарына қойылатын ерекше талаптар (ҚШСЕ-нің 4-қосымшасы). 

Бұдан басқа, АДБ тыйым салынған инвестициялық қызмет түрлерінің тізбесіне 

(ҚШСЕ-нің 5-қосымшасы) енген қызмет түрлерін қаржыландырумен 

айналыспайды. Осы айтылғаннан басқа, АДБ өзінің Қорғау шаралары жөніндегі 

саясат туралы мәлімдемесінде аталған талаптарға сай келмейтін Жобаларды 

қаржыландырмайды, сондай-ақ Жобалар соның аумағында жүзеге асырылатын 

елдің әлеуметтік және табиғат қорғау заңдары мен нормативтік актілеріне, 

соның ішінде Жобалар соның аумағында жүзеге асырылатын ел солар бойынша 

өз міндеттемелерін халықаралық құқыққа сәйкес орындайтын заңдарға сәйкес 

келмейтін Жобаларды қаржыландырмайды. 

4.3.5 АДБ қорғау шараларын жіктеу 

Жобалар мына өлшемдер бойынша тексеріледі: 

1. Экология — Ұсынылып отырған Жобаны тексеру мына аспектілер: түрі, 

орналасқан жері, ауқымы мен сезімталдығы, сондай-ақ олардың қоршаған 

ортаға болуы мүмкін әсерінің, соның ішінде тікелей, жанама, 



 

 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

121 

индукцияланған және кумулятивтік әсерлерінің шамасы аспектілері 

бойынша жүргізіледі. 

2. Мәжбүрлі қоныс аударту — АДБ қолдайтын Жобаның мәжбүрлі қоныс 

аударту әсері кем дегенде 200 адам өз үйлерінен нақты қоныс 

аударылатын, не болмаса өздерінің өндірістік немесе табыс әкелетін 

активтерінің кем дегенде 10%-ын жоғалтатын жағдайда елеулі болып 

есептеледі.  

Мәжбүрлі қоныс аударумен қамтылған тұлғалар үшін қоныс аудару 

жоспары дайындалды, ол әсердің ауқымы мен дәрежесіне – нақты және 

экономикалық орын ауыстыру ауқымына және қамтылған тұлғалардың 

осалдығына өлшемдес. 

3. Байырғы халықтар — АДБ қолдайтын Жобаның байырғы халықтарға 

әсерлері төмендегілерге қатысты әсер ауқымын бағалау арқылы 

анықталады:  

• жер мен табиғи ресурстарды пайдалануға және оларға қолжетімділік 

алуға кәдімгі құқықтар; 

• әлеуметтік-экономикалық мәртебе; 

• мәдени және этноконфессиялық тұтастық; 

• денсаулық сақтау, білім беру салаларындағы, күнелту қаражаты мен 

әлеуметтік қамсыздандырудың болуы мәселелеріндегі істердің жай-

күйі; 

• байырғы халықтардың білімдерін мойындау; 

• қамтылатын байырғы халықтар қауымының осалдық дәрежесі. 

АДБ мүдделі тараптармен қарым-қатынастың және ақпарат пен идеялар 

алмасудың тиімді процесі тиімді және орнықты дамудың өмірлік маңызды 

компоненті болып табылатын идеяны ұсынды. 

4.3.6 Ислам даму банкінің талаптары  

Қазіргі уақытта Ислам даму банкінде экологиялық  және әлеуметтік қорғау 

саласында өзінің регламенттейтін құжаттамасы мен стандарттары жоқ. 

Дегенмен, ИДБ тобы БҰҰ бастамасы бойынша 2015 жылғы қыркүйек айында 

қол қойылған Орнықты даму саласындағы мақсаттарды толық қолдайды және 

әр түрлі тәсілдермен: кедейлік пен аштықты түп-тамырымен жою; денсаулық 

сақтау және білім беру салаларында жәрдемдесу; жалпы және гендерлік 

теңсіздікті азайту; экологиялық таза инфрақұрылымды құру және қалалардың 

экологиялылығын арттыру; климаттың өзгеруімен күресу; мұхиттарды, 

ормандарды және биологиялық саналуандықты қорғау арқылы адамдардың 

өмір сүру сапасын жақсартуды көздейді. 

4.3.7 Халықаралық конвенциялар 

Жобаға қатысты Қазақстан Республикасында қол қойылған және 

ратификацияланған мынадай халықаралық конвенциялар мен келісімдер 

қолданылады (4.3-3-кесте): 
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4.3-3-кесте.  Халықаралық конвенциялар және олардың ҮАААЖ Жобасына қатысты 

қолданылу мүмкіндігі 

Атауы 

Қол қойылған 

күні және 

орны  

Жобаға қатысты қолданылу мүмкіндігі 

жөніндегі пікірлер және талаптардың 

қысқаша мазмұндалуы  

Климат және атмосфералық ауа 

БҰҰ-ның климаттың 

өзгеруі туралы 

негіздемелік конвенциясы 

1992 ж., Рио-

де-Жанейро 

Тапсырыс беруші ПГ шығарындыларының 

болжалды көлемдерін бағалайды және 

жағымсыз салдардың алдын алуды немесе 

жұмсартуды қамтамасыз етеді. 

Озон қабатын қорғау 

туралы Вена 

конвенциясы және Озон 

қабатын бұзатын 

заттар бойынша 

Монреаль хаттамасы 

1985 ж., Вена 

1987 ж., 

Монреаль 

Жоба «адамның озон қабатын өзгертетін немесе 

өзгертуі мүмкін іс-әрекеті нәтижесінде 

туындайтын немесе туындауы мүмкін 

жағымсыз салдардың» пайда болуына алып 

келмеуі тиіс. 

Ауаның үлкен 

қашықтықта 

трансшекаралық 

ластануы туралы 

конвенция 

1979 ж., 

Женева 

Жобаның жобалық құжаттамасында ауаның 

ластануын, соның ішінде ауаның үлкен 

қашықтықта трансшекаралық ластануын шектеу 

және мүмкіндігінше азайту шаралары 

қарастырылуы тиіс. 

Флора және фауна 

Биологиялық саналуандық 

туралы конвенция  

1992 ж., Рио-

де-Жанейро  

Жобаны орындау мына қағидаттарды тиісінше 

сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс:  

• Биосаналуандықты сақтау  

• Биосаналуандықты орнықты пайдалану / 

оны орнықты басқару  

• Генетикалық ресурстарды пайдаланудан 

болатын пайданы әділ бөлу 

Жабайы жануарлардың 

қоныс аударатын 

түрлерін сақтау туралы 

конвенция (Бонн 

конвенциясы) 

1979 ж., Бонн Жобаны орындау жабайы жануарлардың қоныс 

аударатын түрлері мен олардың мекендеу 

орындарын сақтау қағидатын тиісінше орындай 

отырып жүзеге асырылуы тиіс. 

Ең алдымен суда жүзетін 

құстардың тіршілік ету 

орны ретінде 

халықаралық маңызы бар 

сулы-батпақты 

алқаптар туралы 

конвенция (Рамсар 

конвенциясы) 

1971 ж., 

Рамсар 

Тапсырыс беруші Жобаны жүзеге асыру 

аймағында немесе Жоба объектілеріне жақын 

маңда осы Конвенцияда қамтылатын қандай да 

бір экожүйелердің болу мүмкіндігін анықтайды 

және, қажет болған жағдайда, тиісті 

қорғау/сақтау шараларын қабылдайды. 

Жер ресурстары 

БҰҰ-ның жердің 

тозуымен/шөлейттенуім

ен күресу жөніндегі 

конвенциясы 

1994 ж., Париж Жоба қатысушылары (Тапсырыс беруші) жердің 

өнімділігін арттыру, сондай-ақ жер және су 

ресурстарын қалпына келтіру, сақтау және 

орнықты басқару шараларын қарастырады. 

Мәдени мұра 

Дүниежүзілік мәдени 

және табиғи мұраны 

қорғау туралы конвенция  

1972 ж., Париж Клиент жоба объектілеріне жақын маңда осы 

Конвенцияда қамтылатын мәдени және табиғи 

мұра объектілерінің болу-болмауын анықтайды 

және, қажет болған жағдайда, оларды 

қорғау/сақтау бойынша тиісті шараларды 

қабылдайды.  

Әлеуметтік аспектілер / Консультациялар 

Ақпаратқа 

қолжетімділік, 

1998 ж., Орхус Тапсырыс беруші мыналарды қамтамасыз етеді:  

• Жоба туралы ақпаратқа қолжетімділік;  
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Атауы 

Қол қойылған 

күні және 

орны  

Жобаға қатысты қолданылу мүмкіндігі 

жөніндегі пікірлер және талаптардың 

қысқаша мазмұндалуы  

жұртшылықтың 

шешімдер қабылдау 

процесіне қатысуы және 

қоршаған ортаға 

қатысты мәселелер 

бойынша сот әділдігіне 

қолжетімділік туралы 

конвенция 

• жұртшылықтың шешімдер қабылдау 

процесіне қатысуы; 

• қоршаған ортаға қатысты мәселелер 

бойынша сот әділдігіне қолжетімділік. 

Жұмысшы персонал 

ХЕҰ-ның 29- және 105- 

(Мәжбүрлі немесе 

міндетті еңбек туралы), 

87- (Қауымдастық 

еркіндігі туралы), 98- 

(Ұжымдық келіссөздерді 

ұйымдастыру және 

жүргізу құқығы туралы), 

100- және 111- 

(Кемсітушілік туралы), 

138- (Ең төменгі жас 

мөлшері туралы) және 

182- (Балалар еңбегінің ең 

жаман түрлері туралы) 

конвенциялары 

 Жоба қатысушылары/Тапсырыс беруші 

кемсітушілікке, мәжбүрлі немесе міндетті 

еңбекке, немесе балалар еңбегіне жол бермеу 

шараларын қарастырады. 

Еңбекті, қоғамдық денсаулықты қорғау және қауіпсіздік  

ХЕҰ С148 – Жұмыс 

ортасы туралы 

конвенция (ауаның 

ластануы, шуыл және 

діріл) 

1977 ж., 

Женева 

Жоба қатысушылары/Тапсырыс беруші жұмыс 

ортасында ауаның ластануымен, шуылмен және 

дірілмен байланысты зиянды және қауіпті 

өндірістік факторларды болдырмау және 

бақылау, сондай-ақ олардан қорғау шараларын 

қарастырады. 

ХЕҰ C155 – Еңбектің 

қауіпсіздігі және 

гигиенасы туралы 

конвенция  

1981 ж., 

Женева 

Жоба қатысушылары жұмыс ортасына тән 

қауіптердің себептерін барынша азайту есебінен 

жұмыстарды орындау нәтижесінде, барысында 

немесе олармен байланысты туындайтын 

жазатайым оқиғаларды және денсаулыққа 

келтірілетін зиянды болдырмау шараларын 

қарастырады.  

Жол қозғалысы туралы 

конвенция 1968 ж., Вена 

Жоба халықаралық жол қозғалысын дамытуға 

және жол қозғалысының бірыңғай ережелерін 

қабылдау арқылы жол қозғалысы қауіпсіздігін 

арттыруға ықпалдасады.  

 

Жол белгілері және 

сигналдары туралы 

конвенция  

1968 ж., 

Женева 

Жоба жол белгілерінің, сигналдары мен 

белгілеулерінің, сондай-ақ жол таңбалауының 

біркелкілігін қамтамасыз етеді, бұл 

халықаралық жол қозғалысын жеңілдетуге және 

жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға 

ықпалдасады. 

Халықаралық автомобиль 

тасымалдарын жүзеге 

асыратын көлік 

құралдары 

экипаждарының 

жұмысы туралы 

еуропалық келісім 

(КҚЕК) 

1970 ж., 

Женева 

Жоба шаршаудың, бірсарынды жұмыс 

жағдайларының салдарынан болатын жол-көлік 

оқиғаларының санын азайтуға мүмкіндік береді. 
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4.3.8 Басқа халықаралық қаржы мекемелерінің талаптары  

ЕҚДБ Экологиялық және әлеуметтік саясатына сәйкес, Жоба басқа халықаралық 

қаржы институттарының талаптарында қамтып көрсетілген озық халықаралық 

практика талаптарына сай болуы тиіс. Мұндай басшылыққа алынатын 

қағидаттар ЕҚДБ стандарттарында белгілі бір талаптар атап көрсетілмеген 

жағдайда қолданылулары тиіс (4.3-4-кесте). 

4.3-4-кесте. Халықаралық қаржы институттарының талаптары 

Нұсқаулықтың атауы Нұсқаулықтарда мазмұндалған талаптарға шолу  

Экологиялық бағалау. 

Жобаларды экологиялық 

және әлеуметтік бағалауды 

орындауға арналған 

Дүниежүзілік Банк Тобының 

операциялық саясаты (ОС 

4.01) және Банк процедурасы 

(БП 4.01) (1999 ж. қаңтар) 

Бұл жобаларды экологиялық бағалау стандарты мынадай 

негізгі талаптарды қамтиды:  

- ауқымы мен әдістері ұсынылып отырған жобаның 

қоршаған ортаға әлеуетті әсеріне байланысты (қоршаған 

ортаға әлеуетті тәуекелді қамтып көрсететін жобалардың 

4 санаты); 

- Жобаның баламалы нұсқаларын қарау қажет; 

- қоршаған ортаға жағымсыз әсерлердің алдын алуға, 

барынша азайтуға, жұмсартуға немесе өтеуге 

бағытталған жобалық шешімдерді іздеу және қоршаған 

ортаға қолайлы әсерлерді күшейту — басымдықтар 

қатарында; 

- экологиялық бағалауды орындау кезінде табиғи ортаны 

(ауа, су және жер ресурстары); адамның денсаулығы мен 

қауіпсіздігін; әлеуметтік аспектілерді (мәжбүрлі қоныс 

аударту, байырғы халықтар); нақты мәдени ресурстарды; 

трансшекаралық және жаһандық экологиялық 

аспектілерді ескерген жөн. Табиғи және әлеуметтік 

аспектілер кешенді түрде қарастырылуы тиіс. 

Табиғи мекендеу ортасы. 

Табиғи мекендеу ортасына 

қатысты Дүниежүзілік Банк 

Тобының операциялық 

саясаты (ОС 4.04) және Банк 

процедуралары (БП 4.04) 

(2001 ж. маусым) 

Табиғи мекендеу ортасының сақталуын қамтамасыз ету және 

оның функцияларын қолдау мақсатында Банк Клиенті: 

- неғұрлым маңызды табиғи мекендеу орталары жай-

күйінің елеулі өзгеруінің немесе тозуының алдын алуы; 

- сақтаудың және салдарды жұмсартудың тиісті 

шараларын жүзеге асыруы тиіс. 
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4.4 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ЗАҢНАМАСЫ  

Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау және қоғамдық әл-ауқат 

мынадай нормативтік-құқықтық актілермен реттеледі:  

• Қазақстан Республикасы қатысушысы (құқық мирасқоры) болып 

табылатын халықаралық шарттармен, конвенциялармен, 

келісімдермен және басқа да халықаралық-құқықтық актілермен;  

• Қазақстан Республикасының Конституциясымен;  

• Қазақстан Республикасының нормаларымен және федералдық 

заңдарымен;  

• Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарымен, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік-құқықтық 

актілерімен (қаулыларымен);  

• Қазақстан Республикасы субъектілерінің заңдарымен;  

• Қазақстан Республикасы субъектілерінің атқарушы органдары 

басшыларының өкімдерімен;  

• мемлекеттік санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелер 

(СанЕжН, ГН), мемлекеттік стандарттар (МЕМСТ) және құрылыс 

нормалары мен ережелері (ҚНжЕ), Мінез-құлық нормаларының 

жиынтығы (МНЖ) жүйелерімен;  

• ведомствоаралық және ведомстволық ғылыми-зертеу 

құжаттамасы жүйелерімен. 

Жобаға қатысты тікелей немесе жанама түрде қолданылатын нормативтік-

құқықтық актілердің саны айтарлықтай көп болуын ескере отырып, бұл бөлімде 

Жобаға қатысты негізгі талаптар белгіленген негізгі заңдар ғана атап көрсетілді. 

Бұл бөлімде қоршаған ортаны қорғауға және халықтың денсаулығына 

қойылатын жалпы құқықтық және нормативтік талаптар, сондай-ақ мынадай 

қызмет түрлері мен аспектілерін регламенттейтін талаптар қарастырылады: 

• жобалық құжаттаманы әзірлеу; 

• Қоршаған ортаға әсерді бағалау процесі және мемлекеттік экологиялық 

сараптама; 

• жұртшылықтың шешімдер қабылдау процесіне қатысуы; 

• жер телімдерін иеліктен шығару және қоныс аудару процесі; 

• кеңістіктік шектеулер; 

• қоршаған орта компоненттерін (ауаны, беттік суларды, топырақты және 

т.б.) қорғау; 

• қалдықтарды басқару; 

• халықтың санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқаты; 

• жұмысшы персонал, еңбек жағдайлары және өнеркәсіптік қауіпсіздік; 

• мәдени мұраны қорғау; 

• автомобиль жолдарын салуға және пайдалануға қойылатын талаптар. 
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4.4.1 Қоршаған ортаны қорғауға және халықтың денсаулығына қойылатын 

жалпы талаптар  

Қазақстан Республикасының негізгі экологиялық және әлеуметтік қағидаттары 

Қазақстан Республикасының Конституциясында1, Экологиялық кодексінде2 

және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі туралы» заңда3 мазмұндалған. 

4.4.2 Жобалық құжаттаманы әзірлеу, мемлекеттік сараптама (тексеру) 

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі туралы» заңның4 9-бабына сәйкес, жобалық құжаттамада табиғат 

пайдалануды басқаруға және табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға қатысты 

тараулар (бөлімдер) қамтылуы тиіс, сондықтан сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметi оның қоршаған ортаға әсерiн бағалауды ескере отырып 

телімдердің жiктелуiне сәйкес жүзеге асырылуы және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану, экологиялық қауiпсiздiк пен қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ету шараларын көздеуі тиiс.  

Қазақстан Республикасында әзірленетін жобалар мемлекеттік сараптама 

процедурасынан (тексерістен) өтулері тиіс. Ұсынылатын жобалық шешімдердің 

тиісті техникалық және өзге де қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкестігін 

бағалау үшін бүкіл техникалық жобалық құжаттама мемлекеттік сараптама 

процедурасынан (тексерістен) өтуі тиіс. Сараптама жүргізу кезінде, 

басқаларымен қатар, мына аспектілерді қарастыру және сәйкестігін тексеру 

жүзеге асырылады: 

• өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау;  

• қоғамдық қауіпсіздік;  

• қоршаған ортаны қорғау;  

• мәдени және археологиялық мұраны қорғау;  

• өрт қауіпсіздігі және т.б. 

4.4.3 Қоршаған ортаға әсерді бағалау және мемлекеттік экологиялық сараптама 

Экологиялық кодекске5 сәйкес, қоршаған ортаға әсердi бағалау (ҚОӘБ) 

«жүзеге асырылуы қоршаған ортаға тiкелей немесе жанама әсерін тигізуі 

мүмкiн болатын шаруашылық немесе өзге қызметтің барлық түрлерi үшiн» 

мiндеттi процедура болып табылады (36-бап, 6-бөлім). ҚОӘБ барлық талаптары 

Экологиялық кодексте қамтылған. ҚОӘБ Алдын ала жоспарлау, жоспарлау, 

жобалау алдындағы және жобалық құжаттаманы әзірлеу кезінде 

жоспарланатын шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 

әсерін бағалауды орындау процедурасы6 негізінде әзірленді.  

Қоршаған ортаға қатысты жобаларды ҚОӘБ орындаусыз әзірлеуге және жүзеге 

асыруға тыйым салынады. ҚОӘБ нәтижелері міндетті түрде алдын ала 

                                                      
1 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған  

2 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212  

3 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II 

4 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II  

5 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212 

6 ҚОҚМ министрінің 2007 жылғы 28 маусымдағы № 204-п” бұйрығымен бекітілген  
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жоспарлау, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалық құжаттама құрамына 

енгізіледі және мемлекеттік экологиялық сараптама мүшелерінің бекітуіне 

ұсынылады. ҚОӘБ орындау және кейіннен бекіту процедурасы қызмет санатына 

байланысты анықталады. Қоғамдық тыңдаулар ҚОӘБ ұлттық процедурасының 

бір бөлігі болып табылады. 

Нормативтік талаптар бойынша қандай да бір шешімдердің қабылдануын 

(ҚОӘБ қарастыру және бекіту, қоғамдық тыңдаулардың хаттамалары, 

рұқсаттарды алуға өтінімдер және басқа да растау құжаттары) негіздейтін 

барлық материалдарды мемлекеттік экологиялық сараптама (тексеріс) ретінде 

белгілі процедура аясында табиғат қорғау жөніндегі құзырлы органдар 

қарастырулары тиіс. ҚОӘБ процедурасы ҚОӘБ тиісінше орындаудан және 

кейіннен құжаттарды мемлекеттік экологиялық сараптама мүшелерінің 

тексеруінен тұратын екі сатылы процесс болып табылады. ҚОӘБ бекіткеннен 

кейін әзірлеуші мемлекеттік экологиялық сараптамаға жүгінуі тиіс. 

Шаруашылық және өзге де қызмет жобаларын жүзеге асыруға немесе оларды 

банктер мен басқа да қаржы мекемелерінің қаржыландыруына мемлекеттік 

экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған жағдайда ғана рұқсат 

етіледі. 

4.4.4 Жұртшылықтың экологиялық маңызды шешімдерді қабылдауға қатысуы   

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің1 қағидаларында 

жұртшылықтың (азаматтардың) қоршаған ортаның жай-күйі туралы уақтылы, 

толық және анық ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ шаруашылық қызметтің 

барлық сатыларында экологиялық шешімдерді қабылдауға қатысу құқығы 

бекітілген.  

Қоғамдық тыңдаулар ҚОӘБ ұлттық процедурасының бір бөлігі болып 

табылады. Қоғамдық тыңдаулар Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне2 

сәйкес өткізіледі. 

4.4.5 Жер телімдерін иеліктен шығару және қоныс аудару процесі 

Жер телімдерін иеліктен шығару және қоныс аудару процесіне қойылатын 

талаптар Қазақстан Республикасының Жер Кодексімен3 регламенттеледі. 

Қазақстан Республикасында жер мемлекеттің меншігі болып табылады. Алайда 

жер телімдері жеке меншікте болуы немесе жеке тұлғаларға қысқа (5 жылға 

дейінгі) немесе ұзақ (5 жылдан 49 жылға дейінгі) мерзімге жалға берілуі мүмкін. 

Жер кодексінің 81-бабына сәйкес, жер телімін қоғамдық/мемлекеттік пайдалану 

мақсатында сатып алған жағдайда, меншікті мәжбүрлеп иеліктен шығаруға 

немесе жер пайдалану құқығын тоқтатуға жол беріледі. 

Жол құрылысы қоғамдық пайдалану мақсатында жер телімдерін иеліктен 

шығаруға мүмкіндік беретін азғантай негіздемелердің бірі болып табылады (84-

баптың 2-тармағының 4-тармақшасы). 

2011 жылдан бастап, Жоба қажеттіліктері үшін жерді иеліктен шығару процесі 

«Мемлекеттік меншік туралы» заңмен4 реттелді. 

                                                      
1 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212 

2 2007 жылғы 7 мамырдағы № 135-п 

3 2003 жылғы 20 маусымдағы № 442 

4 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV  
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4.4.6 Кеңістіктік шектеулер  

Жобалық шешімдерде жер телімдерінің санаттарына, сақталуы міндетті қорғалу 

мәртебесіне және өзге де ерекше мәртебеге ие аймақтардың, аумақтардың 

шекараларына байланысты жоспарлау шектеулері ескерілуі тиіс.  

Кеңістіктік шектеулер мына заңдармен реттеледі: 

• «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі туралы» заң1;  

• «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заң2; 

• Қазақстан Республикасының Су кодексі3; 

• Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы заң4.  

4.4.7 Қоршаған орта компоненттерін қорғау  

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі нормативтік-құқықтық актілер 

жинағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі5 болып табылады. 

Экологиялық кодекстің 7-бабына сәйкес, жер, жер қойнауы, жер үстi және жер 

асты сулары, атмосфералық ауа, ормандар мен өзге де өсiмдiктер, жануарлар 

әлемі, тiрi ағзалардың тектiк қоры, табиғи экологиялық жүйелер, климат және 

озон қабаты жойылудан, тозудан, зақымданудан, ластанудан және өзге де 

зиянды әсерлерден қорғалуы тиiс. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және 

ұлттық табиғи қорық объектiлерi айрықша қорғалуы тиiс.  

Экологиялық кодекс қоршаған ортаны қорғауға қатысты бірнеше заңды 

алмастыру және оларды Қазақстан Республикасының экология саласындағы 

мақсаттары мен міндеттері жинақтап қорытылатын бір құқықтық құжатқа 

біріктіру мақсатында 2007 жылы құрылды. Экологиялық кодекс қоршаған 

ортаны қорғауды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының аумағындағы 

табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және оңтайлы пайдалану үшін 

табиғат қорғау саясатының құқықтық негіздерін белгілейді. Онда сондай-ақ 

Экологиялық кодексті жүзеге асыру аясында қабылдануы тиіс нормативтік-

құқықтық құжаттардың тізбесі беріледі. Ол көптеген экологиялық аспектілерді 

қамтиды, экологиялық нормалар мен рұқсаттарды белгілейді. Төменде 

Экологиялық кодексте қамтылатын баптардың мысалдары келтіріледі:  

• 6-тарау: Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ)  

• 8-тарау: Экологиялық рұқсаттар 

• 14-тарау: Өнеркәсіптік экологиялық қадағалау  

• 33-тарау: Су объектілерін пайдалануға қойылатын экологиялық талаптар  

• 35-тарау: Фаунаны қорғауға қойылатын экологиялық талаптар  

• 42-тарау: Тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтармен жұмыс істеуге 

қойылатын экологиялық талаптар 

 

Бұдан басқа, бірқатар нақты табиғат қорғау ережелері мен нормативтік актілері, 

соның ішінде төменде аталған құжаттар бар.  

                                                      
1 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 

2 2006 жылғы 7 шілдедегі № 175 

3 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481 

4 1992 жылғы 2 шілдедегі № 1488 – XII 

5 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212 
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Жер кодексі 

Жер кодексінде1 мемлекеттік жерлерді, соның ішінде әр түрлі мақсаттарда, 

мысалы, ауыл шаруашылығын жүргізу, қала құрылысын жүзеге асыру, 

өнеркәсіптік кәсіпорындар мен тау-кен өндіру өнеркәсібі объектілерін 

орналастыру, энергия өндіру, электр беру және байланыс желілерін, көлік 

объектілерін салу үшін, сондай-ақ басқа да мақсаттарда бөлінген жерлерді 

басқару мен пайдалануға қатысты негізгі нұсқаулар қамтып көрсетілген. 

Кодексте ерекше қорғалатын аумақтарға бөлінген жердің, сондай-ақ орман, 

қорық жерлері мен суармалы жерлердің анықтамасы берілген. Бұдан басқа, ол 

жерлерді қорғауға бағытталған шараларды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, 

жергілікті билік орындары мен азаматтардың жерге деген құқықтарын 

белгілейді.  

Су кодексі 

Су кодексінің2 негізгі мақсаты елдің су ресурстарын қорғау, су ресурстарын 

тиімді басқару есебінен азаматтардың және экономика салаларының суға деген 

қажеттіліктерін қанағаттандыру және болашақ ұрпақтар үшін су ресурстарының 

қорғалуын қамтамасыз ету үшін құқықтық негізді қамтамасыз ету болып 

табылады. Су кодексі мынадай негізгі мәселелерді: мемлекеттік / жергілікті 

билік орындары мен жұртшылықтың жауапкершілігін, су кадастры мен 

қадағалау жүйесін, жұртшылықтың тиісті ақпаратқа қолжетімділігін, суды және 

су жүйелерін пайдалануға рұқсат алу жүйесін, су ресурстарын трансшекаралық 

пайдалануды, су сапасының стандарттарын, гидротехникалық құрылыстарды, 

пайдалану қауіпсіздігі мәселелерін, су ресурстарын қорғауды және мемлекеттік 

қадағалауды қамтиды.  

Орман кодексі  

Орман кодексі3 орманды экологиялық тұрғыдан оңтайлы пайдаланумен – 

ормандарды қорғаумен, сақтаумен, қалпына келтірумен, ағаш өсірумен және 

Қазақстан Республикасының ормандары мен орманды алқаптарын оңтайлы 

пайдаланумен, сондай-ақ ормандарды есепке алумен, орманды алқаптардағы 

қадағалаумен, бақылаумен байланысты қатынастарды реттейді. 

«Жануарлар әлемі туралы» заң  

«Жануарлар әлемі туралы» заң4 Қазақстан Республикасының жануарлар әлемін 

сақтау, қорғау, пайдалану және қалпына келтіру саласындағы мемлекеттік 

саясатын айқындайды. Заң жануарлар әлемін зерттеу, мемлекеттік бақылауды, 

мемлекеттік түгендеуді жүзеге асыру саласындағы мақсаттарды, жануарлар 

әлемі түрлерінің Қызыл кітабын дайындау талаптары мен тәсілдерін, мақсатты 

пайдалану үшін жануарлар әлемі объектілерін бөлу талаптарын, ерекшеліктерін, 

шектеулерін, пайдалану құқығын тоқтату негіздемелерін, жануарлар әлемін 

сақтау туралы ережелерді, сондай-ақ қадағалауды қолдану мен жүзеге асыруды 

экономикалық ынталандыруды айқындайды. Заң сондай-ақ мемлекеттік басқару 

органдары мен жергілікті билік орындарының өсімдіктер әлемін сақтау, қорғау, 

қалпына келтіру және пайдалану саласындағы құқықтары мен міндеттерін 

белгілейді.  

                                                      
1 2003 жылғы 20 маусымдағы  № 442 

2 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481 

3 2003 жылғы 8 шілдедегі № 477 

4 2004 жылғы 9 шілдедегі № 593 
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«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заң  

«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заң1 Республиканың ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтарының табиғи кешендері мен жекелеген 

объектілерін, сондай-ақ экожүйелерін дамыту, қалпына келтіру, қолдау, 

жаңғырту және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаттың құқықтық 

негіздері мен қатынастарын айқындайды. Заңға сәйкес, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар төрт санатқа: ұлттық парктерге, мемлекеттік қорықтарға, 

табиғат мұражайларына бөлінеді, ал төртінші санат үш жеке түрге: 

халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар аумақтарға бөлінеді. 

Заңда ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың негізгі ұғымдары, ұстау 

режимдері, оларды басқару жоспарларын құру қағидаттары белгіленген, 

бақылау, есептеу және мемлекеттік тіркеуші анықтамасы берілген, сондай-ақ 

пайдалануға қойылатын талаптар, шектеулер мен қағидаттар, мемлекеттік және 

жергілікті билік орындарының, қорғалатын аумақтарды күтіп ұстау үшін 

жауапты органдардың құқықтары мен міндеттері, жұртшылықтың қорғалатын 

аумақтар бойынша ақпарат алу құқықтары, қорғалатын аумақтарды 

қаржыландыру көздері, қадағалауды жүзеге асыру туралы талап және «Ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заңды бұзғаны үшін жауапкершілік 

белгіленген. 

4.4.8 Қалдықтарды басқару  

Қалдықтармен жұмыс істеу Экологиялық кодекс2 қағидаларымен реттеледі. 

  

                                                      
1 2006 жылғы 7 шілдедегі № 175 

2 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212  
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4.4.9 Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқаты  

Халықтың денсаулығы аспектілері мына заңдармен реттеледі: 

• «Азаматтық қорғау туралы» заң1. Бұл заңның негізгі мақсаттары 

халықты, қоршаған ортаны төтенше жағдайлар мен олардың салдарынан 

қорғау және объектілерді басқару болып табылады. 

• «Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесі туралы» заң2. 

Кодекс (басқаларымен қатар) денсаулық сақтау саласындағы ұлттық 

саясаттың (4-бап) 17 негізгі қағидатын, қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы қадағалау мен бақылауды және қоғамдық денсаулық сақтау 

саласындағы профилактикалық шаралар мен бақылауды жүзеге асыру 

үшін кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жауапкершілігін (90-бап) 

белгілейді.  

• ҚР Үкіметінің қаулысымен3 бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікке 

қойылатын санитарлық талаптар». 

4.4.10 Жұмысшы персонал, еңбек жағдайлары және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

Қазақстандық еңбек заңнамасының нормативтік-құқықтық базасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына4, Еңбек кодексіне5 негізделген және 

Қазақстан Республикасының басқа заңдары мен нормативтік актілерін қамтиды.  

Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасының талаптары 

«Машиналар мен жабдықты қауіпсіз пайдалану туралы» заңмен6, Өрт 

қауіпсіздігі ережелерімен7 және басқа да нормативтік-құқықтық актілермен 

реттеледі. 

4.4.11 Мәдени және тарихи мұраны қорғау  

Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың мәдени мұрасын (тарих және 

мәдениет ескерткіштері мен объектілерін) сақтау, пайдалану, көпшілікке тарату 

және мемлекеттік қорғау «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану 

туралы» заңмен8, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңмен9 реттеледі.  

4.4.12 Автомобиль жолдарын салу мен пайдалануға қойылатын талаптар  

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі «Автомобиль жолдары 

туралы» заңында Қазақстан Республикасында автомобиль жолдарын 

басқарудың негізгі құқықтық, экономикалық және ұйымдастыру қағидаттары 

                                                      
1 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V ҚРЗ 

2 2009 жылғы 18 қыркүйектегі № 193-IV 

3 2012 жылғы 3 ақпандағы № 201 

4 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған  

5 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V 

6 2007 жылғы 21 шілдедегі № 305-III ҚРЗ 

7 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 

8 1992 жылғы 2 шілдедегі № 1488 – XII 

9 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II 
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мазмұндалған. «Автомобиль жолдары туралы» заң автомобиль жолдарын 

әзірлеу мен пайдаланудың барлық аспектілерін, соның ішінде жобалауды, 

құрылысын салуды, жол қозғалысын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды, 

жердің берілуі мен өлшемдерін қамтиды. 
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5 ҚОРШАҒАН ТАБИҒИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ОРТАҒА ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ 

ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ  

5.1 КІРІСПЕ 

Консорциум Жобаны қаржыландыруға ХҚК, ЕҚДБ, АДБ және ИДБ сияқты 

қаржы институттарын тартуды жоспарлайды. Кредиторлардың Жобаны 

қаржыландыруға деген көзқарасына сәйкес, оны жүзеге асыру үшін қоршаған 

ортаға және әлеуметтік салаға әсерді кешенді бағалау (ҚОӘСӘБ, ESIA) қажет 

болады. Осылайша, консорциум өзіне қазақстандық ҚОӘБ процесінің 

талаптарын, сондай-ақ ХҚК, ЕҚДБ, АДБ және ИДБ талаптарын орындау 

міндеттемесін қабылдады.  

Сондықтан ҚОӘСӘБ термині әсерді бағалаудың қосарлы процесін белгілеу үшін 

пайдаланылатын болады. 

Бұл тарауда жоба аясында пайдаланылған ҚОӘСӘБ әдіснамасы сипатталады. 

5.2 ҚОӘСӘБ ОРЫНДАУДЫҢ ЖАЛПЫ ТӘСІЛІ ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ 

ҚОӘСӘБ негізгі мақсаты жобаны жоспарлау, құрылысын салу, пайдалану, 

пайдаланудан шығару және жабу сатыларымен байланысты болуы мүмкін 

экологиялық және әлеуметтік салдарды бағалаудан, сондай-ақ жағымсыз 

әсерлерді болдырмау, барынша азайту немесе өтеу және оң әсерді күшейту үшін 

қабылдануы мүмкін шараларды белгілеуден тұрады. 

Жобаның бүкіл өмірлік циклы бойында (дайындық жұмыстары, кәсіпорынның 

құрылысы, пайдаланылу және жабылу сатылары үшін) экологиялық және 

әлеуметтік факторларды есепке алу орнықты даму тұжырымдамасына сәйкес 

Жобаны жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылады. Қоршаған табиғи 

және әлеуметтік ортаға әсерлерді бағалау (ҚОӘСӘБ) осындай есепке алуды 

қамтамасыз етудің ең тиімді тәсілі болып есептеледі.  

ҚОӘСӘБ тәсілі осы әсерлерді бағалаудың қамту аясы мен мазмұнын анықтау 

үшін пайдаланылған кредиторлардың талаптарына сәйкес әзірленді. ҚОӘСӘБ 

орындаудың жалпы тәсілі суретте бейнеленген (5.2-1-сурет). 

ҚОӘСӘБ жобаның табиғи ортаның «физикалық» және «биологиялық» 

компоненттеріне (көрсеткіштеріне), сондай-ақ әлеуметтік және әлеуметтік-

экономикалық компоненттерге әлеуетті әсерлері негізінде болжалдау мен 

бағалаудың қайталама процесі болып табылады. 

ҚОӘСӘБ-ның бірізді, бірақ желілік емес, ал циклдық процесс болып 

табылатындығын атап өткен жөн – оның нәтижелері егжей-тегжейлі талданады, 

қайта қаралады және Жобаның техникалық аспектілерінің әзірленуі мен 

ҚОӘСӘБ-ның жүргізілуіне қарай түзетіледі. 

ҚОӘСӘБ негізгі кезеңдері және әрбір кезеңде жүзеге асырылатын негізгі іс-

әрекеттер төмендегі суретте (5.2-2-сурет) көрсетілген. 
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5.2-1-сурет. ҚОӘСӘБ орындаудың жалпы тәсілі 

  

  

ҚОӘСӘБ кезеңдері 

Алдын ала бағалау 

Жұмыс көлемдерін анықтау 

Аумақтың бастапқы жағдайларын сипаттау 

Әсерді бағалау 

Қалдық 
әсерлерді 

бағалау 
Әсерлерді 
болжау 

Теріс 
әсерлерді 

азайту 

Әсерлердің 
маңыздылығын 
бағалау 

Басқару және қадағалау 

Есептілік 

Әсерді бағалау жөніндегі есептілікті 
Тапсырыс берушіге ұсыну 

Ақпаратты ашу рәсімі 

Тапсырыс берушінің Есепті бекітуі 

Ж
о

б
а
л

а
у
ш

ы
л

а
р

м
е
н

 ө
з
а
р

а
 і

с
-қ

и
м

ы
л

 

o
б

а
л

а
м

а
л

а
р

д
ы

 т
а

л
д

а
у

 
o

Ж
о

б
а
 с

и
п

а
т
т
а
м

а
с
ы

н
 ә

з
ір

л
е

у
 

o
Ж

о
б

а
ға

 ә
с
е
р

д
і 
ж

ұ
м

с
а
р

т
у
 ш

а
р

а
л

а
р

ы
н

 қ
о

с
у

 

М
ү
д

д
е

л
і та

р
а
п

та
р

м
е
н

 ө
з
а
р

а
 іс

-қ
и

м
ы

л
 



 

 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

135 

5.2-2-сурет. ҚОӘСӘБ кезеңдері 

 

  

ҚОӘСӘБ кезеңдері 

Алдын ала 

бағалау 

Жұмыс 

көлемдеріне 

шолу 

Жоба мен 

фондық 

жағдайларды 

сипаттау 

Әсерді 

бағалау 

Басқару 

және 

қадағалау 

Есептілік 

• Жоба мен баламалы жобалық шешімдерді 

сипаттау 
• Жобаға қолданылатын талаптарды анықтау 

• Жобаның әсер ету аумағын анықтау 
• Фондық деректерді алдын ала жинау және 

мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
• Әлеуетті өзара іс-қимылдарды анықтау 
• Техникалық тапсырманы дайындау 

• Жоба және баламалы шешімдер туралы 

қосымша деректерді жинау 
• Жоба аумағының фондық жағдайлары туралы 

қосымша деректерді жинау 

• Анықталған әлеуетті өзара іс-қимылдарды 

растау/жаңарту 
• Әсерлерді анықтау және үлгілеу 
• Әсер сипаттамаларын анықтау 
• Жоспарланбаған оқиғалардың туындау 

ықтималдығын анықтау 
• Әсердің күшін бағалау 
• Реципиенттердің қабылдағыштығын анықтау 
• Әсердің маңыздылығын бағалау 
• Әсерді жұмсарту үшін қажетті іс-шараларды 

анықтау 
• Қалдық әсерді бағалау 

• Жоба Бастамашысының экологиялық және 

әлеуметтік басқару мен қадағалау саласындағы 

міндеттемелерін анықтау 
• «Экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар 

жоспарын», «Қадағалау бағдарламасын» әзірлеу 

• Әсерді бағалау жөніндегі есептілікті Тапсырыс 

берушіге ұсыну 
• Ақпаратты ашу рәсімі 
• Тапсырыс берушінің Есепті бекітуі 
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5.3 АЛДЫН АЛА БАҒАЛАУ 

Алдын ала бағалау – ҚОӘСӘБ бастапқы кезеңі, оның мақсаты Жобаға қатысты 

қандай құқықтық және басқа да талаптардың қолданыла алатындығы туралы 

алдын ала ақпарат беру болып табылады. Бұл қадам жобаның және онымен 

байланысты объектілердің сипаттамасын пайдалана отырып жүргізіледі. 

5.4 ЖҰМЫС КӨЛЕМДЕРІН АНЫҚТАУ 

ҚОӘСӘБ дайындау жұмыстарының көлемдерін анықтаудағы негізгі міндет – 

Жобаның табиғи орта мен әлеуметтік салаға әсерінің әрі қарай зерттеуді қажет 

ететін ықтимал елеулі аспектілерін анықтау. Жұмыс көлемдері әдетте ҚОӘСӘБ 

процесінің дайындық кезеңдерінде бағаланады, содан соң нәтижелері әрі қарай 

талқылап, жобалау кезінде есепке алу үшін Тапсырыс берушіге ұсынылады. 

5.5 ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ, БАЛАМАЛАРДЫ ТАЛДАУ, ЖОБАЛАУШЫЛАРМЕН ӨЗАРА 

ІС-ҚИМЫЛ 

Әсер ету факторларын одан әрі анықтау үшін Жобаның конструкциялық және 

технологиялық ерекшеліктерінің сипаттамасы келтіріледі, сондай-ақ Жобаны 

жүзеге асырудың орнықты даму тұжырымдамасы негізінде әзірленетін оңтайлы 

нұсқасын таңдау үшін баламалы жобалық шешімдер талданады. 

ҚОӘСӘБ орындау процесі жобалық шешімдерді қабылдау кезінде бағалау 

нәтижелерін есепке алу үшін техникалық жобаны әзірлейтін ұйымдармен 

жобалаудың барлық сатыларында жүзеге асырылатын тұрақты өзара іс-қимылды 

қажет етеді. 

5.6 АУМАҚТЫҢ ФОНДЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫН СИПАТТАУ  

Әсерді бағалауды жүзеге асыру үшін, Жоба туралы техникалық ақпараттың 

жеткілікті көлемінен басқа, мамандандырылған фондық экологиялық және 

әлеуметтік зерттеулер барысында алынатын, қоршаған табиғи, әлеуметтік және 

әлеуметтік-экономикалық ортаның фондық жағдайлары туралы егжей-тегжейлі 

ақпарат қажет.  

Бастапқы және қайталама экологиялық және әлеуметтік деректер Жоба жүзеге 

асырылатын жағдайларды терең түсіну мақсатында далалық және ғылыми өңдеу 

зерттеулері барысында жиналады. Фондық жағдайлар туралы ақпарат жоба 

жүзеге асырылатын аудандағы экологиялық және әлеуметтік мәселелер туралы 

түсінік алуға мүмкіндік береді және салдарды салыстыру үшін негіз болып 

табылады. 

Атап айтқанда, бастапқы жағдайлар: 

• жобаның әсер ету аумағындағы негізгі экологиялық, әлеуметтік, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларды айқындауға және осал 

компоненттерді анықтауға; 

• ұсынылып отырған жобаның әлеуетті әсерлерін болжалдауға және 

бағалауға; 

• мүдделі тараптардың мүдделерін анықтауға және олардың түсініктері 

мен үміттеріне талдау жүргізуге; және 
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• әсерлердің маңыздылығы мен салдарды жұмсарту шараларының 

тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін ақпаратты беруге бағытталған.  

5.7 ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ 

Әсерді бағалау – жобаның экологиялық және әлеуметтік әсерін болжалдау және 

дәрежесін анықтау. Әсерді бағалаудың түпкі мақсаты жағымсыз әсерлерді 

болдырмау, барынша азайту, жою, бейтараптандыру немесе өтеу, сондай-ақ 

техникалық және экономикалық тұрғыдан мақсатқа сай болып табылатын 

дәрежеде пайданы қамтамасыз ету үшін Жобаны жүзеге асыру кезінде 

қабылдануы тиіс қосымша іс-шараларды анықтау болып табылады.  

Әсерді бағалау – жобаның физикалық және биологиялық ортаға, мәдени және 

әлеуметтік салаға әсер ету дәрежесін болжалдау және анықтау.  

Әсерді бағалаудың жалпы әдіснамасы үш негізгі кезеңді қамтиды:  

I. Әсердің күшін анықтау. 

II. Реципиенттің қабылдағыштығын анықтау. 

III. Әсердің маңыздылығын анықтау: әсердің маңыздылығы матрицада 

әсердің күші мен ресурстың/реципиенттің қабылдағыштығын 

құрамдастыру арқылы анықталады және болмашы, әлсіз, орташа және 

күшті болып бағалануы мүмкін.  

5.7.1 Әсердің күші 

Әсердің күші болмашы, шағын, орташа, үлкен болып бағалануы мүмкін. 

Әсердің күші әсерлердің төмендегідей параметрлерін/сипаттамаларын ескереді:  

• ауқымы (шектеулі, жергілікті, аймақтық, ұлттық немесе 

трансшекаралық); 

• ұзақтығы (уақытша, қысқа мерзімді, орташа мерзімді, ұзақ мерзімді 

немесе үздіксіз); 

• магнитудасы (болмашы, әлсіз, орташа, күшті); 

• жиілігі (бір рет, сирек, мерзімді түрде, жиі, үздіксіз); және 

• туындау ықтималдығы, тек жоспарланбаған оқиғалар үшін (екіталай, 

мүмкін, ықтимал). 

Әр түрлі орталар мен салалар үшін әсерлердің (мысалы, шуыл, биосаналуандық, 

әлеуметтік және т.б.) күшін бағалау үшін әсер магнитудасын анықтаудың 

ерекше тәсілі қолданылады. Мысалы, шуыл сияқты сандық бағалауға оңай 

көнетін әсерлер үшін оның мөлшерін анықтау мақсатында сандық мәндер 

қолданылды, ал басқа тақырыптар, мысалы, әлеуметтік әсерлер үшін неғұрлым 

сапалы жіктеу қажет болады. Алайда магнитуданы бағалау үшін әрдайым бірдей 

санаттар қолданылады: болмашы, әлсіз, орташа, күшті.  

Оң әсерлер жағдайында әсердің күші бағаланған жоқ. 

5.7.2 Реципиенттердің қабылдағыштығы 

Қамтылған реципиенттің қабылдағыштығы төмен, орташа немесе жоғары болып 

белгіленеді.  
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Реципиент физикалық объект (мысалы, су объектісі) болатын жағдайларда оның 

сапасы, өзгерістерге сезімталдығы және маңыздылығы (жергілікті, ұлттық және 

халықаралық ауқымдағы) есепке алынады. 

Реципиент биологиялық немесе мәдени объект болатын жағдайларда оның мәні 

(мысалы, оның жергілікті, аймақтық, ұлттық немесе халықаралық мәні) мен 

нақты әсер түріне сезімталдығы есепке алынады. 

Реципиент адам болатын жағдайларда жеке тұлғаның, қауымның немесе 

олардан гөрі ауқымдырақ әлеуметтік топтың осалдығы қарастырылады.  

Әрбір реципиенттің анықтамасы ҚОӘСӘБ (ІІІ том) жекелеген тақырыптық 

тарауларында егжей-тегжейлі сипатталған. 

5.7.3 Әсердің маңыздылығы 

Әсердің маңыздылығы матрицада әсердің күші мен ресурстың/реципиенттің 

қабылдағыштығын құрамдастыру арқылы анықталады (5.7-1-кесте). 

5.7-1-кесте. Әсер маңыздылығының матрицасы 

Әсердің күші 
 Реципиенттің қабылдағыштығы 

 Төмен Орташа Жоғары 

  Болмашы 

 

 Болмашы  

Шағын  Әлсіз  

Орташа  Орташа  

Болмашы   Күшті 

 

Әсерлердің маңыздылық санаттарының сипаттамасы төмендегі кестелерде 

келтірілген. 

5.7-2-кесте. Қоршаған табиғи орта компоненттеріне әсердің маңыздылық санаттары  

Әсердің 

маңыздылығы 
Сипаттамасы 

Болмашы 

Әсерлер қоршаған табиғи ортаның фондық жағдайларын 

өзгертуге алып келмейді деуге болады, ауқымы шектеулі 

және ұзақтығы бойынша уақытша немесе қысқа мерзімді. 

Әлсіз 

Қоршаған табиғи ортаның сезімтал компоненттерінің ұзақ 

мерзімді тозуы орын алмайтын шектеулі, жергілікті және 

аймақтық әсерлер, қағида бойынша, салдары қайтымды 

және болмашы (арнайы жұмсарту шараларын қажет 

етпейді), қағида бойынша, сезімталдығы аз компоненттерге 

қатысты да қабылданған стандарттардан (өлшемдерден) 

аспайды.  

Орташа 

Шектеулі және жергілікті, қағида бойынша, қоршаған 

табиғи ортаға ұзақ мерзімді әсерлер, шекті орталарды 

қамтымайтын, бірақ биосаналуандық пен мекендеу 

орындарының қайтарымсыз жоғалуына алып келетін 

әсерлер; ұзақтығы бойынша 1 жылдан 5 жылға дейінгі 

кезеңдерді қамтитын, аймақтық деңгейдегі әсерлер. 

«Ақылға қонымды жеткіліктілік» қағидатына негізделген 
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әсерді жұмсарту жөніндегі барабар іс-шаралардың 

әзірленуін қажет етеді. 

Күшті 

Аймақтық және одан үлкен ауқымдағы елеулі әсерлер, 

тұрақты және қайтарымсыз өзгерістерге, фондық 

жағдайлардың нашарлауына алып келетін орташа мерзімді, 

ұзақ мерзімді және үздіксіз әсерлер. Қағида бойынша, 

ұлттық экологиялық нормативтерден асып түсетін немесе 

трансұлттық экологиялық проблемалармен байланысты, 

уытты заттардың әсеріне қатысты және болуы мүмкін 

апаттық жағдайлармен байланысты, шекті орталар мен 

сезімтал рецепторларға әсерін тигізетін жағымсыз салдары 

бар. 

Оң 
Реципиенттер үшін пайдалы оң әсер. (Ескертпе: әсердің 

күші бағаланбайды). 

5.7-3-кесте. Әлеуметтік орта компоненттеріне әсердің маңыздылық санаттары  

Әсердің 

маңыздылығы 
Сипаттамасы 

Болмашы 

Әсерлер қоршаған әлеуметтік ортаның фондық 

жағдайларын өзгертуге алып келмейді деуге болады, 

ауқымы шектеулі және ұзақтығы бойынша уақытша немесе 

қысқа мерзімді, жергілікті қоғамдастыққа қандай да бір 

елеулі жағымсыз әсерін тигізбейді.  

Әлсіз 

Жобаны жүзеге асыру нәтижесінде/барысында орын алған, 

алайда өмір салтының немесе өмір сүру сапасының ұзақ 

мерзімді өзгеруі түріндегі салдарға алып келмеген қысқа 

мерзімді қолайсыздықтар. Әсерге ұшырағандар орын алған 

өзгерістерге салыстырмалы түрде оңай бейімделеді немесе 

бұрынғы өмір салтын жалғастырады.  

Орташа 

Жергілікті халықтың өмір салтына және өмір сүру 

сапасына тікелей және жанама әсерлер. Әсерге 

ұшырағандар орын алған өзгерістерге қайсыбір 

қиындықтармен бейімделе алады және қайсыбір қолдау 

(мысалы, мәжбүрлі экономикалық қоныс аудартуды өтеу) 

болған жағдайда ғана бұрынғы өмір салтына қайтып орала 

алады. 

Күшті 

Қайтару немесе өтеу мүмкін емес деуге боларлық, кеңінен 

таралған тікелей және жанама жағымсыз әсерлер. Әсерге 

ұшырағандар орын алған өзгерістерге бейімделе алмайды 

және бұрынғы өмір салтын жалғастыра алмайды. 

Оң 
Реципиенттер үшін пайдалы оң әсер. (Ескертпе: әсердің 

күші бағаланбайды). 

 

5.7.4 Әсерлердің қолданылу өлшемдері және әсерлерді азайту 

Елеулі әсерлер (яғни маңыздылығы әлсіз, орташа және күшті болып 

бағаланатын әсерлер) анықталған жағдайларда жағымсыз әсерлерді жою және 

оң әсерлерді күшейту үшін салдарды жұмсарту шаралары әзірленеді 
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(ұсынылады). ҚОӘСӘБ негізгі мақсаты әсерді «мүмкіндігінше төмен» («as low 

as reasonably possible» – ALARP) деңгейге дейін жұмсартудан тұрады. 

Әсердің маңыздылығын төмендету үшін шараларды таңдау іс-шаралар 

иерархиясына сәйкес жүзеге асырылады. Осылайша, ең алдымен – әсерді 

болдырмау, ал соңғы кезекте келтірілген зиянды өтеу нұсқасы қарастырылады. 

Осы ҚОӘСӘБ-да пайдаланылатын әсердің маңыздылығын жұмсарту 

шараларының иерархиясы суретте берілген (5.7-1-сурет). 

Жобада қарастырылған шаралар (яғни жобаның бір бөлігі ретінде 

жоспарланатын және ҚОӘСӘБ барысында анықталған әсердің маңыздылығын 

төмендету үшін қосылмайтын физикалық немесе процедуралық басқару 

элементтері) жобаның бір бөлігі ретінде (яғни әсерді бағалау кезеңіне дейін) 

қарастырылды. Соған сәйкес, олар салдарды жұмсарту шаралары ретінде 

бағалаудың жекелеген тақырыптық тарауларында сипатталмайды. 

ҚОӘСӘБ аясында мазмұндалған салдарды жұмсарту жөніндегі барлық шаралар 

мен ұлттық ҚОӘБ процесі шеңберінде қабылданған міндеттемелер біріктіріледі 

және осы ҚОӘСӘБ-ның IV томында – Қоршаған және әлеуметтік ортаны 

басқару жоспарында (ҚӘОБЖ) атап көрсетіледі. 

Осы ҚОӘСӘБ-ның IV томында жобаға арналған Қоршаған және әлеуметтік 

ортаны басқару жоспары (ҚӘОБЖ) мазмұндалады және Консорциум мен 

мердігерлердің құрылыс және пайдалану кезінде осы жобаға арналған салдарды 

жұмсарту шараларын қалай жүзеге асыратындығына шолу ұсынылған. 

5.7.5 Әсерді азайту шараларының иерархиясы 

Әсердің маңыздылығын анықтағаннан кейінгі келесі қадам әсерді жұмсарту мен 

күшейтудің қандай шаралары орынды екендігін бағалау болып табылады. Бұл 

мақсаттарда ERM суретте (5.7-1-сурет) ұсынылған және төменде сипатталған 

жұмсарту иерархиясын қабылдады: 

• алдын алу / пайда болған жерінде азайту – әсер көзін жою немесе 

жобалық шешімдерге сәйкес әсерді азайту (қызметтің маңызды жерлерде 

жүргізілуіне жол бермеу, көбею маусымында қызметті реттеу); 

• Алаңда бәсеңсіту – алаңда бақылау шараларын жүргізу арқылы әсерді 

азайту (ластануды, техниканың жұмысын бақылау); 

• реципиентте азайту – реципиентте бақылау шараларын жүргізу арқылы 

әсерді азайту (құрылыс алаңдарын жануарлардан қоршау, шуылдан 

қорғайтын экрандарды орнату); 

• қалпына келтіру – қалпына келтіру шараларын жүргізу арқылы әсер 

салдарын жою; 

• материалдық нысанда өтеу / басқа құралдармен өтеу – әсерді 

азайтудың басқа тәсілдері мүмкін болмайтын немесе тиімсіз болатын 

жағдайда жоғалтуды, залалды немесе бұзылуды өтеу (жойылған 

өсімдіктердің орнына басқаларын отырғызу, балық шаруашылығының 

залалын өтеу). 
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5.7-1-сурет. Іс-шаралар иерархиясы  

5.7.6 Қалдық әсерді бағалау 

Әсерлерді жұмсарту шаралары анықталғаннан кейін олардың қалдық әсерін 

қайта бағалау жүргізіледі. Шындығында бұл, салдарды жұмсарту шараларының 

болжалды жүзеге асырылуын ескере отырып, жоғарыда қарастырылған әсерді 

бағалау қадамдарын қайталау болып табылады. 

5.7.7 Кумулятивтік әсерлер 

Кумулятивтік әсерді бағалау ҚОӘСӘБ процесінің ажырамас бөлігі болып 

табылады және жобаның әлеуетті әсерінің барлық аспектілері 

қарастырылғандығын немесе қарастырылатындығын кепілдейді. Бұл ҚОӘСӘБ 

үшін кумулятивтік әсерлер, Жоба Аймағындағы басқа қолданылып жүрген 

немесе болашақта негізді түрде күтілетін жоспарланған 

 

Әсердің 

АЛДЫН АЛУ – 
әсер көзін жою 

Әсерді 

БАРЫНША АЗАЙТУ – 
әсер көзінде іс-шаралар жүргізу 

Әсерді 

ЖҰМСАРТУ – 
әсер реципиентінде іс-шаралар жүргізу 

Әсерге ұшыраған 

ресурсты/реципиентті 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

Алдын алу немесе жұмсарту мүмкін 

болмайтын әсерден келтірілген залалдың 

ОРНЫН ТОЛТЫРУ/ ӨТЕУ 

БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ 

Айқын міндеттемелер түрінде әзірленген 

әсерді азайту шаралары «Экологиялық және 

әлеуметтік іс-шаралар жоспарына» енгізіледі 
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әрекеттердің/жобалардың орындалуымен бірге, Жобамен байланысты 

өзгерістердің пайда болуы нәтижесінде туындайтын әсерлер түрінде анықталды. 

Көп жағдайда бұрынғы және қазіргі өзгерістер фондық жағдайларда қамтып 

көрсетіледі (мысалы, шуылды өлшеу, трафикті есептеу арқылы), ал Жоба 

әсерлерін фондық мәндерге «қосудың» кәдімгі практикасы кумулятивтік әсерді 

бағалауға мүмкіндік береді. 

Бағалауға кумулятивтік тұрғыдан келгенде, «басқа» шаруашылық қызметтің 

жоспарланғанының бекітілу мәртебесі немесе қолданыстағысының бар болуы 

және осы «басқа» қызметтен болатын әсердің ауқымын болжауға көмектесе 

алатын ақпараттың сипаты ескеріледі. 

5.8 БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ 

Әсерлерді бағалағаннан кейін а) әсерлердің немесе олармен байланысты жоба 

компоненттерінің қолданыстағы стандарттарға сәйкес күйінде қалатындығын; 

және ә) салдарды жұмсарту шараларының тиімді және әрекетті болып 

табылатындығын растау үшін қажетті негізгі шараларды анықтаған жөн. 

5.9 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ  

ҚОӘСӘБ Жобаның бүкіл өмірлік циклы бойында мүдделі тараптармен өзара іс-

қимылды көздейді. Бұл мүдделі тараптардың Жоба туралы пікірлерін түсінуге 

және әсерді болжау мен бағалау кезінде назарға алынуы тиіс мәселелерді 

анықтауға көмектеседі. 

Мұндай өзара іс-қимылдың мақсаты – кейіннен әсерлерді бағалау, оларды 

азайту шараларын әзірлеу және мүдделі тараптарды жүргізілетін шаралар 

туралы хабардар ету кезінде мүдделі тараптардың Жоба мен оның әсерлері 

туралы пікірлерін есепке алу мақсатында осындай пікірлерді алу. Зерттелетін 

аумақ туралы ақпарат алу тұрғысынан консультациялар да маңызды. 

ҚОӘСӘБ әзірлеу кезінде мүдделі тараптармен мерзімді өзара іс-қимыл жүзеге 

асырылады және бағалау барысында мүдделі тараптардың пікірлері есепке 

алынады. Тарту процесі Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары атты 3-

тарауда (МТӨЖ, VI томды қараңыздар) толығырақ сипатталған, ҚОӘСӘБ 

әзірлеу кезінде консультация жүргізілген мүдделі тараптардың тізімі берілген.  
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6 ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ  

Осы ҚОӘСӘБ алдын ала есебін дайындау кезінде ERM компаниясында карьер 

жұмыстарының және қалдықтармен жұмыс істеудің көптеген аспектілері 

бойынша ақпарат болмады. Осылайша, барлық бөлімдерді ескере отырып, 

әсерлерді бағалау қазіргі уақытта мүмкін емес. Жобаға нақты қандай 

карьерлердің және қалдықтарды орналастыру объектілерінің 

қатыстырылатындығы туралы шешімді Консорциум немесе Бас мердігер 

кейінірек қабылдайды. Соған сәйкес, осы аспектілер бойынша бағалау Жоба 

өзгерістерін басқару жоспарына және, қажет болған жағдайда, экологиялық 

және әлеуметтік басқарудың басқа да жоспарларына сәйкес жүргізіледі.  

Өткен уақытта жерлерді сатып алуға, қоныс аударуға және шуылға қатысты 

әсерлерді бағалау әлі де жалғасуда. Осылайша, ағымдағы зерттеулер 

аяқталған соң негізгі әсерлер және оларды жұмсартудың тиісті шаралары 

туралы төменде келтірілген жиынтық ақпаратты жаңарту қажет болуы, 

сондай-ақ Жобаның Кредиторлардың қолданыстағы стандарттарына 

сәйкестігін қамтамасыз ететін қосымша түзету шараларын қабылдау 

қажеттігінің туындауы мүмкін. 

6.1 КІРІСПЕ 

Бұл тарауда ҚОӘСӘБ барысында анықталған экологиялық әсерлердің жалпы 

сипаттамасы беріледі. Басқа әсер түрлері туралы толығырақ ақпарат ҚОӘСӘБ 

ІІІ томының тиісті техникалық қосымшаларында ұсынылған. Әсерлерді анықтау 

және бағалау әдіснамасының сипаттамасы ҚОӘСӘБ 5-бөлімінде берілген. 

Құрылыс сатысы үшін мынадай операциялар тән: 

• Бетон және асфальт-бетон зауыттарын, құрылыс қалашықтарын және 

кірме жолдарды салу және пайдалану (шығарындылар, шуыл жүктемесі 

және т.с.с. тұрғысынан); 

• Персоналды жұмысқа қабылдау және тауарлар мен қызметтерді сатып 

алу (жергілікті жеткізушілерден); 

• Құрылыс персоналының нақты болуы; 

• Құрылыс техникасының қозғалысы, жұмыскерлер мен материалдарды 

тасымалдау; 

• Іргетастарды қалау кезінде қада қағу жұмыстары; 

• Құрылыс техникасын, жабдықты, генераторларды пайдалану; 

• Қауіпті материалдарды пайдалану; 

• Топырақ қазбасы, карьер жұмыстары; 

• Қалдықтармен және ағынды сулармен жұмыс істеу. 

Пайдалану сатысы үшін қолданылатын қызмет түрі жолды, көпірлерді және 

басқа да байланыстырылған объектілерді пайдалану және оларға қызмет көрсету 

болады. 

6.2 АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ САПАСЫ 

6.2.1 Кіріспе 
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Атмосфералық ауа мен климатқа әсерлердің толық бағасы ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ 

томының 2.1-қосымшасында берілген. Бұл қосымшада жүргізілген үлгілеудің, 

анықталған әсерлер мен оларды жұмсарту шараларының (мүмкін болатын 

жағдайларда) толық сипаттамасы келтіріледі. Төмендегі бөлімдерде осы 

бағалаудың негізгі нәтижелері ұсынылған. 

Осы бөлімде атмосфералық ауаның сапасына әсерлер бұл әсерлерді адамның 

қабылдауы тұрғысынан сипатталады. Жобадағы шығарындылармен байланысты 

өсімдіктер әлеміне болатын әсерлер 6.8-бөлімде сипатталады.  

6.2.2 Фондық зерттеулердің нәтижелері және аса сезімтал реципиенттер 

Атмосфералық ауа сапасының стандарттары 

Қолданыстағы негізгі атмосфералық ауа сапасының стандарттары мыналарды 

қамтиды: 

• Қазақстан Республикасының гигиеналық нормативтерін (Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы 

№ 168 бұйрығына сәйкес, елді мекендердің атмосфералық ауасындағы 

ластаушы заттардың шекті рұқсат етілетін концентрациялары (ШРК)); 

• ЕО-ның 2008/50/ЕО директивасына сәйкес, атмосфералық ауа 

сапасының нормативтері (Еуропадағы атмосфералық ауаның сапасы 

және оны тазарту шаралары туралы); 

• атмосфералық ауаның сапасы бойынша ДДҰ ұсынымдары (2005) және 

атмосфералық ауаны ластайтын заттарға қатысты ДДҰ қосымша 

ұсынымдары мен бағалары.  

Қолданыстағы атмосфералық ауа сапасының стандарттары және тиісті 

орташалау уақыттары төмендегі кестеде (6.2-1-кесте) келтірілген. 

6.2-1-кесте. Жобаға қатысты қолданылатын атмосфералық ауа сапасының 

нормативтері 

Ластаушы зат Орташалау 

уақыты 

Концентрациясы (мг/м3)  

ҚР ЕО ДДҰ 

Көміртек тотығы  20 мин 5,0 — — 

1 сағ. — — 35 

24 сағ. 3,0 10 7 

Күкірттің еселенген тотығы 10 мин — — 0,500 

20 мин 0,5  — 

1 сағ. — 0,350 — 

24 сағ. 0,05 0,125 0,020 

Азот тотығы 20 мин 0,4 — — 

24 сағ. 0,06 — — 

Азоттың еселенген тотығы 20 мин 0,2 — — 
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Ластаушы зат Орташалау 

уақыты 

Концентрациясы (мг/м3)  

ҚР ЕО ДДҰ 

1 сағ. — 0,200 0,200 

24 сағ. 0,04 — — 

1 жыл — — 0,040 

ҚЗ** 20 мин 0,5 — — 

24 сағ. 0,15 — — 

ҚБ10 20 мин 0,3 — — 

24 сағ. 0,06 0,050 0,050 

1 жыл — 0,040 0,020 

ҚБ2,5 20 мин 0,16 — — 

24 сағ. 0,035 — 0,025 

1 жыл — 0,025 0,010 

Керосин (булар) 20 мин 1,2 — — 

Күйе*** 20 мин 0,15 — — 

24 сағ. 0,05 — — 

С12-С19 шекті көмірсутектері 20 мин 1,0 — — 

Бутилацетат  20 мин 0,1 — — 

Метилбензол (толуол)  20 мин 0,6 — — 

Диметилбензол (ксилол)  20 мин 0,2 — — 

Этилцеллюлоза  20 мин 0,1 — — 

Ацетон  20 мин 0,35 — — 

Органикалық емес шаң 

(SiO2 20-70%) 

20 мин 0,3 — — 

24 сағ. 0,1 — — 

Абразивті шаң 20 мин 0,04 — — 

*  Қазақстан Республикасы 

** Ұлттық нормативтерде қатты бөлшектер, мөлшерін көрсетпестен, шаң-тозаң мен 

аэрозольдарды қамтитын «Қалқымалы заттар» (ҚЗ) жиынтықтау тобына біріктірілген  

***  Көміртек 

Дереккөздер:  

• Атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың ШРК ― Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №168 бұйрығы 

• ЕО атмосфералық ауа сапасының нормативтері ― ЕО-ның 2008/50/ЕО директивасы 

• ДДҰ атмосфералық ауа сапасының нормативтері ― Ауаның сапасы жөніндегі ДДҰ 

ұсынымдары (2005) және ДДҰ сарапшыларының консультациялары: Ауаның сапасы 

жөніндегі ДДҰ дүниежүзілік ұсынымдарының болашақ жаңартылуы үшін қолда бар 

деректер. Кеңестің жұмысы туралы баяндама, Бонн, Германия, 2015 жылғы 29 

қыркүйек ― 1 қазан 

Қазақстан Республикасындағы елді мекендердің атмосфералық ауасындағы 

зиянды заттар құрамын нормаға келтіру үшін нормативтердің екі түрі 

белгіленген: кезең ішіндегі төрт өлшеудің орташасы болып табылатын 

орташалау кезеңі 20 минутты құрайтын бір жолғы ең жоғарғы шекті рұқсат 
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етілетін концентрация (ШРКбе) және орташалау кезеңі 24 сағатты құрайтын 

орташа тәуліктік шекті рұқсат етілетін концентрация (ШРКот). 

Қолданыстағы нормативтерді тікелей салыстыру, қағида бойынша, орташалау 

кезеңдеріндегі айырмашылыққа байланысты қиындық туғызады. Дегенмен, бір 

жолғы ең жоғарғы ұлттық нормативтер жалпы алғанда ЕО және ДДҰ тиісті 

стандарттарымен салыстырғанда қатаңырақ, сондықтан олар құрылыс 

жұмыстары сатысындағы әсерлерді бағалау кезінде қолданылды. 

Пайдалану сатысындағы ҮАААЖ әсерлерін бағалау үшін ластаушы заттардың 

сағаттық, тәуліктік және жылдық концентрацияларын есептеулер орындалды 

және қолданыстағы ауа сапасы нормативтерінің ең қатаңдары қолданылды. 

Атмосфералық ауаның фондық жай-күйі туралы ақпарат  

Алматы қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылауды мемлекеттік 

гидрометеорологиялық қызмет (Қазгидромет) жүргізеді. Бақылаулар үшін 11 

стационарлық станция, 5 ауа сынамаларын қолмен іріктеу бекеті және 4 

мобильді зертхана пайдаланылады. Олардың барлығы қала орталығында 

орналасқан және болашақ ҮАААЖ трассасынан алыс. Атмосфералық ауа 

сапасын қадағалау қатты бөлшектер (қалқымалы заттар), күкірттің еселенген 

тотығы, көміртек тотығы, азоттың еселенген тотығы, фенол және формальдегид 

көрсеткіштері бойынша жүзеге асырылады. Қадағалау орындары негізінен 

болашақ ҮАААЖ маршрутынан қашық орналасқандығына және Жобаның әсер 

ету аймағында атмосфералық ауаның фондық сапасын бағалау үшін тікелей 

пайдаланыла алмайтындығына қарамастан, қадағалау деректері Жобаның әсер 

ету аймағында атмосфералық ауаның ластануы туралы жалпы түсінік алуға 

мүмкіндік береді. Деректер көрсетіп отырғандай, жыл бойында NO2, CO, SO2 

және ҚЗ концентрациялары тиісті шектік мәндерден едәуір асып кетеді, бұл 

Алматы әуе алабын ауа сапасы нашарлаған (degraded airshed) әуе алаптары 

санатына жатқызуға мүмкіндік береді. 

Атмосфералық ауаның фондық жай-күйін бағалау 2018 жылғы шілде айында 

ҮАААЖ трассасы бойындағы 14 бекетте жүргізілді. Бір жолғы ең жоғарғы 

концентрацияларды бағалау үшін сынама іріктеу ұзақтығы 20 минутты құрады. 

Бұдан басқа, ЛЗ орташа тәуліктік фондық концентрацияларын бағалау үшін 4 

сынама іріктелді (сынама іріктеу ұзақтығы 24 сағатты құрады). 

Сынама іріктеу бекеттерінің орналасуы төмендегі суретте (6.2-1-сурет) 

көрсетілген.  

Зертханалық талдау деректеріне сәйкес, сынамалардың көбінде көміртек 

тотығының, азот тотығының, азоттың еселенген тотығының, күкірттің еселенген 

тотығының және қалқымалы заттардың құрамы зертханалық анықтау 

шектерінен төмен және барлық жағдайларда қолданыстағы стандарттардан 

едәуір төмен болған (6.2-2-кесте). 

Атмосфералық ауаның фондық жай-күйін бағалау туралы толығырақ ақпарат 

ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 2.1-қосымшасында келтірілген. 
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6.2-1-сурет. Атмосфералық ауа сынамаларын іріктеу бекеттерінің орналасуы (Дереккөз: ERM) 
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6.2-2-кесте. 2018 жылы іріктелген сынамаларды талдау нәтижелері бойынша ЛЗ фондық концентрациялары 

Атмосфералық ауа сынамасын іріктеу бекеті  

ЛЗ, сынама іріктеудің орташа ұзақтығы 

Көміртек тотығы,  

мг/м3 

Күкірттің еселенген 

тотығы,  

мг/м3 

Азот тотығы, мг/м3 
Азоттың еселенген 

тотығы, мг/м3 

Қалқымалы 

бөлшектер*, мг/м3 

24 сағ. 20 мин 24 сағ. 20 мин 24 сағ. 20 мин 24 сағ. 20 мин 24 сағ. 20 мин 

AP-1 Қырғауылды <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075** 

AP-2 Бұлақты <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-3 Қаратөбе <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-4 Береке қалашығы <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-5 Ақсеңгір <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 0,31 <0,02 <0,02 <0,075 0,13 

AP-6 Нұрбереке БКЕС <1,5 <1,5 <0,025 0,04 <0,03 0,31 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-7 Ынтымақ <1,5 <1,5 <0,025 0,03 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 0,01 

AP-8 Покровка <1,5 <1,5 <0,025 0,03 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 0,2 

AP-9 Әлмерек <1,5 <1,5 <0,025 0,05 <0,03 0,05 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-10 Панфилов қалашығы <1,5 <1,5 <0,025 0,03 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-11 Панфилов <1,5 <1,5 <0,025 0,04 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-12 Қызылқайрат <1,5 <1,5 <0,025 0,04 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-13 Есік БКЕС (Есік карьері) <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-14 Қарғалы (Фабричный карьері) <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

Анықтаудың төменгі шегі** - 1,5 - 0,025 - 0,03 - 0,02 - 0,075 

Ұлттық ШРК  3 5 0,05 0,5 0,06 0,4 0,04 0,2 0,15 0,5 

ЕО стандарттары (ұлттық стандарттардан өзгешеленетін 

болса, сынама іріктеудің өзге ұзақтығы көрсетілген) 

10 

 

- 0,125 

 

0,350  

(1 сағ.) 

- - - 0,200 

(1 сағ.) 

0,050***  - 

ДДҰ стандарттары (ұлттық стандарттардан 

өзгешеленетін болса, сынама іріктеудің өзге ұзақтығы 

көрсетілген) 

- - 0,020 

 

0,500  

(10 мин) 

- - - 0,200 

(1 сағ.) 

0,050*** 

0,025****  

- 

 *  Қалқымалы бөлшектер жалпы шаң-тозаңды / аэрозольдық бөлшектерді білдіреді;  

 **  Ауаның фондық сапасын бағалау үшін пайдаланылған жабдық туралы ақпарат ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 2.1-қосымшасында келтіріледі 
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 *** Көлемі 10 микроннан аспайтын  қалқымалы бөлшектер (PM10): 

 **** Көлемі 2,5 микроннан аспайтын  қалқымалы бөлшектер (PM2.5) 

Дереккөздер: 

• Сынама іріктеу бекеттеріндегі атмосфералық ауаның сапасы туралы деректер ― ERM 

• Атмосфералық ауа сапасының нормативтері ― 6.2-1-кесте 

• Ластаушы заттарды анықтау шегі ― «НПО Прибор ГАНК» ЖШҚ. ГАНК-4 әмбебап газ талдауышы. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. ГАҚ. 413322.002 ПН 
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Жол қозғалысының фондық қарқындылығы  

Жобада қарастырылған жол айырықтарына жақын маңда тұратын 

реципиенттерге әсерді есептеу үшін көлік қозғалысының ағымдағы 

қарқындылығы құрылыс сатысында күтілетін құрылыс техникасының 

қозғалысымен және ҮАААЖ пайдалану кезіндегі жалпы көлік қозғалысымен 

үйлестірілді. 

ҮАААЖ кесіп өтетін автомобиль жолдарындағы (радиалды жолдар деп 

аталатын, 6.2-2-сурет) қозғалыстың ағымдағы (фондық) қарқындылығы 2018 

жылы ERM мен кредиторлардың техникалық консультанты (LTA) жүргізген 

бірнеше зерттеудің көмегімен анықталды. Бақылаулар ҮАААЖ-мен 

қиылысатын болашақ жол айырықтарының орындарындағы радиалды 

автожолдарда күндізгі және түнгі уақытта жүргізілді.  

ҮАААЖ-ды жол айырығынсыз кесіп өтетін басқа радиалды автожолдардағы 

қозғалыстың фондық қарқындылығы есептік әдіспен анықталды (толық 

сипаттаманы ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 2.1-қосымшасынан қараңыздар). 

Қозғалыстың фондық қарқындылығын анықтаудың жинақтап қорытылған 

нәтижелері кестеде (6.2-3-кесте) берілген. 

6.2-3-кесте. Радиалды автожолдардағы қозғалыстың 2018 жылы өлшенген орташа 

тәуліктік фондық қарқындылығы 

ҮАААЖ 

бойынша 

арақашықт

ығы, м 

Автожолдың атауы Елді мекен Қозғалыс 

қарқындылығы

, тәулігіне авт. 

0 Жоғарғы Қаскелең тас 

жолы (А4) 

Қырғауылды 16 752 

5 817 Бішкек тас жолы (А2) Райымбек 67 008 

20 920 Боралдай тас жолы (KB-

67) 

Жәпек батыр 12 368 

34 150 Қарағанды тас жолы — 11 316 

36 304 Алтаев көшесі Жәпек батыр 1 518 

37 490 Алматы көшесі Мұхаметжан Түймебаев - 

Көкқайнар 

1 518 

40 860 Абай көшесі (КВ-21) Қоянқұс - Жаңадәуір 19 193 

43 410 Қапшағай тас жолы (А3) Ынтымақ 42 827 

46 490 Іле тас жолы (KB-15) Өтеген батыр 24 868 

52 759 Бәсібеков көшесі (АЛ-91) Әлмерек 22 909 

55 645 Құлжа тас жолы (А2) Панфилов 39 109 

57 930 ҮАА бойындағы жол — 12 725 

59 058 Алатау тас жолы Алатау 12 725 

65 515 Талғар тас жолы (Р17) Қызыл-Қайрат 22 077 

Дереккөз: ARUP есептеулері (2018) 
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6.2-2-сурет. Радиалды жолдар 
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Реципиенттер 

Сезімтал реципиенттердің (қоныстану аумақтары, саяжай қоғамдастықтары, 

құрылыс қалашықтары) болуы күтілетін және бағалау қамтуына енгізілген 

аумақтар төмендегі кестеде (6.2-4-кесте) берілген. Жобаның әлеуетті әсер ету 

аймағында бірнеше сезімтал реципиент – мектептер мен балабақшалар 

орналасқан. 

Реципиенттердің (адамдардың) осалдығы/ маңыздылығы орташа ретінде 

бағаланады. 

Реципиенттердің атмосфералық ауа сапасының өзгерістеріне сезімталдығы 

тұрақты тұратын тұрғындар үшін орташа және құрылысшылар 

қалашықтарының тұрғындары үшін төмен ретінде бағаланады. Мектептер мен 

балабақшалардағы реципиенттердің сезімталдығы жоғары ретінде бағаланады. 

6.2-4-кесте. Реципиенттердің атмосфералық ауа сапасына жасалатын әсерлерге 

сезімталдығы 

Реципиенттердің орналасқан жері  
Осалдығы/ 

құндылығы 

Сезімталды

ғы 

Қабылдағыш

тығы 

Абай Орташа  Орташа  Орташа 

Ақсеңгір Орташа  Орташа  Орташа 

Алатау Орташа  Орташа  Орташа 

Береке Орташа  Орташа  Орташа 

Бөлек Орташа  Орташа  Орташа 

Бұлақты Орташа  Орташа  Орташа 

Елтай Орташа  Орташа  Орташа 

Жаңа Қуат Орташа  Орташа  Орташа 

Жаңадәуір Орташа  Орташа  Орташа 

Жәпек батыр Орташа  Орташа  Орташа 

Іргелі Орташа  Орташа  Орташа 

Исаев Орташа  Орташа  Орташа 

ҚазЦИК Орташа  Орташа  Орташа 

Қарғалы Орташа  Орташа  Орташа 

Кемертоған Орташа  Орташа  Орташа 

Кемертоған (орта мектеп) Орташа Жоғары Жоғары 

Көкқайнар Орташа  Орташа  Орташа 

Көкөзек Орташа  Орташа  Орташа 

Комсомол Орташа  Орташа  Орташа 

Қоянқұс Орташа  Орташа  Орташа 

Қызыл Ту-1 Орташа  Орташа  Орташа 

Қызыл Ту-2* Орташа  Орташа  Орташа 

Қызылқайрат  Орташа  Орташа  Орташа 

Қырғауылды Орташа  Орташа  Орташа 

Қырғауылды («Дарын» жеке меншік 

балабақшасы) 

Орташа Жоғары Жоғары 

М. Түймебаев Орташа  Орташа  Орташа 

М. Түймебаев (№20 орта мектеп) Орташа Жоғары Жоғары 

М. Түймебаев («International Montessori 

Kinderhouse» жеке меншік балабақшасы) 

Орташа Жоғары Жоғары 

Наурыз Орташа  Орташа  Орташа 
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Реципиенттердің орналасқан жері  
Осалдығы/ 

құндылығы 

Сезімталды

ғы 

Қабылдағыш

тығы 

Өтеген батыр Орташа  Орташа  Орташа 

Өтеген батыр («Фиксики» жеке меншік 

балабақшасы) 

Орташа Жоғары Жоғары 

Өтеген батыр (№13 орта мектеп) Орташа Жоғары Жоғары 

Өтеген батыр («Қуат» балабақшасы) Орташа Жоғары Жоғары 

Өтеген батыр (жеке меншік балабақша) Орташа Жоғары Жоғары 

Панфилов Орташа  Орташа  Орташа 

Панфилов (батыс бөлігі) Орташа  Орташа  Орташа 

Парушино Орташа  Орташа  Орташа 

Покровка Орташа  Орташа  Орташа 

Әбдіғұлов атындағы өндірістік кооператив Орташа  Орташа  Орташа 

Райымбек Орташа  Орташа  Орташа 

Райымбек (жеке меншік балабақша) Орташа Жоғары Жоғары 

БКЕС (0 км) Орташа  Орташа  Орташа 

Ақсұңқар БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Әсел БКЕС (0-2 км) Орташа  Орташа  Орташа 

Есік БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Локомотивец-2 БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Мичуринец БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Нұрлы Дала БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Огонек БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Пограничник БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Придорожный БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Союзпечать БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Янтарь БКЕС Орташа  Орташа  Орташа 

Береке құрылыс қалашығы Орташа  Төмен  Төмен  

Панфилов құрылыс қалашығы Орташа  Төмен  Төмен  

Талдыбұлақ Орташа  Орташа  Орташа 

Төле би Орташа  Орташа  Орташа 

Түзусай Орташа  Орташа  Орташа 

Ұзынағаш (оңтүстік-шығыс бөлігі) Орташа  Орташа  Орташа 

Шымбұлақ Орташа  Орташа  Орташа 

Ынтымақ Орташа  Орташа  Орташа 

 

6.2.3 Жоба бойынша қызмет және тиісті әсерлер  

ҮАААЖ құрылысын салудың болжалды ұзақтығы 50 айды құрайды. Құрылыс 

сатысы әр түрлі операцияларды ұйғарады, солардың негізгілері объектілердің 

негізгі екі түрі – трассаның желілік телімдері және қиылысу нүктелері (жол 

айырықтары, өтпе жолдар, виадуктар) үшін төмендегі тізімде ұсынылған: 

• Желілік объектілер: 

o Дайындық жұмыстары; 

o Жол үймесін жасау; 

o Асфальттау; 

o Жолды жайластыру; 

o Абаттандыру. 
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• Өтпе жолдар мен виадуктар: 

o Дайындық жұмыстары; 

o Тіреулерді салу; 

o Аралықтарды орнату; 

o Асфальттау; 

o Абаттандыру. 

Пайдалану сатысындағы негізгі әсер автокөліктен шығатын пайдаланылған 

газдармен байланысты. 

Құрылыс сатысы 

Атмосфералық ауаның сапасына негізгі әсер ең қарқынды құрылыс жұмыстары 

кезеңдерінде болады, ауаның ластануын бағалау үшін де дәл осы кезеңдер 

алынды. Шығарындылардың негізгі көздері автокөлік пен құрылыс 

техникасының қозғалтқыштары, сондай-ақ асфальт-бетон және бетон зауыттары 

болады. Қарастырылған сценарийлердің толығырақ сипаттамасы ҚОӘСӘБ 

есебінің ІІІ томының 2.1-қосымшасында келтірілген. 

Таңдалған сценарийлер негізінде, AERMOD үлгісін пайдалана отырып, 

ластаушы заттардың сейілуін үлгілеу жүргізілді. Үлгілеу үшін мынадай кіріс 

деректері пайдаланылды: 

• Landsat-8 және ASTER Global Digital Elevation Model жүйесінің 

спутниктік түсірілімдері негізінде алынған Жоба аумағының жалпы 

географиялық сипаттамасы; 

• Метеорологиялық ақпарат жақын маңдағы метеорологиялық 

станциялардан (ВМО 36870 және ВМО 36872) болды; 

• 2013-2018 жылдарда Landsat-8 спутниктік түсірілімдері негізінде 

алынған жер бетінің түрлері және жер пайдалану санаттары туралы 

ақпарат. 

Үлгілеуге арналған бастапқы деректер және пайдаланылған әдіснама туралы 

толығырақ ақпарат ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 2.1-қосымшасында берілген. 

Үлгілеу нәтижелері көрсеткендей, ең қарқынды құрылыс кезеңдерінде тиісті 

ластаушылар концентрацияларының өте жоғары өсуі байқалмайды. Алайда 

қолайсыз метеорологиялық жағдайларда кейбір ластаушы заттардың 

концентрациялары  қысқа уақыт кезеңі ішінде едәуір ұлғаюы мүмкін1. Бұл мына 

жағдайларға қатысты: 

• Береке құрылыс қалашығында асфальт-бетон және бетон 

қондырғыларды пайдалану қалашықтың тұрғын аймағының аумағында 

қалқымалы бөлшектер концентрацияларының 0,60 ШРКБЕ дейін 

жоғарылауына алып келеді; 

• Панфилов құрылыс қалашығында асфальт-бетон және бетон 

қондырғыларды пайдалану қалашық аумағында қалқымалы бөлшектер 

концентрацияларының 0,51 ШРКБЕ дейін және Панфилов ауылында 0,95 

ШРКБЕ дейін жоғарылауына алып келеді; 

• ҮАААЖ елді мекендерге жақын маңнан (яғни 50 м-ден аз қашықтықта) 

өтетін  трассаның желілік телімдерінде және көпірлер мен эстакадаларды 

салу телімдерінде жол үймесін жасау жұмыстары қалқымалы бөлшектер 

                                                      
1 Бұл мәнмәтінде едәуір ұлғаю Жоба нәтижесінде ластаушы заттар концентрациясының атмосфералық ауа 

сапасы нормативінің тиісті шектік мәнінің 25%-нан асатын ұлғаюы болып табылады. 
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концентрацияларының 0,9 ШРКБЕ шамасына және NO2 

концентрацияларының 0,55 ШРКБЕ шамасына жоғарылауына алып 

келеді; 

• Асфальт төсеу жолдың алғашқы 50 метрі шегінде атмосфералық ауадағы 

көмірсутектер концентрациясының 0,4 ШРКБЕ шамасына ұлғаюымен 

байланысты болуы мүмкін; 

• Құрылыс алаңдарындағы бояу-сырлау жұмыстары атмосфералық 

ауадағы кейбір органикалық заттардың (мысалы, бутилацетаттың, 

ксилолдың және этилцеллюлозаның) концентрациясын 0,28-0,5 ШРКБЕ 

шамасына ұлғайтуы мүмкін.  

Әсерлердің маңыздылығы әсерлердің магнитудасын және реципиенттердің 

сезімталдығын негізге ала отырып анықталды. Құрылыс сатысында 

атмосфералық ауа сапасына жасалатын негізгі әсерлер төмендегі кестеде ( 

6.2-6-кесте) берілген. 

ҮАААЖ құрылысы негізінен трасса бойындағы елді мекендердің атмосфералық 

ауа сапасына әлсіз және орташа әсерін тигізеді. ҮАААЖ құрылыс алаңдары елді 

мекенге неғұрлым жақынырақ орналасқан сайын, соғұрлым елеулі әсер күтіледі. 

Орташа маңыздағы әсерлер негізінен жолдарды салу және карьерлерді қазу 

жағдайындағы жер қазу жұмыстары кезінде NO2 шығарындыларымен және шаң-

тозаңның түзілуімен байланысты болады. Бояу-сырлау жұмыстары құрылыс 

алаңдарынан 50 метрден көпке таралмайтын және жағымсыз иістің себебі бола 

қоюы екіталай орташа маңыздағы әсерлерді туындатуы мүмкін. 

Күшті әсерлер ең сезімтал рецепторлар – мектептер мен балабақшалар 

орналасқан жерлердегі ауаның сапасына әсерін тигізетін NO2 

шығарындыларымен және шаң-тозаңмен байланысты болады. Бұл ретте 

М.Түймебаев ауылындағы № 20 орта мектеп пен Өтеген батырдағы «Фиксики» 

жеке меншік балабақшасы құрылыс алаңдарына ең жақын орналасқандардың 

бірі болады. 

Пайдалану сатысы 

Пайдалану сатысында атмосфералық ауа сапасына әсерін тигізетін негізгі көз 

ҮАААЖ және іргелес жатқан автомобиль жолдарындағы автокөлік 

қозғалысымен байланысты шығарындылар болады. 

ҮАААЖ-дағы автомобиль қозғалысының атмосфералық ауа сапасына әсерін 

бағалау 2023 жылға (концессияның басталу жылы) және концессияның аяқталу 

жылы – 2038 жылға орындалды. Пайдалануға енгізілген кезден бастап ҮАААЖ-

дағы қозғалыс қарқындылығы жалпы алғанда өсе түседі деп күтілуде. 

Автомобиль жолының жекелеген телімдерінде концессиялық келісімнің аяқталу 

уақытына қарай тәулігіне 70 мың автомобильге жетеді деуге болады, бұл 

пайдалануды бастаған кездегіден екі есеге дерлік көп. ҮАААЖ-дағы қозғалыс 

қарқындылығының өсуі 2038 жылдан кейін де күтіледі, алайда осы ҚОӘСӘБ 

мақсатында бағалау ұзақтығы концессияның аяқталу жылымен шектеледі. 

ҮАААЖ-дағы және радиалды автожолдардағы қозғалыстың тәуліктік 

қарқындылығы туралы деректерді Кредиторлардың техникалық консультанты 

2013 жылғы үлгілеу деректерін өңдеу арқылы алды (толық сипаттамасын 

ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 2.1-қосымшасынан қараңыздар). Трафиктің 

негізінен үлесі 70-90%-ды құрайтын жеңіл автомобильдерден тұратындығы 

болжалданады. 

Автомобильдердің ластаушы заттарды шығаруларын есептеу қозғалтқыштардың 

экологиялық сипаттамаларын ескере отырып орындалды. Алматы автопаркінің 
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қазіргі заманғы орташа пайдалану уақыты 10 жылды құрайды. 

Қозғалтқыштарының экологиялық сипаттамалары ЕУРО-2 және ЕУРО-3 

нормаларына сәйкес келетін автомобильдер басым. 2023 жылға қарай жағдай 

айтарлықтай өзгермейді. 2038 жылға қарай қалалық автомобильдер паркінің 

толығымен жаңартылуы күтіледі. Барлық автомобильдердің бензинді және 

дизельді қозғалтқыштары ЕУРО-4 және ЕУРО-5 стандарттарынан төмен емес 

экологиялық класта болатындығын үлкен сенімділікпен болжауға болады. Ең 

нашар сценарийді есепке алу мақсатында осы бағалауда жергілікті автопаркте 

электромобильдер үлесінің ықтимал өсуі есепке алынбады. 

Көлік ағындарынан ластаушы заттар шығарындыларының сейілуін үлгілеу 

AERMOD бағдарламалық модулін пайдалана отырып жүргізілді. Үлгілеу 

қозғалыстың болжалды қарқындылығы мен құрамына, географиялық және 

метеорологиялық деректерге негізделді. Үлгілеу сценарийі, бастапқы деректер 

және жорамалдар туралы толық ақпарат ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 2.1-

қосымшасында келтіріледі. 

Үлгілеу нәтижелері көрсеткендей, азот тотығының шығарындылары 2023 жылы 

да, 2038 жылы да ауаның ластануының ең елеулі себебі болмақ. 

2023 жылы ауаның ең жоғары ластану деңгейлері ҮАААЖ батыс бөлігінде (1-ші 

іске қосу кешені) күтіледі, осы жылы мұнда ең жоғары қозғалыс қарқындылығы 

күтіледі. Бұл телімде жолдан 300 м арақашықтық шегінде азоттың еселенген 

тотығының бір жолғы ең жоғары концентрациясының ұлғаюы 1,0 ШРКБЕ 

шамасынан асып кетуі мүмкін. ҮАААЖ-ның А-2 және КВ-67 автомобиль 

жолдарымен қиылысында атмосфералық ауадағы NO2 концентрацияларының 

ұлғаюы 1,5 және 1,9 ШРКБЕ шамасына жетуі мүмкін, ал көршілес Бұлақты, 

Елтай, Ақсеңгір, Көкөзек және Исаев ауылдарында ол 1,3 ШРКБЕ шамасына 

жетуі мүмкін. Азоттың еселенген тотығының бір жолғы ең жоғарғы 

концентрациясының мұндай өсуі сирек – жылына бірнеше рет болатындығын 

атап өткен жөн. 

ҮАААЖ трассасына іргелес жатқан қалған тұрғын аудандарда азоттың 

еселенген тотығының бір жолғы ең жоғарғы концентрациялары 0,9 ШРКБЕ 

аспайтын шамаға ұлғаяды. 

2023 жылы көпшілік елді аумақтарда NO2 орташа жылдық концентрациясының 

ұлғаюы 0,1-0,3 ШРК-дан аспайды. 

ҮАААЖ әсер ету аймағында NO бір жолғы ең жоғарғы концентрацияларының 

ұлғаюы болмашы: ҮАААЖ трассасына жақын маңда 0,7 ШРКБЕ дейін және 

тұрғын аудандарда 0,4-0,5 ШРКБЕ шамасынан аз болады. 

Тұрғын аудандардың ауасындағы азот тотығының орташа жылдық 

концентрациясы 0,3-0,5 ШРК құрайды деп күтіледі. 

Ауаның CO, SO2 және көмірсутектермен ластануының салыстырмалы түрде 

төмен деңгейі күтіледі. Көпшілік тұрғын аудандардың ауасында осы заттардың 

орташа жылдық және орташа тәуліктік концентрацияларының ұлғаюы 0,2 ШРК-

дан төмен болады. 

Ауаның қатты бөлшектермен (PM10 және PM2.5) ластануы болмашы болады 

деп күтіледі. Тұрғын аудандардың ауасындағы осы бөлшектердің 

концентрациялары 0,05 ШРК-дан аспайды. 

2038 жылы атмосфералық ауа ластануының ең жоғары деңгейлері ҮАААЖ 

солтүстік телімінде (ПК24 -ПК45) күтіледі, онда көлік қозғалысының ең жоғары 

қарқындылығы болжалданады. 

Жобаланатын трассаға жақын маңда (50-250 м) атмосфералық ауадағы NO2 бір 

жолғы ең жоғары концентрациялары – 0,6-0,8 ШРКБЕ, ал NO бір жолғы ең 

жоғары концентрациялары 0,5 ШРКБЕ жетуі мүмкін. Тұрғын аудандарда NO2 
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концентрацияларының деңгейлері – 0,6 ШРКБЕ шамасынан төмен, ал NO 

концентрациялары 0,3 ШРКБЕ шамасынан аспайтын болады. 

2038 жылы атмосфералық ауаның ең елеулі ластануы ҮАААЖ-ның 

қолданыстағы тас жолдармен жекелеген қиылыстарында күтіледі:  

• КВ-15 (Іле тас жолы) ― NO2 үшін 0,8 ШРКБЕ дейін және NO үшін 0,9 

ШРКБЕ дейін; 

• КВ-67 (Боралдай тас жолы) ― NO2 үшін 1,0 ШРКБЕ дейін және NO үшін 

0,8 ШРКБЕ дейін;  

• Р-17 (Талғар тас жолы) ― NO2 үшін 0,8 ШРКБЕ дейін және NO үшін 0,9 

ШРКБЕ дейін.  

Біріншіден, бұл ластану деңгейлерінің көліктік жол айырықтары шегінде 

болжалданатындығын және тұрғын аумаққа таралмайтындығын; екіншіден, бір 

жолғы ең жоғары концентрациялардың жоғары мәндерінің қайталану мүмкіндігі 

өте аз екендігін – Р-17 трассасында жылына үш реттен аспайтындығын және 

басқа трассаларда жылына бір рет болатындығын атап өткен жөн. 

Тұрғын үй құрылысы аумағының атмосфералық ауасында азот тотығының 

орташа жылдық концентрациялары біршама төмен: NO2 ― 0,6 ШРКжыл дейін, 

NO ― 0,1- 0,2 ШРКжыл шегінде болады. 

Атмосфералық ауа ластануының төмен деңгейлері СО, SO2 және 

көмірсутектерге тән. Қарастырылып отырған аумақтағы тұрғын үй 

құрылысының басым бөлігінде ауадағы осы заттардың концентрациялары 0,1-

0,2 ШРК шегінде болады. Алайда ҮАААЖ-на жақын маңдағы (150 метрге 

дейін) СО және SO2 концентрациялары – 0,4 орташа тәуліктік ШРК-на, 

көмірсутектердің концентрациялары 0,6-0,7 ШРКБЕ шамасына жетуі мүмкін. 

Ауаның қатты бөлшектермен (РМ10 және РМ2.5) ластануы елеусіз аз болады деп 

күтіледі. Тұрғын аудандардың атмосфералық ауасындағы бұл бөлшектердің 

концентрациялары 0,03 ШРК-нан төмен болады. 

Атмосфералық ауа сапасына болатын күшті әсерлерге және орташа маңыздағы 

әсерлерге ҮАААЖ-на жақын маңда орналасқан үй шаруашылықтары және 

мектептер мен балабақшалардағы сезімтал реципиенттер ұшырайды. Күшті 

және орташа әсерлер аймағында болатын үйлердің жалпы саны төмендегі 

кестеде (6.2-4-кесте) берілген. Бұл үйлер ҮАААЖ трассасына жақын маңдағы 

23 елді мекенде және бау-бақша серіктестіктерінде орналасқан. 

6.2-5-кесте. Күшті және орташа әсерлер аймағындағы үйлердің жалпы саны  

Параметр 2023 2038 

Орташа Күшті Орташа Күшті 

Күшті және орташа әсерлер аймағындағы 

үйлердің жалпы саны 

443 31 835 85 

Дереккөз: ластаушы заттардың сейілуін үлгілеу нәтижелерін құрастырып жазу және ГАЖ 

өңдеу (ERM) 

Пайдалану сатысындағы атмосфералық ауа сапасына негізгі әсерлер төмендегі 

кестеде (6.2-6-кесте) берілген. 

6.2.4 Әсерлердің маңыздылығы және оларды азайтудың жоспарланған шаралары 

Құрылыс және пайдалану сатылары үшін елеулі әсерлерді сипаттау төмендегі 

кестеде келтіріледі. Әлсіз және болмашы әсерлер ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 

2.1-қосымшасында сипатталған. 
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6.2-6-кесте. Құрылыс және пайдалану сатылары үшін атмосфералық ауа сапасына әсерлер және оларды жұмсарту шаралары  

№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 
Әсердің қалдық 

маңыздылығы  

1 Құрылыс сатысында 

органикалық емес, газ тәрізді 

ЛЗ (азот тотығы, көміртек 

тотығы, күкірттің еселенген 

тотығы) шығарындылары 

нәтижесінде атмосфералық 

ауа сапасының нашарлауы  

Газ тәрізді ластаушы заттар 

негізінен Жоба алаңдарында 

автокөлік пен құрылыс 

техникасын пайдаланудан 

шығарылады. 

Құрылыс алаңдарына, карьерлерге 

және қалашықтарға жақын маңдағы 

тұрғын үй құрылысында тұратын 

адамдар: 

• Бау-бақша серіктестіктері (0 

км); 

• Бау-бақша серіктестіктері (0-2 

км); 

• Ынтымақ; 

• Исаев;  

• Көкқайнар; 

• Қырғауылды; 

• Қызыл Ту-4; 

• Қызылқайрат; 

• М. Түймебаев; 

• «Огонек» БКЕС; 

• Панфилов (батыс бөлігі); 

• «Пограничник» БКЕС; 

• Покровка; 

• «Придорожный» БКЕС; 

• Райымбек; 

• Талдыбұлақ. 

Мына жерлердегі сезімтал 

реципиенттер: 

• М. Түймебаев 

o №20 орта мектеп; 

• Өтеген батыр 

o «Қуат» балабақшасы 

Орташа 

 

ҮАААЖ құрылысын салу кезеңінде атмосфералық ауаға газ тәрізді ЛЗ 

шығарындыларынан болатын әсерді азайту жөніндегі негізгі іс-шаралар 

төмендегілерді қамтиды: 

• Құрылыс жұмыстары барысында мүмкіндігінше қозғалтқыштары 

ЕУРО III экологиялық талаптарына сәйкес келетін, шығарындыларды 

бақылау мүмкіндігі бар және шуыл деңгейі төмен қазіргі заманғы 

техниканы пайдалану; 

• Мүмкіндігінше азот тотығы шығарындыларын азайту жүйелерімен 

(мысалы, құрғақ және дымқыл жүйелер, іріктемелі өршіткілік 

тотықсыздау және т.с.с.) жабдықталған дизельді генераторларды 

пайдалану; 

• Бірыңғай үздіксіз технологиялық процеске қатыспайтын техника мен 

жабдық жұмысын, соның ішінде құрылыс техникасының және 

алаңдарға келетін / кететін көліктің жұмысын уақытта таратып 

орналастыру; техниканың бос жүріспен жұмыс істеуін барынша азайту, 

отын шығынын азайту, техника мен жабдықтың температураның 

өзгеруі немесе тұмша жағдайларында пайдаланылуына жол бермеу; 

• Жылына кем дегенде бір рет (жоспарлы), сондай-ақ әрбір жөндеуден 

және қозғалтқыштарды реттеуден кейін профилактикалық жұмыстар 

жүргізу, құрылыс машиналарын, механизмдерін және автокөлікті 

техникалық байқаудан және ІЖҚ-нан (іштен жану қозғалтқыштарынан) 

шығатын пайдаланылған газдарды бақылаудан өткізу; 

• Техникалық байқаудан және ІЖҚ-нан шығатын пайдаланылған 

газдарды бақылаудан өтпеген машиналарды жұмысқа жібермеу; 

• Құрылыс қалдықтарын (кабельдердің оқшаулануы, ағаш 

материалдарының қалдықтары, май сіңген шүберек және т.б.) өртеуге 

тыйым салу; 

• Күкірттің еселенген тотығының шығарындыларын азайтуды 

қамтамасыз ететін азкүкіртті отын түрлерін қолдану; 

• Персоналды көлікпен жүрудің қауіпсіз және отын үнемдейтін 

тәсілдеріне (бақыланатын екпіндеу, жылдамдық шектеулерін сақтау 

және т.б.) оқытып-үйрету. 

Әлсіз  
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 
Әсердің қалдық 

маңыздылығы  

o «Солнышко» 

балабақшасы 

o «Фиксики» балабақшасы 

o №13 орта мектеп 

• Райымбек 

o Жеке меншік балабақша 

• Қырғауылды 

o «Дарын» жеке меншік 

балабақшасы 

 

2 Құрылыс кезінде шаң-тозаң 

шығарындылары (қатты 

бөлшектер) нәтижесінде 

атмосфералық ауа сапасының 

нашарлауы 

Шаң-тозаң шығарындылары 

Жоба алаңдарындағы автокөлік 

пен құрылыс техникасы 

қозғалысымен байланысты 

болады. Ең қарқынды шаңдану 

жол үймесін жасау және 

көпірлер мен виадуктарды 

бетондау кезінде күтіледі. 

Құрылыс қалашықтарының 

аумағында шаң-тозаңның негізгі 

көздері бетон және асфальт-

бетон қондырғыларының 

жұмысы болады.  

Шаң-тозаң шығарындыларының 

тағы бір елеулі көзі карьер 

операциялары болады. 

Сезімтал реципиенттер: 

• М. Түймебаев 

o №20 орта мектеп; 

• Өтеген батыр 

o «Фиксики» балабақшасы 

Күшті ҮАААЖ құрылысын салу кезеңінде атмосфералық ауаға шаң-тозаң 

шығарындыларынан (қатты бөлшектерден) болатын әсерді азайту жөніндегі 

негізгі іс-шаралар төмендегілерді қамтиды: 

• Алаңішілік және алаңнан тыс қара жолдарға су себу; бұл шаңды 

тиімді басу үшін жеткіліксіз болса, басқа әдістерді, мысалы, 

химиялық шаң басқыштарды немесе текстильді жабындарды 

қолдану; 

• Қатты жел кезінде жер қазу жұмыстарын шектеу; 

• Топырақты қазып алу және қайта толтыру арасындағы уақытты 

барынша азайту; 

• Көлік қозғалысы өте аз немесе мүлдем жоқ телімдерді жабындау 

немесе қалқалау; 

• Алаңішілік жолдарда автокөлік қозғалысының жылдамдығын 

сағатына 15 км-ге дейін шектеу; 

Әлсіз 

Құрылыс алаңдарына, карьерлерге 

және қалашықтарға жақын маңдағы 

тұрғын үй құрылысында тұратын 

адамдар: 

• Ақсеңгір; 

• Бұлақты; 

• Бау-бақша серіктестіктері (0 

км); 

• Бау-бақша серіктестіктері (0-2 

Орташа 

 

ҮАААЖ құрылысын салу кезеңінде атмосфералық ауаға шаң-тозаң 

шығарындыларынан (қатты бөлшектерден) болатын әсерді азайту жөніндегі 

негізгі іс-шаралар төмендегілерді қамтиды: 

• Алаңішілік және алаңнан тыс қара жолдарға су себу; бұл шаңды 

тиімді басу үшін жеткіліксіз болса, басқа әдістерді, мысалы, 

химиялық шаң басқыштарды немесе текстильді жабындарды 

қолдану; 

• Қиыршық тасты уататын қондырғыларда шаң көтерілуін 

болдырмау және басу әдістерін қолдану (су себу, жуу, жабу, 

циклондарды, коллекторларды қолдану); 

Әлсіз 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 
Әсердің қалдық 

маңыздылығы  

км); 

• Ынтымақ; 

• Исаев; 

• Кемертоған; 

• Көкқайнар; 

• Қырғауылды; 

• Қызыл Ту-4; 

• Қызылқайрат; 

• М. Түймебаев; 

• Огонек БКЕС; 

• Панфилов (орталық бөлігі); 

• Панфилов (батыс бөлігі); 

• Пограничник БКЕС; 

• Покровка; 

• Придорожный БКЕС; 

• Союзпечать БКЕС; 

• Райымбек; 

• Талдыбұлақ; 

• Жәпек батыр. 

Мына жерлердегі сезімтал 

реципиенттер: 

• М. Түймебаев 

o International Montessori 

Kinderhouse; 

• Өтеген батыр 

o «Қуат» балабақшасы 

o «Солнышко» 

балабақшасы 

o №13 орта мектеп 

• Райымбек 

o Жеке меншік балабақша 

• Қатты жел кезінде жер қазу жұмыстарын шектеу; 

• Топырақты қазып алу және қайта толтыру арасындағы уақытты 

барынша азайту; 

• Көлік қозғалысы өте аз немесе мүлдем жоқ телімдерді жабындау 

немесе қалқалау; 

• Құрылыс қалашықтарын тұрғын объектілер бетон 

қондырғылардан мүмкіндігінше алыс қашықтықта және/немесе 

желдің басымдықты бағыттарына қарама-қарсы бағытта (мысалы, 

алаңдардың оңтүстік-шығыс бұрыштарында) орналасатындай етіп 

жоспарлау; 

• Конструкцияларды бұзу және бөлшектеу операциялары кезінде су 

себуді жүзеге асыру; 

• Алаңішілік жолдарда автокөлік қозғалысының жылдамдығын 

сағатына 15 км-ге дейін шектеу; 

• Карьерлердегі тиеу және түсіру жүйелерінің пайдаланылатын 

көлікке сәйкестігі, биіктіктің барынша азайтылуы үшін оларды 

жобалау;  

• Құрылыс сатысында Жобаның әрбір құрылыс алаңында және әрбір 

объектісінде шаң басу үшін қажетті су көлемдерін бағалау және 

осы көлемдерді арнайы су пайдалануға және сумен жабдықтау 

желілеріне қосылуға рұқсаттарды алу өтінімдеріне қосу.  
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 
Әсердің қалдық 

маңыздылығы  

• Қырғауылды 

o «Дарын» жеке меншік 

балабақшасы 

3 Құрылыс кезінде 

органикалық еріткіштердің 

шығарындылары нәтижесінде 

атмосфералық ауа сапасының 

нашарлауы  

Ерткіштердің қысқа мерзімді 

шығарындылары бояу-сырлау 

жұмыстары кезінде ауа 

сапасының нашарлауына себеп 

болуы мүмкін, алайда иіспен 

байланысты айтарлықтай 

проблема күтілмейді. 

Құрылыс алаңдарына, карьерлерге 

және қалашықтарға жақын маңдағы 

тұрғын үй құрылысында тұратын 

адамдар: 

• Бау-бақша серіктестіктері (0 

км); 

• Бау-бақша серіктестіктері (0-2 

км); 

• Ынтымақ; 

• Исаев; 

• Көкқайнар; 

• Қырғауылды; 

• Қызыл Ту-4; 

• Қызылқайрат; 

• М. Түймебаев; 

• «Огонек» БКЕС; 

• Панфилов (батыс бөлігі); 

• «Пограничник» БКЕС; 

• Покровка; 

• «Придорожный» БКЕС; 

• Райымбек; 

• Талдыбұлақ. 

Орташа ҮАААЖ құрылысын салу кезеңінде атмосфералық ауаға органикалық 

еріткіштер шығарындыларынан болатын әсерді азайту жөніндегі негізгі іс-

шаралар төмендегілерді қамтиды: 

• Еріткіштер негізіндегі бояуларды мүмкін болатын жерлерде су 

негізіндегі бояуларға ауыстыру. 

 

Әлсіз 



 

ERM EURASIA                              ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ                           ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД.. 

162 

№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 
Әсердің қалдық 

маңыздылығы  

4 Пайдалану сатысында 

органикалық емес, газ тәрізді 

ЛЗ шығарындылары 

нәтижесінде атмосфералық 

ауа сапасының нашарлауы 

Көлік қозғалысынан ЛЗ 

шығарындылары ҮАААЖ 

трассасының маршруты 

бойында атмосфералық ауа 

сапасына жағымсыз әсерін 

тигізеді. 2038 жылы ҮАААЖ-

дағы және оған іргелес жатқан 

жолдардағы қарқынды көлік 

қозғалысы жылдық 

шығарындылардың (көміртек 

тотығы, азот тотығы, 

көмірсутектер, күкірттің 

еселенген тотығы, қатты 

бөлшектер) 3000-нан астам 

тоннаға дейін артуына алып 

келеді. 

Орташа есеппен алғанда, 

ҮАААЖ бойындағы ауаның 

ластану деңгейі 0,1-ден 0,6-ға 

дейінгі тиісті ШРК-на ұлғаяды. 

Негізгі ЛЗ азот тотығы болады. 

ҮАААЖ трассасына жақын маңдағы 

тұрғын үй құрылысында төмендегі 

елді мекендерде тұратын адамдар: 

• Әлмерек 

• Исаев; 

• ҚазЦИК; 

• Қызыл Ту-1; 

• Қырғауылды; 

• М. Түймебаев; 

• Өтеген батыр; 

• Покровка; 

• БКЕС (0 км); 

• «Ақсұңқар» БКЕС; 

• «Придорожный» БКЕС; 

• Ынтымақ. 

Мына елді мекендердегі сезімтал 

реципиенттер: 

• М. Түймебаев: 

o №20 орта мектеп; 

• Өтеген батыр: 

o «Қуат» балабақшасы; 

o «Солнышко» балабақшасы; 

o «Фиксики» балабақшасы; 

o №13 орта мектеп 

• Райымбек 

o Жеке меншік балабақша 

• Қырғауылды 

• «Дарын» жеке меншік 

балабақшасы 

Күшті ҮАААЖ пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға газ тәрізді ЛЗ 

шығарындыларынан болатын әсерді азайту жөніндегі негізгі іс-шаралар 

төмендегілерді қамтиды: 

• Құрылыс жұмыстары барысында шығарындыларды бақылау мүмкіндігі 

бар және шуыл деңгейі төмен қазіргі заманғы техниканы пайдалану; 

• Жылына кем дегенде бір рет (жоспарлы), сондай-ақ әрбір жөндеуден 

және қозғалтқыштарды реттеуден кейін профилактикалық жұмыстар 

жүргізу және машиналарды, механизмдерді және автокөлікті 

техникалық байқаудан және ІЖҚ-нан (іштен жану қозғалтқыштарынан) 

шығатын пайдаланылған газдарды бақылаудан өткізу; 

• Техникалық байқаудан және ІЖҚ-нан шығатын пайдаланылған 

газдарды бақылаудан өтпеген машиналарды жұмысқа жібермеу; 

• Құрылыс қалдықтарын (кабельдердің оқшаулануы, ағаш 

материалдарының қалдықтары, май сіңген шүберек және т.б.) өртеуге 

тыйым салу; 

• Персоналды көлікпен жүрудің қауіпсіз және отын үнемдейтін 

тәсілдеріне (бақыланатын екпіндеу, жылдамдық шектеулерін сақтау 

және т.б.) оқытып-үйрету; 

• Көліктің жол айырықтары мен жол тоғыстарында тоқтауына жол 

бермеу, жолдағы көру мүмкіндігін арттыру, жоғары жылдамдықты 

телімдердің қисықтық радиусын ұлғайту, пайдаланылған газдардың 

шығарындыларын азайту; 

• Қисықтық радиусынан 10% шегіндегі телімдерде бойлық еңістерді 

жобалау; 

• Еркін көлік ағынын қамтамасыз ету және шығарындыларды азайту 

үшін жол белгілерін, таңбалауды, қоршауларды орнату. 

Орташа 

ҮАААЖ трассасына жақын маңдағы 

тұрғын үй құрылысында төмендегі 

Орташа Әлсіз 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 
Әсердің қалдық 

маңыздылығы  

елді мекендерде тұратын адамдар: 

• Алатау; 

• Әлмерек; 

• Бұлақты; 

• Жаңа Қуат; 

• Жаңадәуір; 

• Жәпек батыр; 

• Исаев; 

• ҚазЦИК; 

• Қызыл Ту-1; 

• Қызыл Ту-2; 

• Қырғауылды;  

• М. Түймебаев;  

• Өтеген батыр;  

• Панфилов;  

• Покровка; 

• Райымбек; 

• БКЕС (0 км); 

• Ақсұңқар БКЕС; 

• Пограничник БКЕС; 

• Придорожный БКЕС; 

• Талдыбұлақ; 

• Ынтымақ. 

Мына елді мекендердегі сезімтал 

реципиенттер: 

• Кемертоған: 

o Орта мектеп 

• М. Түймебаев: 

o «International Montessori 

Kinderhouse» жеке меншік 

балабақшасы 
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6.2.5 Парниктік газдар шығарындылары 

Құрылыс сатысындағы парниктік газдар шығарындылары 

Құрылыс кезеңіндегі парниктік газдар шығарындыларын бағалау 2006 жылы 

Климаттың өзгеруі бойынша Үкіметаралық сарапшылар тобы (Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories. - IPCC, 2006) дайындаған «Парниктік 

газдарды ұлттық деңгейде түгендеудің басшылыққа алынатын қағидаттарына» 

сәйкес орындалды. 

Осы Нұсқаулықта көрсетілген дизель отынын жағу кезіндегі парниктік 

газдардың үлесті шығарындылары төмендегі кестеде (6.2-7-кесте) келтірілген.  

6.2-7-кесте. Парниктік газдардың үлесті шығарындыларының мәндері 

Отын  
ПГ эмиссиялары, Т/Тотын 

CO2 CH4 N2O 

Дизель отыны 3,13 0,000129 0,000026 

Дереккөз: КӨҮСТ 

КӨҮСТ бесінші бағалау есебінде мазмұндалған деректерге сәйкес, баламалы 

СО2 бірліктеріндегі жаһандық жылыну әлеуеті метан үшін 28 СО2-бал. және 

азоттың шала тотығы үшін 265 СО2-бал. құрайды. 

Құрылыс техникасы мен самосвалдардың сусымалы материалдарды тасымалдау 

кезінде дизель отынын шығындауы ҮАААЖ-ның 4-ші іске қосу телімі үшін 

ұлттық ҚОӘБ деректері (2018 ж.) негізінде есептелді және жылына 7 015 

тоннаны құрайды. Парниктік газдардың тиісті шығарындылары жылына 

21 958 т СО2-бал. құрайды. 

ҮАААЖ құрылысын салу кезіндегі парниктік газдар эмиссиясы жылына 25 мың 

тонна СО2 баламасына тең ХҚК Қызмет стандарттарында тіркелген әрекет ету 

деңгейінен аспайды. 

Пайдалану сатысындағы парниктік газдар шығарындылары 

ҮАААЖ пайдалану сатысындағы парниктік газдар шығарындылары 

төмендегілерді қамтиды: 

• ЖПТ қазандығының шығарындылары; 

• Жол техникасының жұмысынан болатын шығарындылар; 

• Электр энергиясын тұтынумен байланысты шығарындылар. 

ЖПТ қазандығында қуаттылығы 600 кВт дейінгі екі су жылыту қазаны болады. 

Әр қазан сағатына 48 кг дизель отынын тұтынады. 

2.04 01 2017 ЕЖ сәйкес, Алматыдағы жылу беру маусымы орташа есеппен 

алғанда 158 күнге созылады (22 қазаннан бастап 3 сәуірге дейін қоса алғанда). 

2023 жылы жылу беру маусымы 2.04 01 2017 ЕЖ-де көрсетілгендей ұзақтықта 

болады деген болжам жасалды. Жылу беру маусымының ұзақтығына қатысты 

климаттың өзгеруі туралы деректер шектеулі болғандықтан, оның 2023 және 

2038 жылдар аралығында өзгермейтіндігі туралы сақтанымпаз болжам 

пайдаланылды. 
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Жылыту кезеңі ішінде екі қазанның жұмыс істейтіндігі, ал отынның жалпы 

шығыны 364 тоннаны құрайтындығы туралы болжам жасалды. Жылдың жылы 

мезгілінде тек бір қазан жұмыс істейді, бұл ретте отын шығыны 238 тоннаны 

құрайды. Осылайша, отынның жалпы жылдық шығыны 602 тоннаны құрайды, 

ал қазандықтың жыл сайынғы парниктік газдар шығарындылары 1 890 т СО2-

бал. құрайды. 

Жобалық деректерге сәйкес, ҮАААЖ трассасын жарықтандыру үшін сағатына 

4 346 мың кВт электр энергиясы қажет болады. Қазақстандағы ПГ 

шығарындыларының орташа желілік коэффициентінің мәнін (Халықаралық 

энергетика агенттігінің деректеріне сәйкес, сағатына 0,923 кг CO2-бал. / кВт) 

назарға алатын болсақ, электр энергиясын тұтынумен байланысты жыл сайынғы 

парниктік газдар шығарындысы 4 011 т СО2-бал. құрайды. Есептеулерде желілік 

коэффициенттің өзгермейтіндігі туралы сақтанымпаз болжам пайдаланылды.  

2023 және 2038 жылдары Жобаны жүзеге асырудан болған жылдық жиынтық 

парниктік газдар шығарындысын бағалау төмендегі кестеде (6.2-8-кесте) 

берілген. 

6.2-8-кесте. 2023 және 2038 жылдары Жобаны жүзеге асырудан болған парниктік 

газдардың жиынтық шығарындылары 

Шығарынды санаты / көзі Жылдық ПГ шығарындысы, т 

СО2-бал. 

2023 2038 

ЖПТ қазандығы  1 890 1 890 

Жол техникасын пайдалану  Деректер жоқ* Деректер жоқ* 

Жарықтандыру үшін электр энергиясын тұтыну 4 011 4 011 

Барлығы: 5 901 5 901 

* Жол техникасының саны және сипаттамалары туралы деректер жоқ. 

Париж келісімі бойынша, Қазақстан 2030 жылға қарай парниктік газдар 

шығарындыларын 1990 жылғы деңгейден 15%-ға азайтуға міндеттенеді. 

Жарияланған ресми деректерге57 сәйкес, 1990 жылы Қазақстандағы парниктік 

газдар шығарындылары 358 млн. тонна CO2-бал. құрады. Қабылданған 

міндеттемелерді орындаған жағдайда, елдегі парниктік газдардың жиынтық 

шығарындылары 2030 жылы 305 млн. тоннаға жуық CO2-бал. құрауы тиіс. 

Осылайша, жоғарыда ұсынылған есептеулерге сәйкес, 2023 және 2038 жылдары 

ҮАААЖ-дағы автокөлік қозғалысынан болатын парниктік газдар 

шығарындылары 2030 жылғы жалпы ұлттық шығарындылардың 0,17% және 

0,23%-ын құрауы мүмкін. 

Жалпы алғанда, ҮАААЖ-дағы парниктік газдардың қосымша 

шығарындыларынан болатын әсердің тұрақты, көп жылдық және жаһандық 

сипатына қарамастан, осы әсер түрінен болатын тәуекелдің жиынтық 

маңыздылығы болмашы ретінде бағалануы мүмкін деген қорытынды жасауға 

болады. 

6.2.6 Климаттың өзгеруімен байланысты тәуекелдер 

Қазақстан Үкіметі солардың негізінде осы тәуекелдерге қатысты өз саясаты мен 

шараларын қалыптастыратын климаттың өзгеру болжамдары 6.2.9-кестеде 

берілген. 2030 жылға қарай қысқы жауын-шашын мөлшері 8%-ға, ал 2085 жылға 

                                                      
57 БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы Негіздемелік Конвенциясының Тараптары конференциясының 1/СР.16 

Шешіміне сәйкес ұсынылған Қазақстан Республикасының алғашқы екі жылдық баяндамасы, Астана, 2014. 
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қарай 24%-ға артады. Қысқы жауын-шашын мөлшерінің артуы көктем мен 

жаздың басында су тасқындары мен ағындылардың көбеюіне алып келеді. 

6.2-9-кесте. Қазақстандағы температура мен жауын-шашын мөлшерінің болжамды өзгеруі 

Болжамды өзгерістер 

Параметр 
2030 ж. қарай 

(2016-2045) 

2050 ж. қарай 

(2036-2065) 

2085 ж. қарай 

(2071-2100) 

Орташа жылдық 

температура 

+ 1.4 °С 

(+1.3 ÷ +1.9 °С) 

+ 2.7 °С 

(+2.3 ÷ +3.5 °С) 

+ 4.6 °С 

(+3.8 ÷ +5.9 °С) 

Орташа жылдық 

жауын-шашын 

мөлшері 

+ 2% 

(-2% ÷ +7%) 

+ 4% 

(-3% ÷ +13%) 

+ 5% 

(-5% ÷ +20%) 

Қазақстанда орын алып отырған орташа көрсеткіштерге 

қатысты болжалды маусымдық өзгерістер (%) 

 2030 ж. қарай 

(2016-2045) 

2050 ж. қарай 

(2036-2065) 

2085 ж. қарай 

(2071-2100) 

Қыс 
+ 8% 

(+5% ÷ +11%) 

+ 13% 

(+8% ÷ +18%) 

+ 24% 

(+11%÷ +33%) 

Жаз 
+ 5% 

(+1% ÷ +14%); 

+ 13% 

(+8% ÷ +18%) 

– 11% 

(-28% ÷ +18%) 

Дереккөз: 

https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/kaz_nc3%2c

4%2c5%2c6_eng.pdf 

ҮАААЖ құрғату желісі зақымдалған болуы мүмкін. Алайда қазіргі уақытта 

жүргізіліп отырған гидрологиялық зерттеулер егжей-тегжейлі жобалау 

барысында климаттың өзгеруінен болатын тасқын су тәуекелдерін ескеруге 

мүмкіндік береді. Құрғату жүйесі жолды және іргелес аумақтарды су басуының 

алдын алу қажеттігін ескере отырып әзірленеді. 

 

 

https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/kaz_nc3%2c4%2c5%2c6_eng.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/kaz_nc3%2c4%2c5%2c6_eng.pdf
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6.3 ШУЫЛ ЖӘНЕ ДІРІЛ ӘСЕРІ  

6.3.1 Кіріспе 

Бұл бөлімде Жоба құрылысын салу және пайдалану кезіндегі шуыл және діріл 

әсерін алдын ала бағалау нәтижелері ұсынылған.  

Шуыл әсерінің алдын ала бағасы бірнеше кезеңді қамтыды: 

• шуыл және діріл көздерін анықтау, олардың шуыл сипаттамаларын 

айқындау; 

• сезімтал реципиенттерге (іргелес тұрғын үй құрылысы) әсер ететін шуыл 

мен діріл деңгейлерін есептеу және олардың гигиеналық нормативтерге 

сәйкестігін бағалау; 

• гигиеналық нормаларда белгіленген рұқсат етілетін әсер деңгейінен асқан 

жағдайда, шуыл мен дірілді азайту шараларын әзірлеу. 

6.3.2 Фондық зерттеулердің нәтижелері  

Шуыл әсерінің қолданылатын нормативтері  

Ұлттық гигиеналық нормативтерде белгіленген рұқсат етілетін шуыл деңгейлері 

кестеде берілген (6.3-1-кесте). 

6.3-1-кесте. Ұлттық гигиеналық нормативтер  

Параметр / 

Тәулік мезгілі 

Октавалық жолақтардың орташа геометриялық 

жиіліктері, Гц 

Дыбыс деңгейі, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LАбал., 

дБА* 

LAмакс., 

дБА** 

Тұрғын ғимараттарға, демалыс үйлеріне, қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйлеріне 

іргелес аумақтар 

07:00 – 23:00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23:00 – 07:00 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Пәтерлердің тұрғын бөлмелері  

07:00 – 23:00 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

23:00 – 07:00 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45 

Жатақханалардың тұрғын бөлмелері  

07:00 – 23:00 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

23:00 – 07:00 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

* баламалы дыбыс деңгейі  

** максималды дыбыс деңгейі 

Дереккөздер: 

• 2.04-03-2005 «Шуылдан қорғау» МҚН; 

• Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 

169 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту 

туралы» бұйрығы 
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ДДҰ ұсынған ең жоғары шуыл деңгейлері төмендегі кестеде (6.3-2-кесте) 

берілген. 

6.3-2-кесте. ДДҰ гигиеналық нормативтері58 

Тәулік мезгілі 
Дыбыс деңгейі, дБА 

LАбал. LAмакс. 

Тұрғын, қоғамдық және білім беру аймағы (сырттан) 

07:00 – 22:00 55 - 

22:00 – 07:00 45 60 

Коммерциялық және өнеркәсіптік аймақ (сырттан) 

07:00 – 22:00 70 - 

22:00 – 07:00 70 - 

Дереккөз: Тұрғын аймақтардағы шуыл бойынша нұсқаулық, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы (ДДҰ), 1999. 

 

Діріл әсерінің қолданылатын нормативтері  

Діріл әсерін бағалау үшін мынадай нормативтік құжаттар қолданылды: 

• BS 5228-2:2009 стандартында қамтылған дірілдің адамға әсерін нормалау 

жөніндегі нұсқаулық (6.3-3-кесте); 

• BS 7385‑2:1993 стандартында қамтылған ғимараттардың косметикалық 

зақымдалуына алып келмейтін қысқа мерзімді діріл деңгейінің болжалды 

шекті мәндері (6.3-4-кесте). 

6.3-3-кесте. Дірілдің адамға әсерін нормалау жөніндегі нұсқаулық 

Діріл деңгейі, мм/с Әсер 

0,14 Құрылыс жұмыстарына тән негізгі жиілік диапазондарындағы діріл 

тек ең сезімтал жағдайларда әзер сезіледі. Адамдар төмен жиілікті 

дірілге аса сезімтал емес. 

0,3 Діріл тұрғын үй құрылысы аумағында әзер сезіледі. 

1,0 Тұрғын үй құрылысы аумағындағы діріл шағымдар тудыруы мүмкін, 

алайда тұрғындар уақтылы ескертілген және тиісті түсініктеме 

берілген жағдайда оған төзе алады. 

10 Адам мұндай деңгейдегі дірілдің тек қысқа мерзімді әсеріне ғана төзе 

алады. 

Дереккөз: BS 5228-2:2009. Code of practice for noise and vibration control on construction and open 

sites. Vibration 

 

6.3-4-кесте. Ғимараттардың косметикалық зақымдалуына алып келмейтін қысқа 

мерзімді діріл деңгейінің болжалды шекті мәндері  

Ғимарат түрі Басым құрауыштың жиіліктер 

диапазонындағы жылдамдықтың шекті мәні, 

мм/с 

                                                      
58 Тұрғын аймақтардағы шуыл бойынша нұсқаулық, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ), 1999. 
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4 Гц - 15 Гц ≥15 Гц 

Арматураланған немесе қаңқалы құрылыстар  50 50 

Өнеркәсіптік немесе ауыр сауда-өнеркәсіптік 

ғимараттар  

Арматураланбаған немесе жеңіл қаңқалы 

құрылыстар 

15-20 20-50 

Тұрғын немесе жеңіл сауда-өнеркәсіптік 

ғимараттар  

Ескертпе: Аталмыш мәндер ғимараттардың негіздіктеріне қатысты қолданылады  

Дереккөз: BS 7385‑2:1993. Evaluation and measurement for vibration in buildings. Guide to damage 

levels from groundborne vibration 

 

BS 7385‑2:1993 стандартына сәйкес, кестеде (6.3-4-кесте) көрсетілген шекті 

мәндерден екі есеге асатын діріл деңгейлерінде ғимараттарға болмашы залал 

келтірілуі мүмкін, ал рұқсат етілетін мәндерден төрт есеге асатын мәндерде 

ғимарат конструкциясына елеулі залал келтірілуі мүмкін. 

Бұдан басқа, кестеде (6.3-4-кесте) көрсетілген мәндер негізінен аз қабатты 

ғимараттарға және конструкцияларда резонанстық құбылыстарға алып 

келмейтін қысқа мерзімді дірілге қатысты. Резонанс тудыратын үздіксіз дірілдің 

динамикалық жүктемесі үшін кестеде (6.3-4-кесте) көрсетілген шекті мәндерді 

50%-ға азайтқан жөн. 

Осылайша, тұрғын ғимараттардың косметикалық зақымдалуына алып келуі 

мүмкін діріл деңгейінің төменгі шегі секундына 7 мм құрайды, ал адамның 

қабылдағыштық шегі әлдеқайда төмен – секундына 0,14 мм-ден бастап 0,30 мм-

ге дейін. 

Шуылдың фондық зерттеулері  

Шуылды өлшеу нүктелерінің орналасуы төмендегі суретте (6.3-1-сурет) 

берілген. 
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6.3-1-сурет. Жобаланып отырған ҮАААЖ трассасының бойында шуылды өлшеу нүктелерінің орналасу схемасы (Дереккөз: ERM) 
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Алынған деректер №№ NP-1, NP-2, NP-5, NP-6, NP-8, NP-9, NP-11, NP-12, NP-13 

нүктелерде (6.3-5-кесте) шуылдың рұқсат етілген деңгейлерден асып кеткенін 

көрсетеді. 

6.3-5-кесте. Жобаланып отырған ҮАААЖ трассасына іргелес аумақтарда шуыл 

деңгейлерін өлшеу нәтижелері  

р/б 

N 
Өлшеу нүктелері 

Шуылдың фондық деңгейлері (дБА) 

Күн (7:00-23:00) Түн (23:00-7:00) 

LБАЛ. LМАКС LБАЛ. LМАКС 

1 NP-1 Қырғауылды кенті 66,8 (1,2)* 78,4 (1,1) 63,9 (1,4) 78,4 (1,3) 

2 NP-2 Бұлақты кенті 52,8 66,4 51,7 (1,1) 59,1 

3 NP-3 «Союзпечать» БС 44,3 55,1 40,8 54,2 

4 NP-4 «Береке» вахталық қалашығы 46,9 61,2 37,6 51,9 

5 NP-5 Ақсеңгір кенті 58,2 (1,1) 66,0 57,4 (1,3) 70,0 (1,2) 

6 NP-6 «Нұрбереке» БС 51,9 62,3 47,1 (1,1) 57,6 

7 NP-7 Ынтымақ кенті 43,6 54,6 44,0 50,7 

8 NP-8 Покровка кенті 63,6 (1,2) 82,0 (1,2) 62,3 (1,4) 71,6 (1,2) 

9 NP-9 Қызыл-Ту-1 кенті 59,5 (1,1) 72,5 (1,1) 59,6 (1,3) 69,2 (1,2) 

10 NP-10 «Панфилов» вахталық 

қалашығы 

46,1 59,0 43,1 51,3 

11 NP-11 Панфилов кенті 69,1 (1,3) 85,0 (1,2) 64,6 (1,4) 78,0 (1,3) 

12 NP-12 Қызылқайрат кенті 46,3 52,7 50,7 (1,1) 59,2 

13 NP-13 Есік б/с («Есік» карьері) 41,3 55,6 48,0 (1,1) 59,2 

14 NP-14 Қарғалы кенті («Фабричный» 

карьері) 

44,5 55,0 40,5 52,1 

ҚР нормативтері (ШРД)** 55 70 45 60 

ХҚК/ДДҰ нормативтері (ШРД)** 55 - 45 - 

* асып кету жағдайлары, жақша ішінде ШРД үлестерін көрсете отырып, қалың қаріппен бөліп 

көрсетілген 

** нормативтік мәндер үй-жайлардан тыс өлшенген шуыл деңгейіне қатысты; 

      ШРД – шекті рұқсат етілетін деңгей 

Дереккөз: ERM 2018 жылғы маусым айында жүргізген шуылдың фондық деңгейін өлшеу 

 

 

Сезімтал реципиенттер 

Реципиенттер ретінде ҮАААЖ төңірегінде орналасқан қоныстану 

аумақтарының халқы қарастырылды. Құрылыс сатысында реципиенттер сондай-

ақ карьерлер, құрылыс алаңдары, асфальт-бетон зауыттары (тораптар) 

орналасқан ауданда тұратын халықты, сондай-ақ «Береке» және «Панфилов» 

құрылыс қалашықтарында орналастырылатын құрылыс персоналын қамтиды. 

Реципиенттердің (адамдардың) осалдығы/ құндылығы орташа ретінде 

бағаланады. 

Анықталған реципиенттердің шуыл әсерлеріне сезімталдығы тұрақты 

тұрғындар үшін орташа және құрылыс қалашықтарындағы құрылыс 

жұмысшылары үшін төмен ретінде бағаланады (реципиенттердің осалдығы мен 

сезімталдығын бағалау негіздемесі III томның 2.2-қосымшасында ұсынылған). 

Реципиенттердің әлеуетті шуыл әсерін қабылдағыштығын бағалау нәтижелері 

төмендегі кестеде (6.3-6-кесте) берілген. 
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6.3-6-кесте. Реципиенттердің әлеуетті шуыл әсерін қабылдағыштығы 

Реципиент  Осалдығы/ Құндылығы Сезімталдығы  Қабылдағыштығы 

Жергілікті тұрғындар 
Орташа  

Орташа Орташа  

Құрылыс жұмысшылары Төмен  Төмен  

 

6.3.3 Жобада (2013 жылғы ТЭН) қарастырылған ұйымдық-техникалық шешімдер 

және әсерді жұмсарту шаралары  

Құрылыс сатысы  

Жобада құрылыс сатысындағы мынадай ұйымдық-техникалық шешімдер және 

шуыл әсерін жұмсарту шаралары қарастырылған: 

• құрылыс техникасының, жабдықтың, автокөлік құралдарының, 

технологиялардың және жұмыс әдістерінің ұлттық заңнама мен 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету; 

• құрылыс техникасы мен автокөліктің бөлінген маршруттар мен кестеге 

қатаң сәйкестікте қозғалуын ұйымдастыру; 

• кірме жолдарда жылдамдықты режимді сақтау. 

Пайдалану сатысы 

Жобада пайдалану сатысындағы мынадай ұйымдық-техникалық шешімдер және 

шуыл әсерін жұмсарту шаралары қарастырылған: 

• бөлінген алап бойындағы аумақты абаттандыру; 

• шуылға қарсы экрандарды орнату59. 

6.3.4 Құрылыс сатысындағы әсерді бағалау және әсерді жұмсартудың қосымша 

шаралары 

Шуыл әсері 

Құрылыс кезеңіндегі шуылдың негізгі көздері автокөлік құралдары, жол-

құрылыс техникасы, асфальт-бетон зауыттары болып табылады. 

Әсердің күшін бағалау кезінде әсерлердің мынадай негізгі топтары ескерілді: 

• желілік телімдерді салу кезіндегі шуыл әсерлері; 

• жол тоғыстарын (жол айырықтарын) салу кезіндегі шуыл әсерлері; 

• құрылысшылар қалашықтарында құрылыс салу кезіндегі шуыл әсерлері; 

• карьерлердің шуыл әсерлері. 

                                                      
59 Бұл әсерді бағалауда күтілетін көлік ағындары үлгісінің едәуір өзгеруі себебінен 2013 жылғы жоба аясында 

қарастырылған шуылға қарсы экрандар ескерілмеді. Экрандарды оңтайлы орналастыру аймақтары осы 

бағалау материалдары бойынша қайта анықталды. 
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Желілік телімдерді салу кезінде құрылыс алаңдарынан 100 метрден аз 

қашықтықта орналасқан тұрғын үй құрылысы қарқындылығы күшті әсерге 

(баламалы шуыл деңгейлері >55 дБА) ұшырайды. 

Құрылыс сатысында шуыл әсерін жұмсартудың қосымша шаралары және 

қалдық әсерді алдын ала бағалау төмендегі кестеде (6.3-7-кесте) берілген. 
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6.3-7-кесте. Әсерді жұмсартудың қосымша шаралары және қалдық әсерді бағалау 

Реципиент  
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерді жұмсартудың қосымша шаралары  

Қалдық әсердің 

маңыздылығы 

Жол айырықтарын салу алаңдарына жақын 

маңдағы тұрғын орамдардың тұрғындары: 

• Бұлақты (батыс) 

• Қызыл-Қайрат 

• «Огонек» БС 

• Өтеген батыр 

• Покровка 

• Талдыбұлақ 

• Ақсеңгір 

Орташа  • Құрылыс шуылы мен дірілін басқару жоспарын әзірлеу. 

• Бетондау және басқа жұмыстарды орындау үшін дыбыс қуаттылығының деңгейі 

төмен жабдықты таңдау. 

• Жұмыс уақытын сағат 07:00-ден бастап көп дегенде 22:00-ге дейінгі кезеңмен 

шектеу. Түнгі жұмыстарды жүргізу қажет болған жағдайда, елді мекендердің 

шекарасында түнгі уақыттағы шуыл деңгейі бойынша нормативтер сақталуы тиіс. 

Жергілікті халық тәуліктің түнгі уақытында құрылыс жұмыстарының 

жүргізілетіндігі туралы кем дегенде үш күн бұрын хабардар етілуі тиіс. 

• Құрылыс жұмыстарының мерзімін қысқарту мүмкіндігін қарастыру. 

• Мүмкін болған жағдайда, қатты шуылдайтын жабдықтардың бір мезгілде жұмыс 

істеуін болдырмау мақсатында егжей-тегжейлі жұмыс жоспарлары мен кестелерін 

әзірлеу. 

• Шуылдап тұрған жабдық пен тұрғын үй құрылысы арасында мүмкіндігінше алыс 

арақашықтықты қамтамасыз ету үшін егжей-тегжейлі бас жоспарларды әзірлеу. 

• Шуылдап тұрған жабдықтың60 немесе шуыл деңгейі жоғары телімдердің 

айналасында шуылға қарсы экрандар мен қаптамаларды орнату. 

• Сезімтал реципиенттер орналасқан телімдерде мерзімді қадағалау. 

Әлсіз  

Желілік телімдер мен жол айырықтарын салу 

алаңдарына жақын маңдағы тұрғын орамдардың 

тұрғындары  

Әлсіз  Болмашы 

Вахталық кенттерге (құрылыс қалашықтарына) 

жақын маңдағы тұрғын орамдардың 

тұрғындары: 

• «Союзпечать» БС 

• Панфилов 

Орташа  • Бетондау және басқа жұмыстарды орындау үшін дыбыс қуаттылығының деңгейі 

төмен жабдықты таңдау. 

• Құрылыс жұмыстарының мерзімін қысқарту мүмкіндігін қарастыру. 

• Шуылдап тұрған жабдықтың немесе шуыл деңгейі жоғары телімдердің айналасында 

шуылға қарсы экрандарды орнату. 

• Сезімтал реципиенттер орналасқан телімдерде мерзімді қадағалау. 

Әлсіз  

Вахталық кенттердегі Жоба персоналы  Әлсіз  • Шуылдан жақсы оқшауланған құрылыс қалашықтарында тұрғын вагондар 

жабдығын қамтамасыз ету. 

• Вахталық кенттерде шуылға қарсы экрандарды орнату мүмкіндігін қарастыру. 

• Сезімтал реципиенттер орналасқан телімдерде мерзімді қадағалау. 

Болмашы 

                                                      
60 Акустикалық қаптамалар мен қоршаулардың сипаттамалары жабдықтың түріне байланысты. Жобалық шешімдерге және қолданылған материалдарға қарай, шуыл деңгейінің жиынтық төмендеуі 10-20 дБ, 

ал кейбір диапазондарда 15-25 дБ дейінгі дыбыс спектріне жетуі мүмкін. 
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Реципиент  
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерді жұмсартудың қосымша шаралары  

Қалдық әсердің 

маңыздылығы 

Карьерлердің жанында орналасқан бау-бақша 

серіктестіктеріндегі адамдар: 

• «Есік» БС 

• «Ветеран 10» БС 

• «Қыпшақ» БС 

Орташа  • Бетондау және басқа жұмыстарды орындау үшін дыбыс қуаттылығының деңгейі 

төмен жабдықты таңдау. 

• Құрылыс жұмыстарының мерзімін қысқарту мүмкіндігін қарастыру. 

• Шуылдап тұрған жабдықтың немесе шуыл деңгейі жоғары телімдердің айналасында 

шуылға қарсы экрандарды орнату. 

• Сезімтал реципиенттер орналасқан телімдерде мерзімді қадағалау. 

Әлсіз  

«Фабричный» карьерінің жанында орналасқан 

Қарғалы тұрғын орамдарының тұрғындары 

Әлсіз  Болмашы 
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Діріл әсері  

Құрылыс сатысында орташа және үлкен күштегі діріл әсерлері күтілмейді.  

Автомагистральдің желілік бөлігін салу телімдерінде жақын маңдағы тұрғын үй 

құрылысының аумағындағы діріл әсерінің күші болмашы болады.  

Көпірлер мен өткелдерді салу кезіндегі қада қағу жұмыстары жұмыстар 

жүргізілетін орыннан 32 метрден аз қашықтықта орналасқан тұрғын үй 

құрылысындағы реципиенттерге шағын күштегі діріл әсерімен байланысты. 

Алаңнан алыс қашықтықта орналасқан реципиенттерге діріл әсерінің күші 

елеулі әсердің болмауы себебінен болмашы болады немесе мүлдем болмайды.  

Төмендегі кестеде (6.3-8-кесте), жобада қарастырылған әсерді жұмсарту 

шараларын ескере отырып, әсердің маңыздылығын бағалау нәтижелері берілген 

(6.3.3-бөлімді қараңыздар). 

6.3-8-кесте. Құрылыс сатысындағы діріл әсерінің маңыздылығы 

р/б 

№ 
Елді мекен Әсер күші 

Қабылдағ

ыштық 

Әсердің 

маңыздылығы 

1 Ақсеңгір Болмашы  Орташа  Болмашы 

2 Бау-бақша серіктестіктері (0-2 км) Болмашы Орташа  Болмашы 

3 Көкқайнар Болмашы Орташа  Болмашы 

4 Қырғауылды Болмашы Орташа  Болмашы 

5 Қызыл-Қайрат  Болмашы Орташа  Болмашы 

6 Қызыл-Қайрат (6 үй)* Шағын Орташа  Әлсіз  

7 Мұхаметжан Түймебаев Болмашы Орташа  Болмашы 

8 Мұхаметжан Түймебаев 

(2 үй)* 

Шағын Орташа  Әлсіз  

9 Панфилов Болмашы Орташа  Болмашы 

10 «Пограничник» БС Болмашы Орташа  Болмашы 

11 «Пограничник» БС (1 үй)* Шағын Орташа  Әлсіз  

12 Покровка Болмашы Орташа  Болмашы 

13 Покровка (2 үй)* Шағын Орташа  Әлсіз  

14 «Придорожный» БС Болмашы Орташа  Болмашы 

15 Райымбек Болмашы Орташа  Болмашы 

16 Талдыбұлақ Болмашы Орташа  Болмашы 

Құрылыс сатысында шуыл мен дірілді басқару жоспары құрылыс кезіндегі 

дірілдің негізгі әсер ету аймағындағы (<50 м) халықтың денсаулығы мен 

қауіпсіздігі үшін тәуекелді төмендететін бақылау және жұмсарту шараларын 

қарастырады. 
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6.3.5 Пайдалану сатысындағы әсерді бағалау және әсерді жұмсартудың қосымша 

шаралары 

Шуыл әсері 

Шуыл әсерін алдын ала есептеу тұрғын аумақтары жобаланып отырған 

трассадан 1 км-ден аз қашықтықта орналасқан 7 телім үшін жүргізілді. 

Жобаны пайдалану сатысындағы алдын ала болжалданатын шуыл әсерінің 

маңыздылығы «күшті» ретінде бағаланады, бұл осы әсерді жұмсартудың 

қосымша шараларын қабылдауды қажет етеді. Алдын ала үлгілеу ҮАААЖ 

негізгі трассасының бойында шуылдан қорғайтын экрандарды орнатудың 

тиімділігін көрсетті. Әсерді жұмсартудың осы және басқа да шаралары қосымша 

зерттеу мен қазіргі уақытта жүргізіліп отырған шуылдың бастапқы жағдайларын 

талдаудың мәні болып табылады.  

Жергілікті климаттық және ландшафтық сипаттамаларды, сондай-ақ жел 

режимін ескере отырып, акустикалық экрандарды салу жөніндегі жобалық 

шешімдерді әзірлеуді мамандандырылған ұйым жүзеге асырады.  

Пайдалану сатысында жол трафигінен болатын шуылды азайту шаралары 

ҮАААЖ жобалауды аяқтаумен қатар жүргізілетін ағымдағы зерттеулер 

аяқталған соң – ҚОӘСӘБ келесі редакциясында ұсынылады.  

Діріл әсері 

ҮАААЖ пайдалану кезеңінде жолдың көлік жүретін бөлігінен 28 метрге дейінгі 

арақашықтықта орташа күштегі діріл әсерлері күтіледі. ҮАААЖ жол 

төсемесінің жалпақтығын (36 метрге жуық) ескергенде, орташа күштегі діріл 

әсерлері жол төсемесінің жалпақтығымен шектеледі. Келесі 58 метрлік 

жолақтағы реципиенттер шағын күштегі діріл әсеріне ұшырайды. 

Төмендегі кестеде (6.3-9-кесте), жобада қарастырылған әсерді жұмсарту 

шараларын ескере отырып, әсердің маңыздылығын бағалау нәтижелері берілген 

(6.3.3-бөлімді қараңыздар).  

6.3-9-кесте. Пайдалану сатысындағы діріл әсерінің маңыздылығы  

№ Елді мекен Әсер күші 
Қабылдағыш

тық  

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

1 «Придорожный» БС Шағын  Орташа  Әлсіз 

2 «Пограничник» БС Шағын Орташа  Әлсіз 

3 Исаев  Шағын Орташа  Әлсіз 

4 Көкқайнар Шағын  Орташа  Әлсіз 

5 Қырғауылды Шағын Орташа  Әлсіз 

6 Бау-бақша серіктестіктері (0-2 км) Шағын Орташа  Әлсіз 

7 Қызыл-Қайрат Шағын Орташа  Әлсіз 

8 Қызыл-Ту 1 Шағын Орташа  Әлсіз 

9 Мұхаметжан Түймебаев Шағын Орташа  Әлсіз 

10 «Огонек» БС Шағын Орташа  Әлсіз 

11 Өтеген батыр Шағын Орташа  Әлсіз 

12 Панфилов Шағын Орташа  Әлсіз 

13 Покровка  Шағын Орташа  Әлсіз 

14 Райымбек Шағын Орташа  Әлсіз 
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№ Елді мекен Әсер күші 
Қабылдағыш

тық  

Әсердің 

маңыздылығ

ы 

15 Талдыбұлақ Шағын Орташа  Әлсіз 

16 Ынтымақ Шағын Орташа  Әлсіз 

17 Жәпек батыр Шағын Орташа  Әлсіз  

 

Жоғарыда атап көрсетілгендей, Жобаны пайдаланудың бастапқы сатысында 

елеулі діріл әсерлерінің болуы екіталай. Дегенмен, олар болашақта жол 

төсемесінің тозу шамасына қарай орын алуы мүмкін. 

Автокөлік қозғалысынан болатын діріл әсерін жұмсартудың қосымша шаралары 

төменде (6.3-10-кесте) ұсынылған. 

6.3-10-кесте. Әсерді жұмсартудың қосымша шаралары және  қалдық әсерді бағалау 

Реципиент  
Әсердің 

маңыздылығы 
Қосымша шаралар 

Қалдық әсердің 

маңыздылығы 

ҮАААЖ 

бойындағы 

тұрғын үй 

құрылысынд

а тұратын 

адамдар 

(толық 

тізбені 6.3-9-

кестеден 

қараңыздар) 

Әлсіз   • Жолдың көлік жүретін бөлігінің 

тегіс бетін сақтау бойынша 

тиімді шараларды орындау (діріл 

әсерлері ақаулардың көлеміне 

тікелей байланысты; бұдан 

басқа, діріл әсерінің 

маңыздылығы оның ұзақтығына 

байланысты, сондықтан жабын 

ақауларын олар пайда болғаннан 

кейін бір айдан аз уақытта* жою 

әсерді жұмсартуға мүмкіндік 

береді). 

• Қамтылатын реципиенттер 

орналасатын жерлерде діріл 

деңгейлерін қадағалауды жүзеге 

асыру (жыл сайын және 

шағымдар алынған жағдайда). 

Бұл 

реципиенттерге 

әсердің болмауы 

немесе болмашы 

деңгейге дейін 

төмендетілуі 

мүмкін 

* Көп жағдайда ақаулар жылдамырақ – ақау пайда болғаннан кейін бір айдан аз уақытта 

жойылады деп болжам жасалады, өйткені ұлттық нормативтік талаптар олардың жеті күн 

ішінде жойылуын ұйғарады.  

 

6.4 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫ 

6.4.1 Кіріспе  

Бұл бөлімде Жобаның әсер ету аймағындағы геологиялық жағдайлар мен 

топырақ жамылғысының осы компоненттерге әлеуетті әсерлер тұрғысынан 

фондық сипаттамасы ұсынылған. 

Жұмыстарды анықтау сатысында және кейіннен шолу барысында мынадай 

әлеуетті әсерлер анықталды және бағаланды: 

• топырақтың табиғи орналасуының бұзылуы және бедердің өзгеруі; 

• экзогенді геологиялық процестер мен құбылыстарды (эрозия, су басу) 

дамыту және күшейту; 

• сейсмикалық процестердің белсенді күйге көшірілу тәуекелі; 

• топырақ құнарлылығының азаюы;  
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• топырақтың су режимінің өзгеруі;  

• ластану нәтижесінде топырақ сапасының нашарлауы. 

6.4.2 Фондық зерттеулер нәтижелері  

Жоба аумағында мұндай геотехникалық және геологиялық ізденістер 2008-2009 

жылдарда жүргізілді және 2013 жылы жаңартылды1. ҮАААЖ трассасының 

бойында геотехникалық және сынақ ұңғымалары орнатылды. Ұңғымалардан 

топырақтың геотехникалық қасиеттерін талдау үшін үлгілер іріктелді. 

Жоба аумағында топырақ және топырақ-геохимиялық зерттеулер ҮАААЖ 

трассасының осі бойында әрбір жаққа 1000 м қашықтықта 2018 жылғы маусым 

айында жүргізілді (зерттеу нәтижелерінің толығырақ сипаттамасы, фондық 

жағдайлар және картографиялық материалдар ҚОӘСӘБ есебінің «Техникалық 

қосымшалар» атты ІІІ томының 2.3-бөлімінде ұсынылған. 

Маршруттардың ұзындығы 140 км-ге жуық шаманы құрады. Барлығы, ҮАААЖ 

өтетін маршрут бойындағы қималар мен шурфтарды, уақытша қалашықтар мен 

карьерлерді қоса алғанда, 17 іріктеу нүктесінен топырақтың 69 сынамасы 

іріктелді және талданды2. 

Төменде ұсынылған ақпарат осы зерттеулердің нәтижелеріне, ашық көздерден 

алынған мәліметтерге және Жоба аумағында жүргізілген алдыңғы зерттеулердің 

материалдарына негізделген. 

Геологиялық жағдайлар және сейсмикалық 

Жобаланып отырған айналма автомобиль жолының трассасы бір 

геоморфологиялық элемент: тау беткейі еңісіндегі аллювиалды-пролювиалды 

жазық шегінде орналасқан. Бедердің оң пішіндері жалпақ жоталармен 

ұсынылған. Жердің абсолютті биіктігі 615 метрден 970 метрге дейін түрленіп 

отырады. Биіктік оңтүстіктен солтүстікке және шығыстан батысқа қарай 

төмендей береді. 

Жазықтың беті өзен-сай желісімен бөліктерге бөлінген. Кейбір жерлерде су 

көлемінің аз болуымен немесе тұрақты суағындарының болмауымен 

сипатталатын терең емес (1,5-4,0 м), жайпақ түпті қолаттар кездеседі. 

Геологиялық тұрғыдан ҮАААЖ жобалау аумағы аллювиалды-пролювиалды 

және пролювиалды генезистің төрттік шөгінділерінен құралған. Автомобиль 

жолының бүкіл ұзындығы бойында шөгінділердің қалыңдығы ондаған 

метрлерден асып кетеді. 

Тау бөктері мен ысырынды конустары қойтасты-малтатасты, малтатасты және 

қиыршық тасты шөгінділерден құралған. Өзен алқаптарында құмайт, түрлі 

түйіршікті құм және сирегірек қиыршық тасты және малтатасты топырақ 

қабаттары бар саздақты шөгінділер дамыған. 

Беткі қабатының барлық жерінде дерлік шаң-топырақты жабындық саздақ және 

сирегірек құмайт қаптамасы дамыған. Ысырынды конустарының бас 

                                                      
1 Инженерлік-геологиялық жағдайлар туралы есеп. ҮАААЖ. «Шымкент Қазжолжоба» ЖШС мен 

«ҚазГИИЗ» ЖШС дайындады, Алматы, 2008-2009 жж., 2013 ж. жаңартылды. 

2 Топырақты зертханалық-талдамалық зерттеу аккредиттелген сынақ орталықтарында және қажетті 

лицензиялары мен аккредиттеу сертификаттары бар зерттеу зертханаларында («Қазэкоанализ» ЖШС, ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулықты қорғау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» 

ШЖҚ РМК, «Ө.О. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты» ЖШС) 

жүргізілді. 
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жақтарында шөгінділердің қалыңдығы алғашқы метрлерді құрайды және 

солтүстікке қарай ұлғая түседі. 

Геологиялық тексеру («Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» (ҮАААЖ) 

автомобиль жолын салу және пайдалану» концессиялық жобасы бойынша 

техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН). VI бөлім – Экологиялық бөлім. 1-ші 

кітап. Түсіндірме жазба, 2017) нәтижелері бойынша, жобалау аумағында 

мынадай инженерлік-геологиялық элементтер (ИГЭ) бөліп көрсетілген: 

• Топырақ-өсімдік қабаты; 

• Үйінді топырақ; 

• Жеңіл тозаңды немесе шаң-топырақты саздақ (жартылай қатты, қатты 

илемді, жұмсақ илемді, сұйықилемді); 

• Құмды шөгінділер және құмды және құмайт толтырғышы бар 

малтатасты топырақ. 

Ашық дереккөздер деректеріне сәйкес (Қазақстан Республикасының Ұлттық 

атласы. – Алматы, 2006), Жоба аумағы желілік эрозияның даму дәрежесі орташа 

және беткейлік шайылуының даму дәрежесі өте әлсіз аймаққа кіреді. Аумақ 

мүмкін болатын сел тәуекелі аймағына ұштасады. 

Жобалау аумағында бүйірлік және түптік эрозия кең таралған, бұл тік және 

құлама жағалаулардан, ирелеңді арналардан көрінеді. Процестер Үлкен Алматы, 

Сұлтанқарасу, Қарта-Бұлақ өзендерінің алқаптарында ҮАААЖ трассасының 28-

30 км және 42-45 км шегінде бой көрсетеді. 

Бұдан басқа, ҮАААЖ трассасының бүкіл ұзындығы бойында топырақ жоғары 

кеуектілік дәрежесімен, оңай жібігіштігімен және жоғары ылғалдылықта 

шөккіштігімен сипатталады. 

Автомобиль жолы салынатын аумақ 9 баллдық жер сілкінісі аумағының 

оңтүстік бөлігінде және 8 баллдық жер сілкінісі аумағының солтүстік бөлігінде 

орналасқан (2.03-30-2006 ҚР ҚНжЕ. Сейсмикалық аудандардағы құрылыс, 

(Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. Сейсмология 

институты), алайда топырақ-геологиялық жағдайлары бойынша сейсмикалық 

дәрежесі 9 балл деп қабылданады (Қазақ жол-көлік мәселелерінің ғылыми-

зерттеу және жобалау институты). 

Топырақ және эрозия тәуекелі  

Жобалау аумағы негізінен шаң-топырақты саздақтан, кейбір жерлерде құмнан, 

қиыршық тастан, тозаң тәрізді түйіршіктер құрамының жоғары (50%) болуымен 

және шөгу қасиеттерімен сипатталатын тозаңды балшықтан тұрады. 

Жоба аумағында топырақ жабынының қалыптасуы Іле Алатауы тау массивінің 

болуымен айқындалады. Ауа массасының өзгеруі және жердің абсолютті 

белгілерінің жоғарылауы нәтижесінде топырақтың жоғары белдемділігі 

қалыптасады. Бұдан басқа, тау массивінің әсерінен тау беткейі жазығында қатты 

және сұйық геохимиялық ағын қайта бөлінеді. 

Іле Алатауы негізінен жақсы көрінетін және терең ендірілген өзен алқаптары бар 

бедердің қиябеткейлік эрозиялық түрлерімен ұсынылады. Топырақ түзушы 

жыныстар тығыз палеозой жыныстарын жабатын элювиалды-делювиалды 

шақпатасты саздақтан тұрады. Биік тау бөктерлері мен тау етегіндегі 

жазықтарда шаң-топырақты шөгінділер басым. Тау бөктеріндегі аумақтың 

көптеген өзендері ірі ысырынды конустарын қалыптастырады. 
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Табиғи ландшафтар көбінесе өңдеуге келетін болып табылады. Осы себептен 

топырақтың бастапқы сипаттамалары елеулі өзгерістерге ұшырады және жоғары 

түрленгіштігімен ерекшеленеді.  

Жоба аумағындағы фондық зерттеулер нәтижесінде топырақтың 26 түрі, 

қосалқы түрі және тегі сипатталды1. Жоба аумағында антропогендік топырақ 

(Anthropic soils), солтүстіктің сұр топырағы және оның қосалқы түрлері 

(Endosalic Calcisols Yermic), күңгірт және ашық құба карбонатты топырақ пен 

олардың қосалқы түрлері (Haplic Kastanozems Skeletic) және шалғынды сұр 

топырақ (Endosalic Geysols Calcaric) көп кездеседі. Жиынтығында топырақтың 

бұл түрлері мен қосалқы түрлері тексеру және жер бөлу дәлізі шегінде тиісінше 

11 288,6 га (76,7%) және 519,4 га (70,9%) алады. 

Жоба жүзеге асырылатын аумақ шегіндегі топырақтың гранулометриялық 

құрамы көбінесе орташа және ауыр саздақты. Тек нашар дамыған жайылмалық 

шалғынды топырақ пен нашар дамыған күңгірт құба топырақ қана құмайт және 

құмды құрамымен сипатталады. Оңай ыдырайтын құрам мен сарғыш топырақты 

жыныстардың басым болуына байланысты алқаптар бойындағы топырақ жел 

эрозиясына және ауық-ауық су эрозиясына ұшырап отырады. Жалпы эрозия 

тәуекелі орташа ретінде бағалана алады, жобаға құрылыс сатысында да, 

пайдалану сатысында да өзендердің қиылысатын жерлерінде эрозия тәуекелін 

азайтудың арнайы шараларын енгізу қажет. 

Барлық зерттелген топырақ түрлері өзекті қышқылдылық мәндері бойынша 

бейтарап, аз сілтілі және сілтілі топыраққа жатады (рНсу 7,3 – 8,4). 

Топырақтың алмасу қышқылдылығының мәндері (рНKCL) оңтүстіктің қара 

топырағы мен күңгірт құба карбонатты топырақта 5,7-ден 6,3-ке дейін 

(қышқылдылығы аз) және барлық қалған топырақ түрлерінде 6,6-дан 8,0-ге 

дейін (бейтарап және аз сілтілі) түрленіп отырады. 

Жоба аумағының топырағындағы органикалық заттың құрамы 0,4%-дан 5,6%-ға 

дейін түрленеді. Қарашірік құрамы жоғарғы қабаттарда барынша жоғары және 

төменгі қабаттарда біртіндеп азая түседі. 

Топырақ сапасын бағалау нәтижелері бойынша, топырақтағы күшәла (As) мен 

қорғасынның (Pb), сондай-ақ бенз(а)пиреннің (бір сынама) құрамы Қазақстан 

Республикасында белгіленген нормативтерден асып түседі. 

6.4.3 Жоба бойынша қызмет және тиісті әсерлер 

Құрылыс алаңдарын және автожол трассасын тазарту және дайындау, жер қазу 

жұмыстарын жүргізу нәтижесінде топырақтың табиғи орналасуының бұзылуы 

және бедердің өзгеруі орын алады. Құрылыс барысында топырақ-өсімдік 

қабатын алып тастау және әлсіз топырақты ауыстырып, кейіннен жер төсемін 

сырттан әкелінген топырақпен толтыру жүргізіледі. Топырақты, соның ішінде 

карьерлерден алу, орнын ауыстыру және қаттап жинау бойынша жер қазу 

жұмыстарының жалпы көлемі 15 млн. м3-ден астам шаманы құрайды. Үйменің 

биіктігі шамамен 6 метрді құрайды. 

Бедердің табиғи пішінінің өзгеруі өзен арналары телімдерін түзету кезінде де 

орын алады: Үлкен Алматы және Қартабұлақ өзендерінде – тұрақты түзету, Кіші 

Алматы өзенінде уақытша түзету жоспарланады (0-бөлімді қараңыздар). 

Табиғи топографиядағы өзгерістер табиғи ландшафтарға теріс әсерін тигізеді 

және беткейлік сипаттамалардағы өзгерістерден – топырақ эрозиясынан, 

                                                      
1 «КСРО-дағы топырақтың жіктелуі мен диагностикасына» (1977 ж.) сәйкес, жалпы алғанда топырақтың 26 

түрі жіктелді. Бұл бөлімде жекелеген топырақ түрлері БҰҰ ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы 

жөніндегі әдістемесіне сәйкес біріктірілді (ақпарат 2015 жылы өзектілендірілді). 
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көшкіндерден, су режимінің өзгеруінен және жер асты суларын толықтырудан 

болған әсерлер топтамасының пайда болуына алып келеді. Күтілетін негізгі 

салдардың бірі аумақтың батпақтануы болып табылады. 

Топырақ-өсімдік қабаты қарашірікке бай және барлық жерде дерлік ауыл 

шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы үшін жеткілікті құнарлылық 

дәрежесіне ие. Құнарлы қабатты алып тастау топырақ профилінің алғашқы 50 см 

шегінде жүзеге асырылады және 1,4 млн. м3-ге жуық шаманы құрайды. 

Топырақ-өсімдік қабатын (ТӨҚ) тұрақты және уақытша алып тастау топырақ 

құнарлылығының төмендеуіне алып келуі мүмкін.  

6.4.4 Әсерлердің маңыздылығы және оларды жұмсартудың белгіленген шаралары 

Құрылыс және пайдалану сатыларындағы әсерлер төмендегі кестеде (6.4-1-

кесте) келтіріледі. Кестеде сондай-ақ жобалық құжаттамада қарастырылып 

қойған шаралар мен тиісті басқару жоспарларында қамтып көрсетілетін 

әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары келтіріледі. 
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6.4-1-кесте. Геологиялық жағдайлар мен топыраққа әсерлер, құрылыс және пайдалану сатылары үшін оларды жұмсарту шаралары 

№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 

Әсердің 

қалдық 

маңыздылығы 

1. Топырақтың табиғи орналасуының бұзылуы 

және бедердің өзгеруі 

 

Әсер алаңдарды дайындау (ТӨҚ алып тастау), 

жер қазу жұмыстары, жол төсемін, үймелердің 

құламаларын қалыптастыру нәтижесінде, 

жасанды құрылыстарды (өтпе жолдарды) салу, 

өзен арналарын түзету кезінде күтіледі. 

Бедердің жаңа түрлері: 

• үйме, жол айырықтары, мал өткелдері, жол 

төсемінің астындағы жолдар, 

• карьерлер, 

• түзетілген өзен арналары 

Геологиялық жағдайлар және 

бедер: 

• Жеңіл тозаңды немесе шаң-

топырақты саздақ,  

• Құм шөгінділері,  

• Құмды және құмайтты 

толтырғышы бар малта тасты 

топырақтар,  

• Қолданыстағы табиғи және 

техногендік бедер түрлері  

  

Орташадан 

күштіге дейін 

Құрылыс сатысы 

• Эрозияны және заттардың жақын маңдағы 

аумақтарға шығарылуын болдырмау үшін жол 

төсемінің құламаларын, кюветтердің түбін, жаңа 

арналарды нығайту бойынша жоспарланған 

жұмыстарды қатаң сақтау. 

• Топырақ құнарлығын қалпына келтіру 

жұмыстарының сапасын бақылау. 

• Құрылыс жұмыстары аяқталған мезетте 

карьерлерді жабу жоспарын әзірлеу. 

• Жаңа арналарды нығайту шараларын жүргізу (осы 

кестедегі «Экзогенді геологиялық процестер мен 

құбылыстарды дамыту және күшейту» тармағын 

қараңыздар). 

Әлсіз  

2. Экзогенді геологиялық процестер мен 

құбылыстарды дамыту және күшейту  

Жоба аумағы эрозиялық процестер байқалатын 

аймақта, сондай-ақ селдер мен көшкіндердің 

өрбу тәуекелі аймағында ораласқан. 

Өзен арналары телімдерін түзету де жағымсыз 

экзогенді процестердің дамуына алып келуі 

мүмкін.  

Жаңа арналарды салу кезінде топырақтың 

эрозиялық процестерге аса төзімді болмауына, 

сондай-ақ ағын жылдамдығының ұлғаюына 

байланысты арналардың тереңдей енуі және 

Геологиялық жағдайлар және 

бедер: 

• Жеңіл тозаңды немесе шаң-

топырақты саздақ,  

• Құм шөгінділері,  

• Құмды және құмайтты 

толтырғышы бар малта тасты 

топырақтар, 

• Қолданыстағы табиғи және 

техногендік бедер түрлері. 

Орташадан 

күштіге дейін 
• Регламент пен құрылыс жұмыстарының кестесін 

сақтау 

• Топырақты қазып алу және эрозияға бейім 

телімдерге қайта толтыру арасындағы жұмыс 

мерзімін барынша азайту  

• Эрозияға қарсы шаралар, құнарлы қабатты алу 

және нөсерлік ағынды суларды бұру процесін 

басқару 

• Жоба аумағы эрозиялық процестер байқалатын 

аймақта, сондай-ақ  селдер мен көшкіндердің өрбу 

тәуекелі аймағында орналасқан. Жоба аумағында 

экзогенді геологиялық процестер мен 

құбылыстардың даму және күшею тәуекелін толық 

Әлсіз 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 

Әсердің 

қалдық 

маңыздылығы 

жағалау эрозиясы өрбуі мүмкін.  

Еңістерде және өзен алқаптарында жер асты 

суларының көптеген шығу жолдары (көздері) 

анықталды (Кіші және Үлкен Алматы 

өзендерінің алқаптарын қосымша гидрологиялық 

зерттеуді «МосИнжГеоСтройПроект» ЖШС 2018 

жылғы қыркүйек-қазан айларында орындады), 

арналарды түзету кезінде жер асты ағыны 

жабылған жағдайда, жағымсыз процестердің 

орын алу тәуекелі өте жоғары. 

бағалау үшін мынадай зерттеулерді жүргізу қажет: 

- өзендердің арналық және алқаптық 

деформациялары режимінің, жағалауларды 

қайта өңдеудің, су-эрозия процестерінің 

ерекшеліктері (процестердің түрлері, 

олардың бағыттылығы, қарқындылығы және 

әсер ету шектері); 

- селдер орын алуы мүмкін телімдерді 

анықтау (сел ағындарының таралу шектері, 

сел қаупі бар кезеңнің ұзақтығы, сел жүру 

жиілігі, сел ағынының барынша көп 

жұмсалуы); 

- беткейлік процестер орын алуы мүмкін 

телімдерді анықтау (ауданы, топырақтың 

сипаттамасы, орнықтылық факторлары, 

белсенділік дәрежесі және Жоба аумағы 

үшін қауіптілігі). 

• Зерттеу нәтижелері бойынша Жоба аумағын 

экзогенді геологиялық процестер мен 

құбылыстардың туындау қаупіне және даму 

ерекшеліктеріне қарай инженерлік-геологиялық 

аудандарға бөлуді жүргізу қажет. 

Жаңа арналар (Қартабұлақ, 

Үлкен Алматы және Кіші 

Алматы өзендерінде) 

Әсердің 

маңыздылығы 

бағаланған жоқ, 

өйткені жобада 

құламалар мен 

арналардың түбін 

нығайту  

• Асимметриялық тұстамалары бар бұралаңды (тік 

емес) жаңа арналарды орнату қарастырылады. 

• Қазіргі уақытта арнаны тұрақты түзету жөніндегі 

жобалық шешімді нақтылау қажет (6.4.4 және 6.6.4-

бөлімдерді қараңыздар). Егер арнаны тұрақты 

түзету туралы жобалық шешім қалатын болса, 

қазіргі кезде уақытша түзету үшін де, тұрақты 

Бағаланған жоқ1 

                                                      
1 Жұмсарту шаралары басты жол жобасын әзірлеудің аяқталуымен қатар ағымдағы гидрологиялық зерттеулер аяқталған соң ҚОӘСӘБ-да жаңартылады. 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 

Әсердің 

қалдық 

маңыздылығы 

қарастырылған  түзету үшін де еңістер мен арналардың түптерін 

тұтас құймалы бетонмен шегендеу 

жоспарланатындығымен, жағалауларды қорғау 

және нығайту үшін, болат конструкциялармен (тор 

жәшіктермен) қатар, тұтас құймалы бетон емес, ал 

табиғи материалдар (шым және екпе ағаштар) 

қолданылады. 

Арнасын уақытша және 

тұрақты түзету жоспарланатын 

өзен теліміне іргелес жатқан 

аумақтар  

Маңыздылықты 

бағалау үшін 

деректер жетпейді. 

Су басудың және 

басқа да жағымсыз 

процестердің орын 

алуының жоғары 

тәуекелі 

• Арналарын түзету жоспарланатын өзендердің 

(Үлкен Алматы, Кіші Алматы, Қартабұлақ) алқап 

телімдеріне егжей-тегжейлі гидрогеологиялық 

зерттеу жүргізу қажет.  

• Алынған деректерді талдау негізінде (фондық 

деректер және алаңдағы бақылаулар) түзетудің 

мақсатқа сай болуы туралы шешім қабылдау. 

Сонымен қатар, шешім қабылдау кезінде 

суағындардың гидрологиялық режимін өзгертудің 

маңыздылығын (0-бөлімді қараңыздар) және үнемі 

өзен арналарын түзету салдарынан тұщы сулы 

мекендеу орталарын жоғалтудың маңыздылығын 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.-бөлімді 

қараңыздар) назарға алған жөн. 

Бағаланған жоқ 

3. Сейсмикалық процестердің белсенді күйге 

көшірілуі  

Құрылыс немесе пайдалану сатысында 

сейсмикалық процестердің белсенді күйге 

көшірілуі мүмкін, өйткені топырақ-геологиялық 

жағдайлары бойынша аумақтың сейсмикалығы 9 

балл болып қабылданады. 

Жоба объектілері  Бағаланған жоқ 

Сейсмикалық 

процестердің 

белсенді күйге 

көшірілу қаупі бар  

• Жоба объектілерін қорғау үшін сейсмикалық 

жобалаумен және тәуекелдерді бағалаумен 

байланысты ұлттық нормативтік талаптарды қатаң 

түрде ұстану, сондай-ақ нақты телімді 

геологиялық/геотехникалық зерттеу нәтижелерін 

ескеру.  

• Жоба және жол айырықтары, су жүргізу 

құбырлары, көпірлер сияқты барлық ілеспе 

құрылыстар бойынша сейсмикалық жобалауды 

ұлттық нормативтерге сәйкес (2.03-30-2017 ҚР ЕЖ 

(бұрын атап көрсетілген 2.03.30-2006 ҚР ҚНжЕ 

Бағаланған 

жоқ 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 

Әсердің 

қалдық 

маңыздылығы 

орнына)) жүргізу. 

 

4. Топырақ құнарлылығының азаюы  

ҮАААЖ негізінен егін салатын жерлерді кесіп 

өтетіндіктен, жалпы топырақ құнарлылығының 

азаюы көбінесе жерді сатып алумен / алумен 

және егістіктерді бөлумен байланысты болады. 

Құрылыс сатысында уақытша бұзылуға 

ұшырайтын телімдерде де топырақтың құнарлы 

қабатын шектеулі жоғалту орын алады. 

Құнарлы қабатты алып тастау топырақ 

профилінің алғашқы 50 см шегінде жүзеге 

асырылады және 1,4 млн. м3-ге жуық шаманы 

құрайды. 

Әсерге құрылыс алаңдарының, 

уақытша қалашықтардың және 

автожол жолағының 

аумақтарындағы топырақтың 

барлық түрлері ұшырайды. 

 

Орташадан 

күштіге дейін 

Құрылыс сатысы 

• Регламент пен құрылыс жұмыстарының кестесін, 

ТӨҚ үйінділерде сақтау мерзімін  сақтау. 

• Үйінділердің биіктігі 3 метрден асатын болса, 

эрозиямен күресу, құрғату және қайта егу 

шараларын қабылдау қажет. 

• Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру 

жұмыстарының сапасын бақылау. 

• Топырақтың жоғарғы құнарлы қабатын қабат-

қабатпен алып тастау, төменгі қабаттармен және 

құрылыс қалдықтарымен араласуына жол бермеу 

ұсынылады. 

Орташадан 

күштіге дейін 

5. Топырақтың су режимінің өзгеруі  

Топырақты қазып алу және жол үймесін 

қалыптастыру нәтижесінде автомобиль жолына 

іргелес телімдерде топырақтың су режимінің, 

көбінесе артық ылғалдандыру жағына өзгертілуі 

күтіледі. 

Өзгерістер құрылыс телімдерінде беткі қабатқа 

жақын орналасқан жер асты суларының табиғи 

ағынының бұзылуына байланысты болады. 

Су басу аймақтары арналарды түзету кезінде жер 

асты суларының көптеген шығу жолдарының 

(көздерінің) болуына байланысты орын алады 

(«Экзогенді геологиялық процестер мен 

құбылыстарды дамыту және күшейту» бөлімін 

Әсерге құрылыс алаңдарының, 

уақытша қалашықтардың және 

автожол жолағының 

аумақтарындағы топырақтың 

барлық түрлері ұшырайды. 

Ең сезімтал объектілер 

бедердің төмендеулері және 

ирригациялық арналар 

желісінің жанындағы телімдер 

болып табылады. 

Болмашыдан 

орташаға дейін  

 

Құрылыс сатысы 

• Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру 

жұмыстарының сапасын бақылау.  

• Арналарды түзету жоспарланатын өзен 

алқаптары телімдеріне егжей-тегжейлі 

гидрогеологиялық зерттеу жүргізу қажет.  

• Алынған деректерді талдау негізінде түзетудің 

мақсатқа сай болуы туралы шешім қабылдау. 

Сонымен қатар, шешім қабылдау кезінде 

суағындардың гидрологиялық режимін 

өзгертудің маңыздылығын (0-бөлімді 

қараңыздар) және үнемі өзен арналарын түзету 

салдарынан тұщы сулы мекендеу орталарын 

жоғалтудың маңыздылығын (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.-бөлімді 

Болмашыдан 

орташаға дейін 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 

Әсердің 

қалдық 

маңыздылығы 

қараңыздар) 

Пайдалану сатысында әсер беттік ағынның қайта 

бөлінуіне, топырақтың сүзгілеу қасиеттерінің 

өзгеруіне және ағындылардың бедерге ағуларына 

байланысты болады. 

қараңыздар) назарға алған жөн. 

 

Пайдалану сатысы  

• Су жүргізу/құрғату арналарының және т.с.с. 

жай-күйін бақылау. 

6. Ластану нәтижесінде топырақ сапасының 

нашарлауы  

Құрылыс сатысында іргелес аумақтардағы 

топырақтың ықтимал ластануы құрылыс 

техникасының шығарындыларына және құрылыс 

материалдарының өндірілуі мен тасымалдануына 

байланысты болуы мүмкін. Басқа ықтимал 

әсерлер ластаушы заттардың (ЖЖМ) төгілуін, 

құрылыс алаңдары мен айналадағы аумақтардың, 

соның ішінде құрылысшылардың уақытша 

қалашықтарының қоқыспен ыбырсуын қамтиды. 

Пайдалану сатысында әсер негізінен автокөлік 

құралдарының шығарындыларына байланысты 

болады. Бүкіл пайдалану мерзімі ішінде ұзақ 

уақыт жинақталу негізінен ауыр металдар үшін 

мүмкін болады (отынның сапасына, шиналардың, 

бөлшектердің тозуына және т.с.с. байланысты). 

Автомобиль жолдарына жақын маңдағы 

топырақтың әлеуетті ластануының қосымша көзі 

көктайғаққа қарсы реагенттер болуы мүмкін, 

олардың орын ауыстыруы/жол жағасының 

шегінен тыс таралуы қарқынды қозғалысқа және 

көлік ағынының жоғары жылдамдығына 

байланысты. 

Әсерге құрылыс алаңдарының, 

уақытша қалашықтардың және 

автожол жолағының 

аумақтарындағы топырақтың 

барлық түрлері ұшырайды. 

Есептеулерге сәйкес, ластаушы 

заттардың ең көп 

концентрациялары ҮАААЖ-

ның қолданыстағы автомобиль 

жолдарымен қиылысу 

телімдерінде байқалатын 

болады. Атмосфералық ауа 

сапасы нормативтерінен асып 

кету мына телімдерде 

байқалады: 

• ҮАААЖ бен КВ-15 

қиылысуы (Іле тас жолы); 

• ҮАААЖ бен КВ-67 

жолының қиылысуы 

(Боралдай тас жолы); 

• ҮАААЖ бен Р-17 

қиылысуы (Талғар тас 

жолы). 

Болмашыдан 

әлсізге дейін 

Құрылыс сатысы 

• Жоспарланған шараларды орындау 

• ҮАААЖ жолының бойындағы демалыс аймақтары/ 

автожанармай құю станциялары осы объектілерге 

жақын маңдағы жергілікті 

топырақтың/экологияның ластануын болдырмау 

үшін сұйық және қатты қалдықтардың тиісінше 

өңделуін қамтулары тиіс. 

• Қауіпті материалдарды сақтау мен тиеу-түсірудің 

тиісті әдістерін қолдану. 

 

Пайдалану сатысы 

• Жол төсемі шегінде мүмкіндігінше көктайғаққа 

қарсы реагенттердің қолданылуын шектеу. 

• Ауа райы жағдайлары мен маусымды ескере 

отырып, мүмкіндігінше көктайғаққа қарсы 

реагенттердің қолданылуын шектеу  

• Көктайғаққа қарсы реагенттердің қолданылуын 

бақылау және топырақ құрамында хлоридтердің 

болуын қадағалау. 

• Іргелес ауыл шаруашылығы алқаптарында 

хлоридтердің жоғары концентрациясы болған 

жағдайда, өсімдіктерге жағымсыз әсерді азайту / 

қысқарту үшін шаралар қабылдау қажет (мысалы, 

Болмашыдан 

әлсізге дейін 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерлерді жұмсартудың қосымша шаралары 

Әсердің 

қалдық 

маңыздылығы 

қопсыту, суару, органикалық зат және т.б.), 

• Ластанған сұйықтықтарды және өрт сөндіруге 

арналған суды ағызудан болатын қандай да бір 

елеулі салдардың алдын алу және жою үшін 

ҮАААЖ бойындағы төгілулер, өрттер және т.с.с. 

қауіпті ластаушы заттар жағдайына іс-шараларды 

әзірлеу. 

• Беттік және жер асты суларының сапасын 

қадағалаудың бір бөлігі ретінде құрғату 

инфрақұрылымын бағалау. 
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6.5  ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ЖЕРАСТЫ СУ САПАСЫ 

6.5.1  Кіріспе 

Осы бөлімде Жоба аумағының гидрогеологиялық жағдайына әсерін бағалау 

нәтижелерді көрсетілген. Бағалау үдерісінде ҮАААЖ құрылысы мен пайдалану 

кезеңінде орын алуы мүмкін келесі әлеуетті әсерлер анықталған: 

• жерасты сулардың деңгейіне әсер ету; 

• жерасты сулардың сапасына әсер ету; 

• жерасты сулар режиміне әсер ету. 

6.5.2 Аялық зерттеулердің нәтижелері  

2013 жылы жүргізілген Техникалық-экономикалық негіздеме ҮАААЖ бойында 

орналасқан бірнеше көздерден жерасты суларын іріктеп алуды қамтыған. 2018 

жылдың маусымында 9 көзден жерасты сулардың сынамалары зертханалық 

сынақтар (негізгі физикалық, химиялық, радиологиялық және 

микробиологиялық көрсеткіштер) алынды. Су сынамалары Қарасай, Іле, Талғар 

және Еңбекші қазақ аудандары шеңберіндегі елді мекендер/ бау-бақша 

серіктестіктері шаруашылық-тұрмыстық және ауыз сумен жабдықтау үшін 

пайдаланатын қолданыстағы ұңғымалардан алынған. Барлығы 9 түрлі жерасты 

су сынамалары іріктеліп алынды және талданды.  

Төмендегі ақпарат осы зерттеулердің нәтижелеріне, ашық көздерден алынған 

ақпараттарға және Жобаның аумағында жүргізілген бұрынғы зерттеулердің 

материалдарына негізделеді. Зерттеу нәтижелерінің егжей-тегжейлі 

сипаттамасы, аялық жағдайлар және картографиялық материалдар ҚОӘСӘБ 

есебінің III томында келтірілген. 

Жалпы гидрогеологиялық сипаттамалар 

Жобаның аумағы Іле шұңғымасымен шектелген артезиан бассейнінің бір бөлігі 

болып келеді. Ол қоректенетін негізгі аймақ, шыңдары мәңгілік мұздақтар мен 

қар үйінділеріне бүркелген Іле Алатау жоталары болып табылады. Жота 

шеңберінде түсетін атмосфералық жауын-шашын көлемі жылына 1000 мм-ге 

жетеді. Мұздақтардың еруі жер үсті суларының тығыз желісін қалыптастыруға 

әкеліп соғады, бұл өз тарапынан бос шөгінділерді сүзу нәтижесінде жер асты 

суларының қуатты ағындарын құрайды. Жобаның аумағындағы жер асты 

сулары қозғалысының жалпы бағыттары оңтүстіктен солтүстікке Іле өзені 

аңғарына қарайды. 

Тау беткейі жазығындағы төрттік шөгінділер геологиясының алуандылығы мен 

күрделілігі өте ауыр гидрогеологиялық жағдайларға әкелді. Жоба аумағы 

шеңберінде  18 сулы деңгей жиектер және кешендер бөлінеді: 

• Сулы заманауи аллювиалды деңгей жиек (aQIV) 

• Сулы жоғары төрттік заманауи эолдық деңгей жиек (vQIII-IV) 

• Сулы жоғары төрттік заманауи өзендік деңгей жиек (lQIII-IV) 

• Сулы жоғары төрттік аллювиалды-пролювиалды кешен (apQIII) 

• Сулы жоғары төрттік гляциалды кешен (gQIII). 
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Жатыс тереңдігі 0,5 ден 200 м дейін құбылады. Су сыйымдылықты жыныстар 

құмайт және саздақ қалыңдықтарында қаптар линзалары түрінде жататын түрлі 

түйіршікті құм болып табылады. ҮАААЖ кейбір бөлігінде, бедерлердің 

төмендеуі және аласа өзен терраса маңында таяз шашыранды жерасты су 

аймақтары кезігеді. (0,5-6 м тереңдіктен ашылады). 

Жерасты сулары түрлерінің бірі қалқыма сулар, сулы деңгей жиектер болып 

табылады. Оның кейбір линзалары 0,5 ден 6,0 м. дейінгі тереңдік арасында 

кезігеді.  Бұл сулар химиялық қасиеттерінің кең ауқымды шектерімен 

ерекшеленеді. Ең көбі құрамындағы тұз мөлшері 1,5 ден 5,0 г/л дейін тұздылау 

және тұзды сулар. Жоғары минералдылықтық себебі олардың іркілген режимі 

мен құмайт тұздалған топырақта орналасқандығында.  

Құм және қиыршықтасты-жұмыр тасты топырақ қабаттарында сулы деңгей 

жиектің бағынышты дамуымен салыстырмалы түрде суға төзімді сазды тау 

жыныстарының үстемділігімен қабатталған кесіндісімен ерекшеленетін 

аллювиалды-пролювиалды жазықтық шегінде жер асты қысымды сулары 

қалыптасқан. Жер асты суларының деңгейін жердің үстіңгі қабатының 

дренаждық негіздерден асып кетуімен - оңтүстіктен солтүстікке қарай 

жазықтықты кесіп өтетін өзен аңғарындағы су кемерімен қадағаланылады. 

Суайрығы аумағындағы жер асты сулары 3-5 метрден астам тереңдікте 

кездеседі. Жыра тальвегтерінде және өзендердің төменгі террасасында жерасты 

суларының деңгейі түскі беткейге жақын орналасқан. 

Аудан шеңберінде жақын маңда орналасқан елді мекендерді шаруашылық-ауыз 

сумен қамту үшін пайдаланатын 12 жерасты су кенорындарын барланды. Кен 

орындарына орта төрттік аллювиалды-пролювиалды шөгінділердің сулы кешені 

(apQII), төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды шөгінділердің сулы кешені 

(apQI) және төменгі төрттік флювиогляциалды шөгінділердің сулы кешені (fgQI) 

енгізілген. 

Жерасты суларының химиялық құрамы және сапасы  

Жалпы алғанда, Жоба аумағындағы жерасты сулары тұщы (минералдылығы 0,5 

г/л дейін )деп сипатталады. Су құрамы көбінесе гидро карбонатты кальцийлі. 

Минералдылықтың артылуы (0,6-0,8г/л дейін) және судың химиялық 

құрамының гидро карбонатты-сульфатты натрийлі-кальцийлік болып алмасуы 

Алматылық конус және Талғар шығару конустарының конус-аралық 

кеңістігіндегі шығыс телімінде белгіленеді.  Сонымен қатар, жер асты 

суларында микроэлементтердің, атап айтқанда, фтор, бор және марганец, аз 

дәрежеде йод және барий санының өсуі байқалады. 

Зерттеу нәтижелері бойынша іріктеліп алынған сынамалардың барлығында, 

шаруашылық-ауыз су және  тұрмыстық-мәдени су жабдықтауының суы үшін 

ОБТ және ОХТ көрсеткіштері бойынша сәйкессіздіктер анықталған. ОХТ 

бойынша асып түсу ауқымы 1,8-8,1 ШРКШАР-ТҰР, ОБТ бойынша – 1,55 ден 14,67 

ШРКШАР-ТҰР. Құрайды. 

ПХИК және пестицидтер деңгейінің артылуы, радиологиялық және 

микробиологиялық көрсеткіштер бойынша анықталмаған. Тек AW-4 

сынамасында колиморфты бактериялардың болуы ерекшеленеді. (Покровка 

ауылы, №1 ұңғыма, іріктеу тереңдігі  145-162 м). Алайда, пайдаланушы ұйым 

«Іле су жолдары» ШЖҚ-ндағы МКК мониторингісі деректері бойынша AW-4 

көзінде колиморфты бактериялардың болуы расталмады. Ұңғымадан сынама 

іріктеп алу 1962 жылдан бері пайдалану барысында жылына 4 рет жүргізіледі.  

ҮАААЖ тас жолы бойындағы жерасты сулардың аялық жағдайы бойынша 

бақылау сынамалар ретінде іріктелген жерасты сулар, микробиологиялық, 

санитарлық-паразитологиялық және радиологиялық көрсеткіштерге қатысты ҚР 
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2015 жылдың 16 наурыздағы №209 Санитарлық Ережелердің талаптарын 

қанағаттандырады.  

6.5.3  Жоба бойынша қызметтер және сәйкес әсер етулер 

Жерасты сулардың деңгейіне әсер ету  

ҮАААЖ объектілеріндегі құрылыс жұмыстары кезінде техникалық, 

шаруашылық-тұрмыстық және ауыз су қажеттілігі үшін су жинау қатар жүретін 

болады.  

Берілген жерлердің бірқатар телімдерінде жерасты сулар өте аз тереңдіктерде 

кезігеді. Осы телімдерде ойық тереңдігі жерасты сулар деңгейінен шамамен 5 м 

төмен тереңдікті құрайды. Осылайша, жер жұмыстары кезінде, егер олар теріс 

жоспарланған жағдайда құрылыс жұмыстарына айтарлықтай кешігулер мен 

қосымша шығындар алып келетін құрғатудың елеулі көлемі болжанады.  

Жерасты суларды бақылаусыз құрғату жерасты сулар деңгейінің төмендеуіне 

алып келеді және жерасты су жатыстарының жергілікті жағдайларына әсерін 

тигізеді. Аумақтың гидрогеологиялық түзімін өзгертуді  азайту мақсатында 

ҮАААЖ-на жақын орналасқан кейбір телімдерде су жүргізетін арналар құру 

Жоба арқылы қарастырылған. Құрылыс және пайдалану кезеңдерінде ауыз су 

және шаруашылық-тұрмыстық мақсатта су тұтыну ұлттық нормативтік-

заңнамалық талаптар арқылы реттелетін болады.  

Жерасты сулардың сапасына әсер ету  

Құрылыс кезеңінде жерасты сулардың сапасына әсер ету цемент және бетон 

зауыттарының көліктері мен қондырғыларын пайдалану, қазбалардағы сулы 

деңгей жиектерге әсер ету, ақпа сулар мен ағындылардың тасуы нәтижесінде 

болады деп күтілуде. Бұл салдарларды басқару жоспарларын тиісті түрде 

орындау арқылы жол бермеуге болады.  

Көпірдің жүретін бөлігінен ластаушы заттардың шығарылуына жол бермеу үшін 

пайдалану кезеңінде көпірдің толық ұзындығы бойынша тұтас құйма бетоннан 

жасалған жаяу жол жиек-тасы, жоба арқылы алдын ала қарастырылған. Жол 

және көпірдің жүру бөлігінен суды бұру көлденең және бойлық еңістер 

арқасында жүзеге асырылады. Су көпірлерінің жүру бөлігінен жаяу жол 

блоктарының жиек-тастарына келіп түседі, ары қарай жиектас бойымен бойлық 

еңіс арқылы көпірдің басы мен аяғындағы су бұрушы науаларға құйылады, 

артынан сүзгілеу жасалатын су қабылдағыш құдыққа келіп түседі.  

Қауіпсіздік талаптарын сақтаған және Жобада қарастырылған табиғатты қорғау 

шараларын орындаған жағдайда, әсер етудің аталмыш түрі қолданылмайды.  

Гидрогеологиялық түзімге әсер ету  

Осы Жобадан үш өзеннің: Үлкен Алматы, Кіші Алматы және Қарта-бұлақ 

арналарының телімдерін тегістеу жоспарланған. Жаңа арналар бетоннан 

жасалуға жоспарланған. Өзен аңғарларын түрлендіру айтарлықтай салдарларға 

алып келуі мүмкін: жерасты ағында бөгеген жағдайда су басу аймақтары, 

техногендік қалқыма сулар, салмақтан топырақтың шөгуі және өзге жағымсыз 

экзогендік үрдістер қалыптасуы мүмкін.  

Өзендердің еңістерінде және алқаптарында жерасты суларының көптеген 

шығыстары  (көздері) анықталғандығын (Кіші және Үлкен Алматы өзендерінің 

аңғарларына қосымша гидрологиялық зерттеу «МосИнжГеоСтройПроект» 
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ЖШС арқылы 2018 жылдың қыркүйек-қазан айларында жүргізілген) ескерсек,  

жағымсыз үрдістердің орын алу ықтималдығы өте зор.   

Еріген қар сулары мен нөсер жаңбыр сулардың көп тұрып қалуына және жерге 

өтіп кетуіне жол бермей, арнайы жинақтауышқа жеткізетін, су бұрудың тиімді 

жүйесін енгізген жағдайда, жол объектісін пайдаланған кезеңде жерасты 

суларының режиміне теріс әсер тигізу орын алмайды.  

6.5.4  Әсер етудің маңыздылығы және оларды жұмсарту үшін тағайындалған 

шаралар   

Құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі әсерлер төмендегі кестеде келтірілген ( 

0-1-кесте). Сондай-ақ кестеде басқарудың сәйкес жоспарларында көрсетілетін, 

жобалық құжаттамаларда алдын ала қарастырылған, әсерлерді жұмсарту 

жөніндегі қосымша шаралар  келтірілген.  
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 0-1-кесте Гидрогеологиялық жағдайға және жерасты суларға әсер ету және құрылыс және пайдалану кезеңдері үшін оларды жұмсарту 

бойынша шаралар 

№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы Әсерлерді жұмсарту бойынша қосымша шаралар  
Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

1 Жерасты сулардың деңгейіне әсер ету  

Құрылыс кезеңінде жерасты сулардың жатыс 

деңгейі мен жағдайының өзгеруі 

дайындықтан, жер және құрылыс 

жұмыстарынан, уақытша қалашықтар үшін су 

алудан және қазба жұмыстардан болуы 

мүмкін.    

Пайдалану кезеңінде жерасты суларына әсер 

жолдың өзін пайдаланудан және ЖПТ 

қызметтерінен болады деп күтілуде. (су алу). 

Сондай-ақ жерасты сулар деңгейінің өзгеруі 

жауын-шашынның табиғи жолмен сүзілуінің 

бұзылуынан және жергілікті әлсіреуінен, 

бедер бойынша гравитациялық ағынды 

желілік бөгеуден, сонымен бірге ұңғымадан 

тікелей су алудан болуы мүмкін деп күтілуде.  

Жоба аумағындағы сулы 

деңгей жиектері жер 

жұмыстарынан ықпалға 

ұшырауы мүмкін.  

Жобалық сумен 

жабдықтаудан келетін 

әсерлердің негізгі 

реципиенттері жерасты су 

кен орындары болып 

табылады. (қалашықтар және 

ЖПТ алаңдары). 

Әлсізден 

орташаға дейін 
Құрылыс кезеңдері 

• Құрылысты бастамас бұрын ауыз су  және техникалық 

қажеттілікке су алатын барлық болжамды орындар, осы 

саладағы мемлекеттік қадағалаушы органмен келісілген 

болу.  

• Жерасты сулар сапасының талап етілетін нормативтерге 

сәйкес келетіндігін қадағалау үшін вахталық ауылдардағы 

ұңғымаларға тұрақты мониторинг жүргізу.  

• Ұңғымадан су алу көлемін қадағалау. Келісілген көлемнен 

көп су алуға жол бермеу.  

Сумен жабдықтаудың балама көзі ретінде жақын маңдағы 

елді мекендерден тасымал су пайдалануға болады. 

Пайдалану кезеңдері  

• Су өткізуші / кәріздік арналардың, т.б. қандай күйде 

екенін қадағалау  

• Пайдаланып жатқан ұңғымаларға мониторинг жүргізу 

(инженерлік құрылыстардың техникалық жағдайы, судың 

динамикалық деңгейінің өзгеруін бақылау) 

• Су алу және өзге факторлар әсерінен жерасты су 

объектілер жағдайының өзгеруін болжау  

 

Сумен жабдықтаудың балама көзі ретінде жақын маңдағы 

елді мекендерден тасымал су пайдалануға болады. 

Шамалыдан 

әлсізге дейін 

2 Құрылыс кезеңінде жерасты су сапасына 

әсер ету  

Сулы кешендер негізгі 

реципиенттер болып 

табылады. 

Орташа Құрылыс кезеңі Әлсіз 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы Әсерлерді жұмсарту бойынша қосымша шаралар  
Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

Жерасты сулардың сапасын әсер ету, құрылыс 

қондырғыларынан, автокөлік құралдарына 

қызмет көрсетуден және құрылыс қалашығын 

пайдаланудан шыққан төгінділер мен ағып 

кеткен сулар нәтижесінде ластанудың салдары 

болып табылады.  

Құрылыс техникалары мен жабдықтар 

жұмыстарынан; цементтік-бетон зауыты және 

қондырғылар жұмысынан; қазба 

телімдеріндегі сулы деңгей жиектерін ашудан; 

құрылыс және ҚТҚ сақтау телімдерінен ақпа 

сулардың тасталуынан, беткейлік ағымдардан 

және т.б. әсер күтілуде. 

Негізгі ластағыш заттар ауыр металдар, азот 

және күкірт оксидтері, күйе, май, майлау 

материалдары, цемент, лак және бояулар, 

құрылыс реагенттері және т.б. болады. 

Ең сезімтал объектілер 

қазбалар болып табылады.  
• Су тасқынын алдын алу үшін құрылыс телімдерін басқару  

• Вахталық ауылдан септикалық қалдықтар мен ҚТҚ 

уақтылы шығару 

• Құрылыс жұмыстарының мерзімі мен кестесін сақтау  

• Топырақ құндылығын қалпына келтіру бойынша жұмыс 

сапасын қадағалау  

Пайдалану кезеңінде жерасты суларының 

сапасына әсер ету  

Автокөліктерді жүргізген кезде зиянды 

заттардың көп мөлшері пайда болады: 

жанармайдың жануынан туындайтын ауыр 

металдар, автокөлік шиналардың тозуынан 

шығатын канцерогендік шаң, мұнай өнімдері, 

тайғанаққа қарсы себілетін тұздар, олар жолға 

түскен жауын шашынмен шайылып, ары қарай 

топырақ, су қоймалары және су ағындарын 

ластайды. Әсіресе жол бойында орналасқан 

АҚС, ТЖО, әртүрлі мұнай өнімдерімен және 

жуу сұйықтықтарымен жұмыс жасайтын 

автокөлік тексеру және жуу орталықтары 

қоршаған ортаны ерекше қатты ластайды 

Сулы кешендер (ҮАААЖ тас 

жолы 
Қабылданған 

жобалық 

шешімдер 

аталмыш әсерді 

болдырмауға 

жол береді  

• Тұщысу қоймалар маңында, құрамында қауіпті химиялық 

заттары (мыс. жанармай) бар қалдықтарды және өзге 

материалдарды сақтауға тыйым салу. Тұщысу экожүйелеріне 

әсерін тигізетін судың жайылуын алдын алу/ болдырмау  

• Тайғанаққа қарсы реагенттерді пәрменді әдістер мен басқару 

тәжірибелерге сәйкес сақтау. 

• Демалысқа арналған алаңдарды, төлем алынатын бекеттерді, 

оларға жақын орналасқан топырақты және қоршаған ортаны 

ластауды алдын алу үшін сұйық және қатты қалдықтарды 

тазалауға арналған сәйкес құралдармен жабдықтау. 

• Қауіпті материалдарды сақтау және тию-түсірудің тиісті 

түрлерін қолдану.  

• Фотосинтезде қайтымсыз өзгеріске алып келмейтін артынан 

өсімдік тінінің бұзылуына немесе жануарлардың қырылуына 

жол бермейтін кальций хлориді және баяулатылған фосфат 

немесе кальций-магний-ацетат секілді аз уытты тайғанаққа 

қарсы реагенттерді қолдану.. 

• Тайғанаққа қарсы реагенттердің қолданылуын қадағалау 

және топырақтағы хлорид құрамын мониторингтеу.  

Шамалы 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы Әсерлерді жұмсарту бойынша қосымша шаралар  
Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

3  Құрылыс кезеңінде гидрогеологиялық 

түзімге әсер ету  

Еңістер мен өзен алқаптарында көптеген 

жерасты суларының шығуы (бұлақ көздері) 

анықталғандығын ескере отырып, өзен 

арналарын түзеткен кезде жағымсыз үрдістер 

орын алу ықтималдығы зор. 

 

Арналарын түзету 

жоспарланған өзен 

аңғарларындағы жерасты 

сулардың шығу көздері  

Маңыздылығын 

бағалау үшін 

деректер 

жеткіліксіз.  

Тасқын болу 

және өзге 

жағымсыз 

үрдістердің орын 

алу жоғары 

тәуекелді 

• Өзен арналарын түзету жоспарланған, өзен аңғарларының 

телімдерін егжей-тегжейлі гидрогеологиялық зерттеу қажет.   

• Алынған деректерді талдау негізінде түзетулердің жөн 

екендігі туралы шешім қабылдау. Сонымен қатар шешім 

қабылдаған кезде өзен арналарын жиі түзету салдарынан 

ағын су түзімінің гидрологиялық өзгеріске ұшырау 

маңыздылығын (0-бөлімді қараңыздар) және тұщы су 

тіршілік ортасының жоғалу және азу маңыздылығын 

(Ошибка! Источник ссылки не найден. бөлімді 

қараңыздар) назарға алу керек. 

Бағаланбаған 

Пайдалану кезеңінде гидрогеологиялық 

түзімге әсер ету  

Қардың еріген суы мен жауын-шашын су 

ағындыларының тұрып қалуын және жер 

бетіне шығып кетуін болдырмай, арнайы 

жинақтауышқа жеткізетін тиімді су бұру 

жүйесі енгізілген жағдайда, жол объектісін 

пайдаланған кезеңде жерасты су түзімдеріне 

жағымсыз әсер ету орын алмайды.  

Осы жобада жасалған жол суын бұру жүйесі, 

жолда батпақтанған және суалған телімдерінің 

қалыптасуын алдын алуға, сонымен бірге жер 

төсеміне келіп түспек суларды жолдан қосып 

алу және бұруға арналған бірқатар 

құрылыстар мен жеке конструктивті іс-

шаралардан құралған.  

ҮАААЖ тас жолы 

ауданындағы жерасты 

сулар  

Қабылданған 

жобалық 

шешімдер осы 

әсерді 

болдырмауға 

жол береді. 

• Пайдалану кезеңі барысында су бұру жүйесінің 

мониторингісін жүргізу.  
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6.6  ЖЕРҮСТІ СУЛАР 

6.6.1 Кіріспе  

Осы тарауда Жобаның әсер ету аймағындағы гидрологиялық және 

гидрохимиялық жағдайлардың аялық сипаттамасы, осы құрамдас бөліктерге 

деген әлеуетті әсерлерге қатысты көрсетілген. 

Келесі әлеуетті әсерлер анықталған және бағаланған: 

• Жерүсті суларының су түзімнің өзгеруі; 

• Алқаптық және арналық телімдер тұтастығының бұзылуы, арналық 

эрозияның белсенделуі және тазаланған ақпа сулардың тасуы 

нәтижесінде жерүсті сулар сапасының нашарлауы.  

6.6.2 Аялық зерттеулердің нәтижелері 

2018 жылғы гидрохимиялық зерттеулер жерүсті суларының, түпкі түзілімдердің 

қазіргі заман химиялық құрамы туралы ақпарат алу және Жобаны іске асыру 

ауданындағы олардың аялық ластануын бағалау мақсатында жүргізілген. 

Зерттеу жұмыстары 2018 жылдың 06-10 маусымы аралығында және 2018 

жылдың 02 - 06 қазанында жүргізілген.  

Зерттеу жұмыстары барысында барлығы 29 жерүсті сулар сынамасы (16 сынама 

маусымда және 14 сынама қазанда) және 13 түпкі түзілімдердің сынамасы 

іріктеліп алынған. Барлық сынамалар негізгі физикалық, химиялық және 

микробиологиялық көрсеткіштері бойынша талданған. Сынамаларды іріктеп алу 

орындары келесі су объектілерінде орналасқан: Қырғауылды, Ақсай, Үлкен 

Алматы, Кіші Алматы, Тереңқара, Қартабұлақ, Әлмерек-1 өзендері, атаусыз екі 

бұлақ және бес тоған. Іздестіру нәтижелерінің толық сипаттамасы, аялық 

жағдайлар мен картографиялық материалдар III томда, 2.5 тарауда көрсетілген. 

Су объектілерінің гидрографиялық және гидрологиялық сипаттамалары  

Жоба аумағы Қапшағай су қоймасының су жинаушы бассейндерінде (Іле өзен 

бассейні) және Сорбұлақ тұндырғы-өзенінде (ақпа су каналдары г. Алматы қ. 

ақпа су арналары) орналасқан.   

Зерттеу ауданының гидрографиялық желісі тұрақты және уақытша су 

ағыстарынан,  суарма және қашыртқы каналдардан, суарма және балық 

шаруашылық тоғандарынан болып келеді.  Өзендердің көбісінің ағыстары 

реттелмеген. Зерттеу аумағында суару каналдарының желісі орналасқан. Зерттеу 

аумағындағы ең ірі жасанды суару каналы ― Үлкен Алматы Каналы (ҮАК). 

Кейбір су ағыстарында жасанды бөгеттер және суландыру, мал суару 

және/немесе балық аулау мақсатында кейбір тоғандар қалыптастырылған.  

Аумақтың ең ірі су ағыстары (Үлкен және Кіші Алматы, Ақсай, Есентай) 3000 

метрлік биіктіктен Іле Алатау шыңдарынан бастауын алады.   

Өзге су ағыстары (Боралдай, Ащылысай, Тереңқара, Қарасу, Ащыбұлақ және 

т.б.) инфильтрациялық сулар сызащықтарынан бастау алады.  

Су ағыстарының қоректенуі мұздықтар мен тау қарларының еруі арқасында 

жүзеге асады. Ай сайынғы шығынның ең көп мөлшеріне әдетте шілде айында 

жетеді. Мұздықтардың белсенді еруі және жауын-шашындардың нөсерлігі 
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нәтижесінде ағыстардағы су деңгейі дереу көтеріліп, сел тасқыны мен 

мореналық көлдердің толып кетуіне себеп болуы мүмкін.  

Жерүсті суларының сапасы  

Зерттелген су ағыстарындағы суларды бейтарап-сілтілі (pH шамасы 7,3 ден 9,1 

бірлік арасында түрленеді), бейтарап-сілтілі-тұщы (құрғақ қалдығы 79-894 мг/л). 

деп сипаттауға болады. Қалқымалы заттардың мөлшері 4 ден 1,402 мг/л 

аралығын құрайды. 

Талданған сынамалардың көбісі құрамындағы бихромдық тотығушылықтың 

жоғары деңгейімен (ОХТ шамасы 54 ден 265 мг/л аралығында түрленеді) және 

оттегіні биологиялық тұтынуымен (ОБТ5 шамасы  5,35 ден 121,5 мг/л 

аралығында түрленеді) ерекшеленеді.  

Зертханалық зерттеулер нәтижесінде бірқатар сынамаларда Қазақстан 

Республикасында тоқтатылған нормативтік шамадан асатын мөлшердегі 

ластаушы заттар анықталған. ( 0-1-кесте). 

 0-1 кесте Жерүсті сулары құрамындағы нормативтік шамалардан асатын ластаушы 

заттардың концентрациясы (маусым 2018 ж.)1 

Ластаушы зат Көрсеткіш 
ШРКм.т., 

мг/л 
ШРКб.ш., мг/л 

Асу еселігі 

ШРКк.б. 

Асу еселігі 

ШРКр.х. 

Жалпы көрсеткіштер 

Түстілігі, ° 6-161 20 -* 0,3-8,1 - 

Лайлығы, ФЛБ2 1,15-331 2,6 - 0,44-127 - 

ОБТ5, мгO2/л 5,35-121 6 - 0,89-20,2 - 

ОХТ, мг/л 54-265 30 - 1,8-8,8 - 

Құрғақ қалдығы, 

мг/л 
173-4,250** 1500 - 0,12-2,83 - 

Катиондар, аниондар және макрокомпоненттер 

Аммоний-ион 

(NH4
+), мг/л 

0,29-1,56 - 0,5 - 0,58-3,12 

Аммонийлі Азот 

(N), мг/л 
0,23-1,21 2,0 0,4 - 0,58-3,03 

Темір, мг/л 0,0198-0,371 0,3 0,1 0,066-1,2 0,2-3,71 

Натрий, мг/л 6,86-575** 200 120 до 2,88 до 4,79 

Магний, мг/л 3,4-374 - 40 - до 9,35 

Сульфаттар, мг/л 12,6-2,684 500 100 0,02-5,4 0,13-26,8 

Ауыр металдар және металлоидтар 

Никель, мг/л 0,0057-0,0197 0,1 0,01 - 0,57-1,97 

Мыс, мг/л <0,0025-

0,0086*** 
1,0 0,001 - <2,5-8,6 

Органикалық заттар 

Мұнай өнімдері, 

мгц/л 
0,03-0,52 0,1 0,05 0,3-5,2 0,6-10,4 

Ескертпе: * - норматив тоқтатылмаған/ асу анықталмаған; ** - жоғары концентрация тек бір 

сынамада ғана анықталған (SW-8); *** - жоғары концентрация тек бір сынамада ғана 

анықталған (SW-12), судың басқа сынамалардағы мыстың шоғырлануы зертханалық анықтаулар 

                                                      
1 Зертханалық зерттеулерді жүргізген "Казэкоталдау" ЖШС, ҚР ДСМ  ҚДСК Алматы қаласындағы "Ұлттық 
сараптама орталығы" ШЖҚ РМК 

2 Формазин бойынша лайлылық бірлігі, ФЛБ  
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шегінен төмен болған (0,0025 мгц/л). 

Дереккөз: ERM 

Зерттеу жұмыстары зерттелген су ағыстарының көбісінде мұнай өнімдерінің, 

NH4, темір және никельдің асқан концентрациясын айқындаған..  

Су ортасын салыстырмалы түрде бағалау үшін қолданылатын, есептеліп 

шығарылған судың ластануының кешенді индексіне (СЛИ)  сәйкес  Жобаны іске 

асыру аумағы арқылы өтетін су ағыстары ластанудың орташа деңгейі бар 

сулардан (СЛИ 1,4) «өте лас» деңгейлі суларға (СЛИ 8,0) жатады. ( 0-2 кесте).   

 0-2-кесте  Жобаны іске асыру аумағындағы су объектілердің сапасын бағалау1 

Су объектісі Су сапасы 

• Қызыл қайрат ауылы маңындағы атаусыз бұлақтар  (жартылай 

өзгертілген және реттелген арналары бар) Ластанған 

• Исаевский тоғаны (оңтүстік бөлігі) 

• Қарасу өзені, қиылысындағы тоғанның жинақтауышы бар  

• Боралдай өзеніндегі тоған 
Орташа ластанған 

• Әлмерек-1 өзен-каналы 

• Қарғалы өзеніндегі тоған (бөгет қасында) 

• Үлкен Алматы өзені 

• Ащыбұлақ өзеніндегі тоған 

• Кіші Алматы өзені, Сұлтанқарасу құйылысынан төмен  

• Кіші Алматы өзені, Өтеген батыр ауылының оңтүстік жағында  

• Қартабұлақ өзені 

Ластанған 

• Қырғауылды өзені 

• Ақсай өзені 

• Тереңқара өзені 

• Сұлтанқарасу өзенінің құйылыс бөлігі   

Өте лас 

Түптік шөгінділердің сапасы 

Зерттелген су ағыстарының түптік шөгінділері көбінесе механикалық құрамдары 

бойынша малта тастар мен жеке қойтастар қосылған орташа және ауыр сазды 

топырақтар, кейбір сынамалары лайланған қырттастар мен қоспа құмдардан 

болып шыққан. Түптік шөгінділер бейтарап және орташа сілтілі орта болып 

сипатталады.  

Зертханалық зерттеулер нәтижесінде түптік шөгінділердің барлық 

сынамаларында, ҚР топырақтар үшін тоқтатылған нормативтік шамадан 1,5-4,5 

есе көп күшәнның жоғары концентрациясы (2,96-8,90) анықталған. Қалған ауыр 

металдардың құрамы және мұнай өнімдерінің жалпы құрамы тоқтатылған 

нормативтерден аспайды.  

Түптік шөгінділердің барлық талданған үлгілерінде «Голланд тізімімен» және 

ANZECC/ARMCANZ стандартымен бекітілген шектік шоғырланудан асу 

белгіленбеген. 

6.6.3  Жоба бойынша қызметтер және сәйкес әсерлер  

Жобаны іске асыру барысында орын алуы мүмкін жерүсті суларына әсерлердің 

негізгі түрлері төменгі кестеде біріктірілген ( 0-3 кесте). 

                                                      
1Ақпарат, зертханалық зерттеулердің және су лайлығының кешенді индексін қайта есептеу нәтижелері 

негізінде алынған. Зертханалық зерттеулерді жүргізген "Қазэкоталдау" ЖШС , Алматы қаласы бойынша ҚДҚК 

«Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ-ндағы РМК  
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 0-3-кесте Жерүсті суларына әсерлерді тудыратын негізгі факторлар  

Әсер етуді тудыратын фактор Жерүсті суларына әсер ету  

Құрылыс кезеңдері 

Құрылыс алаңдарын ұйымдастырған 

кезде қатты, су өтпейтін телімдер 

салу, нөсер жаңбыр кәріздерін 

жайластыру  

Беткейлік ағындарды қайта 

үйлестіру   

Су ағыстарының 

гидрологиялық өзгеруі  

Құрылыс қажеттіліктеріне жерүсті 

ағынды сулардан су жинау   

Жерүсті суларының  ағыс көлемін 

азайту1 

Өзен арналарын тұрақты/ уақытша 

түзету  

Шығынды көбейту (ағын 

жылдамдығын) және ағыс бойы 

төменгі шөгінділердің шығарылуы  

Судың бүлінуіне төзімсіз 

телімдердің қалыптасуы  

 

Жанармай төгілу нәтижесінде 

мұнай өнімдерінің ағынды суларға 

әлеуетті түсуі  

 

Өзендегі лайлықтың 

артуы нәтижесінде 

жерүсті сулар 

сапасының нашарлауы  

ТӨҚ – тан алаңды тазалау  

Жер жұмыстары  (жоспарлау, жол 

үйіндісін қалыптастыру және ор қазу)  

Транспорттық көліктердің, құрылыс 

техникаларының жайылмалы аумақ 

шеңберінде жылжуы  

Көпірлік өткелдер/ су өткізу 

құрылғылар салу  

Құрылыс алаңдарын жайылмалы 

телімдер шеңберінде орналастыру  

Пайдалану кезеңі 

Артынан жер төсемінен тыс шығарып 

тастайтындай, құдық түріндегі 

тұндырғыларға ағынды және жаңбыр 

суларын жинау және жетелеу.  

Мұнай өнімдері және тайғанаққа 

қарсы реагенттердің құрамдас 

бөліктерінің су ағыстарына әлеуетті 

түсуі  

Жерүсті сулары 

сапасының нашарлауы  

Су ағыстары гидрологиялық түзімнің өзгеруі  

Жерүсті ағыстарды қайта үйлестіру, көпірлік өткелдер/су өткізетін құрылғылар 

салу және өзен арналарын түзету нәтижесінде су объектілері гидрологиялық 

түзімнің өзгеруі күтілуде.  

Құрылыс алаңдарынан жерүсті суларын жолдан қосып алу және бұрып жіберу, 

жердің аса тығыздалуы және Жобаны іске асыру аумақта жасанды құрылыс салу 

нәтижесінде ағыстың бағыты мен көлемін өзгерту Қапшағай су қоймасы (Іле 

өзенінің бассейні) жерүсті су объектілері мен бассейндердің гидрологиялық 

түзіміне әсер етуі мүмкін.  

ҮАААЖ тас жолын барлығы 16 тұрақты су ағыстары және 4 канал кесіп өтеді. 

Сонымен қатар көлік жолдың тас жолын 100-ге жуық сай, уақытша ағындар мен 

арықтарды кесіп өтеді, олардың ағымы тек белгілі бір кезеңдерде ғана 

байқалады (көктемгі қар еруі, нөсер жаңбырлар). 

                                                      
1 Есепті дайындау сәтінде, Жобаны іске асыру мақсаттары үшін жерүсті суларын пайдалану туралы шешім 

қабылданбаған болатын. Сонымен қатар техникалық қажеттіліктер үшін су жинаудың болжамды көлемі 

белгісіз. Сондықтан осы кезеңде, жерүсті сулары ағысының өзгеруіне су жинаудан тиетін әсерлерді бағалау 

жүргізілмейді. 
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Өзен арналарын уақытша және тұрақты ауыстыру су ағыстарының 

гидрологиялық сипаттамаларына және су ағзалары мекендейтін орталарға келесі 

әлеуетті әсерлерін тигізуі мүмкін: 

• ағыс жылдамдығын арттыру; 

• ағыс бойынша төмен жайын-шашынның жиналып қалуын көбейту. 

Бұл өз кезегінде судың экожүйесіне және сезімтал түрлеріне жағымсыз салдар 

алып келеді, оның ішінде ағыс жылдамдығының артылуынан балықтардың ағым 

арқылы жоғары көшуі бұзылады, азық қоры қысқарады.  

Жерүсті сулардың сапасының нашарлауы  

Құрылыс кезеңінде жерүсті сулары сапасының нашарлауы ең әуелі лайлықтың 

күшеюінен болады. Әсер етуші негізгі факторлар көпір тіректерін жайластыру 

арқылы көпірлік өткелдер салу, өзен арналарын түзету бойынша жұмыстар 

(Үлкен Алматы (1250 м) және Қартабұлақ (272 м) өзен арналарын тұрақты 

түзету және ПК 462+40 дан ПК 464 дейінгі жол теліміндегі Кіші Алматы 

өзенінің арнасын уақытша түзету жоспарлануда) болып табылады. 

Сонымен бірге су объектілерінің лайлығының артылуына және батпақтануына, 

экзогендік эрозиялық үрдістерді іске қосу нәтижесінде қалыптасатын 

топырақтың жерүсті ағындарымен суға, оның ішінде өзен аңғарына түсуі себеп 

болуы мүмкін. Бұзылған топырақты-өсімдікті қабаты бар құрылыс алаңдарында 

эрозиондық үрдістер жүргізілетін болады.  

ҮАААЖ пайдалану барысында жерүсті қардан еріген, жаңбырдан қалыптасқан 

және суарып жуу ағындарымен бірге жерүсті суларына ластаушы заттар ағып 

баруы мүмкін (майлар, тозған шина бөліктері, тайғанаққа қарсы тұздар (ең көбі 

аммоний сульфаты), күйе, мұнай өнімдері, қорғасын мен өзге ауыр металдардың 

қосындысы, шан, бояу және т.б.. 

6.6.4 Әсер етудің маңыздылығы және оларды жұмсарту бойынша көзделген 

шаралар 

Құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі әсерлер төмендегі кестеде көрсетілген ( 

0-4-кесте). Сонымен қатар кестеде жобалық құжаттамада алдын ала 

қарастырылған және басқарудың сәйкес жоспарларында көрсетілген әсерлерді 

жұмсарту бойынша қосымша шаралар да келтірілген.  



 

ERM EURASIA                              ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ                           ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

201 

 0-4-кесте Жерүсті суларына әсерлер және құрылыс және пайдалану кезеңдеріне арналған оларды жұмсарту бойынша шаралар  

№. Әсердің сипаттамасы Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы Әсерлерді жұмсарту бойынша қосымша шаралар 
Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

1 Жерүсті сулары су түзімнің өзгеруі (жерүсті 

ағыстарды қайта үйлестіру, көпір/су 

өткізулер салу) 

Жоба бойынша су ағыстары көпірлік өтпелер 

және шағын су ағыстар мен ирригациялық 

каналдар арқылы су өткізуші құрылыстар салу 

қарастырылған.  

Сонымен қатар тіреулер, жағалық конустар 

және жол үйінділері орналастыру және 

жайластыру үшін жайылмалық телімдерді 

тұрақты және уақытша алу қарастырылған.   

Су ағындарының түбіне және су деңгейі 

көтеріліп тұратын жайылма телімдеріне әсер 

етуді болдырмау үшін шағын су ағыстары 

арқылы салынатын көпірлер бір аралық 

сызбалар бойынша жүргізілетін болады.    

Көпір салу және түптерін бетон тақталармен 

бекіту арналық үрдістерінің қарқындау және 

жағалық сызықтың өзгеруінен су ағыстарының 

түбінде үйінділердің қалыптасу тәуекелдігін 

тудырады.  

 

 

Жобаны іске асыру 

аумағындағы барлық су 

ағыстары  

 

Әсіресе – ҮАААЖ тас 

жолымен қиылысатын су 

ағыстары: Ақсай, ҮАК, 

Қарғалы, Ащылысай, 

Қарасу, Боралдай-1, 

Боралдай-2, санитарлық 

канал 1, 2, 3, Үлкен 

Алматы, Ащыбұлақ, 

Тереңқара, Есентай 1, 

Есентай 2, Кіші Алматы, 

Әлмерек-1.  

Шамалыдан 

орташаға дейін   

Құрылыс кезеңі: 

• Өзен арналарының табиғи ені мен тереңдігін сақтау үшін су 

өткізетін құбырлар жайластыру жоспарлануда. Төменгі жағы 

ашық (П-тәрізді) құбырларды қолдану мақсатқа сәйкес 

келмеген жағдайда, арналарды қалпына келтіру үшін 

құбырлардың табаны көмілетін болады; 

• Арналардың табиғи телімдері, түптік шөгінділері мен 

жайылмалары және су түзімі мүмкіндігінше барлық жерде 

сақталады.  

• Жағаларды қорғау және тұрақтандыру мақсатында тұтас 

қуйылмалы бетондар емес, болат құрылмаларға (габиондарға) 

сәйкестендірілген табиғи материалдар (гүлзар, ағаштар) 

қолданылады.  

• Жерүсті суларының әсеріне ерекше сезімтал объектілер үстіне 

немесе олардың маңында көпірлер, эстакадалар, тіреуіш 

қабырғалар және өзге құрылмаларды жайластыру жұмыстарын 

су тасқыны кезеңдерінде жүргізуге болмайды; 

• Техникалық тұрғыдан мақсатқа сәйкес деп танылған жерлерде, 

шағын су ағыстары арқылы өткелдер жайластыру, 

қолданыстағы бекітпелерді алмастыру қажеттілігі туындайтын 

жағдайлардан тыс, су объектісімен тікелей қатынасқа жол 

бермеу үшін арналар үстінен жағаларда жүргізілетін болады. 

• Өзендердің сезімтал телімдері және кәріз құрылмалары қоршау 

құру және өзге лайық шаралар арқылы автокөлік құралдарынан 

және құрылыс іс-шараларынан қорғалатын болады; 

• Іс жүзінде орындалуы мүмкін жерлерде, құрылыс аумағының 

шеңберіндегі шағын аңғарлар мен сайлар құрылыс техникалары 

жүріп етуі үшін метал тілімдерімен бүркелуі қажет немесе 

еркін ағыс ұйымдастыру үшін су өткізуші құбырлар көмегімен 

көшірілуге тиіс.  

Аз 

маңыздылықтан 

әлсізге дейін 

2 Су ағыстары гидрологиялық түзімін өзгерту 

(арналарды түзету) 

Осы өзендердің арналарын тұрақты түзету 

Уақытша түзету теліміндегі 

Кіші Алматы 

Әлсіз 
• Ассиметриялы тұстамалары бар бұралаң (түзу емес) жаңа 

арналар құру қарастырылған. 

Әлсіз 
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1 Су қорғау белдеуі — бұл су объектісіне жақын орналасқан, су  қорғау аймағы шеңберіндегі (ені кем дегенде 35 метр) аумақ. Қазақстан Республикасының Су Кодексіне сәйкес су қорғау белдеуі аумағында 

шаруашылық қызметтің шектеулі (шектеме)  режимі орнатылады.  [18]. 

(Үлкен Алматы 1250 м, Қартабұлақ – 272 м), 

және ПК 462+40 дан ПК 464 дейінгі жол 

теліміндегі Кіші Алматы өзенінің арнасын 

уақытша түзету жоспарлануда. 

Арналарды көшіру су ағыс жылдамдығының 

артылуына және ағын бойынша төмен жағында 

жауын-шашын жиынтығының көбеюіне алып 

келуі мүмкін.  

Тұрақты түзету 

телімдеріндегі Үлкен 

Алматы және Қарабұлақ  

Орташа 
• Бастапқы жобалық шешім айтарлықтай әсер тәуекелділігі бар 

шешімнен (тұрақты түзету) тұратындықтан, арнаны уақытша 

түзету мүмкіндігін зерттеу  және таңдап алынған нұсқаның 

бекітілуін тапсыру талап етіледі. 

• Қазіргі кезде уақытша түзету болсын, тұрақты түзету болсын 

каналдардың еңістері мен түптерін тұтас құйылған бетонмен 

жабдықтау жоспарланғанына қарамастан, арнаны тұрақты 

түзету туралы жобалық шешім күшінде қалған жағдайда, 

жағаларды қорғау және нығайту үшін болат құрылмалармен 

(габиондармен) сәйкестендірілген табиғи материалдар (шым 

және орман ағаштары) қолданылады. 

• Ассимметриялы тұстамалары бар бұралаң (түзу емес) жаңа 

арналар құру қарастырылған. 

 

Әлсіз  

3 Өзендердегі лайлықтың артуы салдарынан 

жерүсті сулар сапасының нашарлауы  

Құрылыс алаңдарын ТӨҚ тазалау, жол 

үйінділерін қалыптастыру және ор қазу, 

құрылыс материалдарын жеткізу, құрылыс 

техникаларының жүруі, көпірлік өткелдер/су 

өткізу құрылғыларын салу нәтижесінде, 

бөлінген жер шеңберіндегі топырақты және 

өсімдікті қабаты тұтастығының бұзылуы орын 

алады.  

Мұның барлығы экзогендік эрозиондық 

үрдістердің, оның ішінде өзен аңғарларында 

белсендеуіне, жерүсті ағыстары бар суға 

топырақ бөлшектерінің түсуіне, су объектілер 

лайлығының және батпақтануының көбеюіне  

әлеуетті алып келе алады.  

Сондай-ақ, өзендер лайлығының өсуі көпірлік 

өткелдер/ су өткізуші құрылғылар салған кезде, 

өзен арналарын түзеткен кезде (Үлкен Алматы 

(1250 м) және Қартабұлақ (272 м) өзен 

арналарын тұрақты түзету және ПК 462+40 дан 

ПК 464 дейінгі жол теліміндегі Кіші Алматы 

Әсерлер ҮАААЖ тас 

жолымен қиылысатын 

келесі су ағыстарына 

тиетін болады: Ақсай, 

ҮАК, Қарғалы, Ащылысай, 

Қарасу, Боралдай-1, 

Боралдай-2, санитарлық 

канал 1, 2, 3, Ү. Алматы, 

Ащыбұлақ, Тереңқара, 

Есентай 1, Есентай 2, 

Қарасу, К. Алматы, 

Әлмерек-1.  

Жобаны іске асыру 

барысында су ағыстарының 

су қорғау белдеуі1 шегінде 

бұзушылықтар 101,3 га. 

алаңды аумақта 

белгіленетін болады.   

Бұзылатын су ағыстары су 

қорғау белдеуінің жалпы 

алаңы шамамен 9 902 га 

құрайды. Осылайша 

телімдер тұтастығының 

Әлсізден 

орташаға дейін 

Құрылыс кезеңі: 

• Құрылыс жұмыстарына берілген уақыт мерзімін және 

кестесін, үймелерде ТӨҚ сақтау мерзімін сақтау;   

• Эрозияға шалдыққан телімдерде топырақты алу және 

қайта шашу жұмыстар арасындағы уақытты барынша 

азайту; 

• Эрозияға қарсы іс-шаралар, құнарлы қабатты шешіп алу 

және нөсер жаңбырдың ақпасу бағытын бұру үрдістерін 

басқару; 

• Жол үйінділері еңісіндегі өсімдік жабын күйін 

қадағалау; 

• Экзогендік эрозиялық үрдістер тәуекеліне шалдыққан 

телімдерде эрозияға мониторинг жүргізу; 

• Мақсат сәйкес келетін жерлерде, бөгеліп қалған су 

ағыстарын жинау жұмыстарын жүргізу аймақты 

айналдыра жергілікті кәріз құрылмаларын орнату; 

• Ерекше нөсер жауын-шашынды кездерде құрылыс 

алаңдарын ерекше басқару: жоғары тасынды 

қалыптасуы қатар жүрген жағдайда жұмыс жүргізуден 

бас тарту (мысалы, асфальт салу), жерүсті суларына 

тасындылардың түсу ықтималдығын азайту мақсатында 

ашық беткейлер мен сақтаулы материалдары  бүркеп 

Шамалыдан 

әлсізге дейін 
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өзенінің арнасын уақытша түзету жоспарлануда) 

күтіледі.  

Судың артық лайлылығы су ағзалары үшін 

мекендеу сапасының нашарлауына алып келеді. 

бұзылуы су қорғау 

белдеуінің жалпы 

алаңының 1,02% бөлігінде 

орын алады. 

қою; 

• Бетон қондырғылар жұмысы және цемент тасушыны 

жуудан кейінгі қалдықтар құрамын қауіпті заттарға 

талдау және ұлттық заңнама талаптарына сәйкес оларды 

кәдеге жарату; 

• Жерүсті және жерасты сулардың сапасын қадағалау, 

кәріздік инфрақұрылымдардың күйін бағалау; 

• Қауіпті материалдардың (оның ішінде жанар-жағармай 

материалдары) төгілу оқиғасы орын алған жағдайда 

ДЕҚОҚ бойынша жалпы жалпы ережелерге (ХҚК, 2007)  

сәйкес  құрылыс кезеңі үшін апаттық әрекет ету 

жоспарын жасау. 

3 Пайдалану кезеңінде жерүсті сулар 

сапасының нашарлауы  

ҮАААЖ пайдалану барысында жерүсті қардан 

еріген, жаңбырдан қалыптасқан және суарып 

жуу ағындарымен бірге жерүсті суларына 

ластаушы заттар ағып баруы мүмкін (майлар, 

тозған шина бөліктері, тайғанаққа қарсы тұздар 

(ең көбі аммоний сульфаты), күйе, мұнай 

өнімдері, қорғасын мен өзге ауыр металдардың 

қосындысы, шан, бояу және т.б.. 

Сонымен қатар, жерүсті суларын әлеуетті 

ластаушылар  АҚС, транспорттық құрал жуу 

бекеттері, ЖПТ алаңдары болып табылады.  

 

Әсерлер ҮАААЖ тас 

жолымен қиылысатын 

келесі су ағыстарына 

тиетін болады: Ақсай, 

ҮАК, Қарғалы, Ащылысай, 

Қарасу, Боралдай-1, 

Боралдай-2, санитарлық 

канал 1, 2, 3, Ү. Алматы, 

Ащыбұлақ, Тереңқара, 

Есентай 1, Есентай 2, 

Қарасу, К. Алматы, 

Әлмерек-1.  

 

 

Әлсізден 

орташаға дейін 
Пайдалану кезеңі  

• Су өткізу/ кәріз каналдары және т.б. күйін қадағалау; 

• Эрозия және ағыстарды тұрақты қадағалау құралдардың 

бұзылмағандығын тұрақты тексеру; 

• Ауа райы мен мезгілді ескере отырып тайғанаққа қарсы 

реагенттер қолдануды мүмкіндігінше шектеу, ең алдымен 

тайғанақпен күресетін механикалық құралдарды  (мысалы, 

механикалық щеткаларды және қар тазалаушыларды) 

қолдану;  

• Тайғанаққа қарсы реагенттерді қолдануды қадағалау және 

жерүсті сулар құрамын хлоридге/аммоний ионға 

мониторингтеу, қызметкерлерді тайғанаққа қарсы 

құралдарды оңтайлы мөлшерде және оңтайлы уақытта 

пайдалануды үйрету, тайғанақпен күресетін құралдарды 

шашуға арналған жабдықтарды тұрақты тексеру; 

• Тазаланған ақпа су құрамын мониторингтеу; 

• Бірқатар көрсеткіштер бойынша жерүсті сулар сапасын 

тұрақты мониторингтеу: мұнай өнімдері, бенз(а)пирен, ауыр 

металдар, ОБТ5, лайлылық, салмақталған заттар, pH, 

құрамында хлоридтің болуы, аммионий иондары; 

• Тазарту құдық -тұндырма құрылмаларды бұрыңнан да 

нәтижелі тазалау блоктарымен жете жарақтандыру, мысалы, 

белсендірілген көмірмен жете тазалау блокы бар  физика-

механикалық тазалау құрылысымен (құм бөлшектеуші, 

бензин май бөлшектеуші) жасау; 

• Жолдың тазарту құрылыстарында қалыптасатын жауын-

шашында нәтижелі және уақтылы шығару; 

Шамалыдан 

әлсізге дейін 
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• Ластанған сұйықтығы бар кәрізден және өртке қарсы 

сулардан туындайтын қандай бір маңызды салдарды алдын 

алу және жою үшін ҮАААЖ бойында кездейсоқ төгілу, өрт 

шығу және өзге қауіпті ластаушы заттарға қатысты іс-

шаралар әзірлеу керек.  
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6.7 ЛАНДШАФТЫҚ ҚҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН ҚАСИЕТТЕРІ 

6.7.1 Кіріспе 

Осы тарауда Жоба аумағындағы ландшафтылар көзге көрінетін қасиеттеріне 

әсерлерді бағалау нәтижелері ұсынылған.  

6.7.2 Аялық зерттеулердің нәтижелері  

Жобаны іске асыру аумағындағы ландшафтық алуантүрлілік  

Аумақтағы ландшафтлық алуантүрлілік әрқайсысы экзодинамикалық үрдістерге, 

бұзылудан кейін қайта қалпына келу қабілеттілігіне және іргелес аумақтарға 

қалаусыз әсерлер тарату тәуекелдігіне әсерін тигізетін түрлі ауқымды 

факторлардың біріктірілген әрекеттері нәтижесінде қалыптасқан. 

1. 630-990 м биіктік аралығында биіктік белдеулілек білдіретін орындар бар. 

Жаппай антропогендік бұзылғандық салдарынан ол негізінен топырақ 

жабынында сұр топырақ биіктегенде (шөлейт белдеуі, теңіз деңгейінен 700м 

дейін, 16-53 пикеттер) ашық құба және қара құба топырақтармен(құрғақ 
далалар, 700-1000 м, 1-15 және 54-65 пикеттер) ал кейбір жерлерде 

оңтүстіктің қара топырағымен алмастырған кейпінде көрінеді. Биіктеген 

сайын ылғалдылықтың артуы топырақ қарашірінділігін көбейту үшін, бұзылу 

кезде беткейлерді өсімдік жабындарымен тұтас және жылдамырақ бекітуге 

арналған топырақ күйінің қолайлығын арттырады, ал бұл өз кезегінде 

топырақ құрылымын артық жақсартатын. Демек, биіктеген сайын 

ылғалдылық өсуінің негізгі нәтижесі эрозия мен дефляция тәуекелдігінің 

азаюы және өсімдік жабынының қайт қалпына келу қабілеттілегінің өсуі, 

оның ішінде телім құрылыстары мен жол төсемі құламаларын бекіту 

барысында бұзылғандарды биологиялық жолмен қалпына келтіру 

мүмкіндіктерді жақсарту болып табылады.  

2. Жоба аумағы, морфологиялық тұрғыдан бір біріне мүлдем ұқсамайтын 

белестер мен алқаптар құрастырлымын қалыптастыратын, өзендік және 

тасқындық құм-малтатас-қойтас шөгінділерінің әртүрлі жаста пайда 

болулары негізінде туған, тау беткейлік аллювиалды-провиалды еңісті 

жазық болып табылады. Жота етегіне қаншалықты жақындаса, бедер 

соншалықты бөлшектене түседі. Бұл еңістік және су айыратын беткейлер 

қатынасында (оңтүстік таубеткей бөлігінде көбінесе еңісті), жалпақ су 

айыратын беттер енінде (жоба аумағының солтүстік бөлігінде ені кеңірек), 

аңғар тілмесінің тереңдігінде (оңтүстік бөлігінде көбірек), шөгінділердің 

гранулометриялық құрамында (шығару конус жоғарғы бөліктеріне сәйкес 

келетін, оңтүстік бөлігінде ірілеу) көрінеді. Экзодинамикалық үрдістердің 

белсенділену тәуекелдігі және құрылыс алаңынан шығып алыс 

қашықтықтарға әсердің тарап кетуі оңтүстік секторда көп (1-11 және 54-64 

пикеттері). 

3. Аллювалды-пролювалды еңіс жазықтың аумағында сары топырақтар мен 

сары топырақты саздақтардың мықты жабыны бар – негізінен жиектеуші 

Тянь-Шаньның және етегінде шөгіп жатқан орографиялық бөгеттердің шөл 

алқабынан эолдық тасумен келетін шан түйірлерінен тұратын шөгінділер. 

Сар топырақты шөгінділер бір жағынан, аграрлық меңгеру мүмкіндіктерін 

көптеген ғасырлар бойы қамтамасыз ететін, топыраққа қолайлы су-ауа және 

тұз түзіміне жағдай жасайды. Екінші жағынан,  өсімдік жабыны бұзылған 
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кезде сары топырақты шөгінділер ең жоғарғы деңгейде эрозия (еңістерде; 3-

11 және 54-64 пикеттері) мен дефляцияға (жаппай, әсіресе сұр 

топырақтардың төменгі белдеуінде 16-34, 49-53 пикеттер) шалдыққыш болып 

келеді. Сары топырақтардың эрозияға шалдығуы ерітілген ластаушы заттар 

мен ұсақ топырақтардың шашырап кету тәуекелін , оның ішінде әсіресе 

көктемгі қар еру кезеңінде, жыра және алқаптар арқылы өтетін кәрізді 

ағындар құрылысының жолақтарына байланысты іргелес тоғандар мен 

каналдарды батпақтандыру тәуекелін арттырады. Сары топырақтардың 

сипаттық ерекшелігі – шөгіп кететіндігі, топырақ ылғалдығы артқан кезде 

белсенденіп кетеді, ал жоба аумағы тұрғысында  – құрылыстың субендік (22-

54 пикеттері) бөлігіндегі жол төсемінің көктемгі су ағысымен серпенділенген 

кезінде орын алуы мүмкін.  

4. Меридионалды бағытта құрылыс жолағын айырушы өзендердің жоғары 

энергиясы қазіргі кездегі биік жағалардың эрозиялық үрдістерінің, 

шайылуының және құлауының орын алуына себепші. Эрозиялық үрдістер 

негізінен жоба аумағының оңтүстік –батыс және оңтүстік-шығыс 

секторларында шоғырланған. Оңтүстік-батыс секторда (3-4, 7-10 пикеттер) 

бұзылған жағдайда топырақтың жыралық эрозиясы және  беткейлік 

шайылуының белсенделу тәуекелі бар. Оңтүстік-шығыс секторында (54-64 

пикеттер) бедердің бөлшектену тереңдігі зор емес; қазіргі кезде жерді жырту 

салдарынан беткейлік шайылу және көптеген жыралар арқылы 

материалдарды ағыту тәуекелдігі бар. Құрылыс жолақтарындағы жағалардың 

шайылуы және құлауы мүмкін ең ірі көздері Ақсай (16 пикет), Қарасу (29 

пикет), Ү. Алматы  (34 пикет) өзендерінің аңғарларында  және К. Алматы 

өзені мен оның оң жақ құйылмасында (44-48 пикеттер) орналасқан.   

5. Ең ежелгі төменгіплейстоцендік аллювиалды-пролювиалды шөгінділерден 

(түбінде, мүмкін, - байырғы жыныстардан) қалыптасқан және сар топырақпен 

бүркелген (3-5, 7-10 пикеттер) қалдық қыраттардың, болуы, 600-1200 м 

қашықтықта биіктіктің 30-60 м құбылмалығын құрады, бұл әсіресе өсімдік 

жабыны бұзылған жағдайда топырақтың толығымен шайылуы және 

ластаушы және қатты заттардың жақын маңдағы су қоймаларына( Қырғауды 

өзені, Жалпақсай су қоймасы, тоғандар, каналдар) құйылу сары топырақтың 

эрозиялық үрдісінің өте жоғары тәуекелдігін тудырады.  

6. Тыңайған жер, егістік және жайылым кезектесуі құрылыс жолағының 

негізгі бөлігінде болжамды механикалық бұзылуларға ландшафт 

төзімділігінің (қайта қалпына келуге қабілеттілік секілді)  қарама-қарсы 

жағдайын жасайды. Топырақ төзімділігі үлкен дәрежеде оның 

қарашірінділігімен және оған байланысты құрылымының жақсару және 

құрылым беріктігінің деңгейімен  айқындалады. Жыртып қолданған кезде 

топырақ құрылымының бұзылуы, қарашірінділік заттар саны мен топырақ 

құрамының жақсаруын азайтатын эрозия (еңіс беткейлерінде) және 

дефляцияны арттырып жібереді. Сонымен бірге құрылыс кезіндегі 

механикалық бұзылу болған жағдайда өсу жылдамдығы азаяды. Көп жылдық 

тыңайған жерлер, әсіресе құрылыстың жоғарғы (оңтүстік) құрғақ далалық 

секторында жыртылғаннан кейін топырақтың қарашірінділігінің және 

құрылымдық жақсаруының қалпына келуіне әрекеттеседі; яғни, эрозия және 

дефляция тәуекелділігі біршама азайтылды, қалпына келтірудің фитоценоз 

қабілеттілігі көтерілді. Қарқынды жайылымдық пайдаланған жағдайда да 

қарашірінділігі мен құрылымдық жақсаруы төмендеу тәуекелділігі зор, 

сондықтан қалпына келу жылдамдығы азаяды. Алайда, сонымен бірге,  

топырақты малдан қорытылып шыққан қалдықтармен құнарландыру 

өнімділігі жоғары қурай өсімдіктерінің(нитрофильді)  жылдам дамуына сеп 

болады, ол жазық беткейлерде топырақтың жылдам бекітілуіне әсер етеді. 

Еңіс жерлерде, әсіресе еңісі 3° жоғары жерде, көпжылдық мал жаю 

топырақтың нашарлануына және шайылуына алып келеді; қайта қалпына 

келу қабілеттілігі төмендейді.  
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7. Құрылыс жолақтарының шөлді бөліктерінде (сұр топырақты аймақ, 24-28 

пикеттер) сортаңдау көздерінің болуы табиғи ақпаға кедергі болатын жол 

үйінділерін салған кезде олардың кеңейіп кету тәуекелдігіне себеп болады. 

Жолдың субкең бөліктерінде (22-55 пикеттер) жол құрылыстары ағыстың 

субмеридиональды бағытына қарай барлығы дерлік перпендикуляр, болған 

жағдайда әсіресе 24-32 пикеттеріндегі өзен аңғарлары, көп мөлшердегі 

алқаптар қасынан орналасады. Көктемгі қар еру кезінде жолдағы құрылыстар 

су ағысына кедергі болулары мүмкін, бұл кейін ылғалдылықтың жиналу, 

сорланған жерасты сулар деңгейінің көтерілу және сортаңдау көздер 

алаңының өсуіне жағдай жасайды. Сорланған топырақ құрылыстың 

тоттануына себеп бола алады.  

8. Көптеген суландыру арналарының болуы бір жағынан өсімдік өнімділігінің 

артуына және механикалық бұзылулар болған жағдайда олардың қайта 

қалпына келу қабілеттілігінің артуына жағдай жасайды. Екінші жағынан, 

топырақтың сорлануы бар шөлді секторда арналардан келген суларды сүзу 

сортаңдау көздерінің кеңеюіне алып келуі мүмкін.  

6.7.3 Жоба бойынша қызметтер және сәйкес әсерлер  

Жобаны іске асыру кезде орын алуы мүмкін ландшафтылардың эстетикалық 

қасиеттеріне әсер етулердің негізгі түрлері төмендегі кестеге біріктірілген ( 0-1-

кесте). 

 0-1-кесте Ландшафтылардың эстетикалық қасиеттеріне әсер етуші негізгі 

факторлар1 

Әсер етуші факторлар Ландшафтылардың эстетикалық қасиеттеріне әсер  

Құрылыс кезеңі 

Алаңдарды тазалау 

Топырақ-өсімдікті жабынның жоғалуына байланысты 

ландшафтыларың эстетикалық қасиеттерінің өзгеруі    
Жер жұмыстары (жол үйіндісін жоспарлау, 

қалыптастыру және ор қазу), құрылыс 

материалдарын өндіру (қазбалар) 

Транспорттық құралдар, құрылыс 

техникалардың жылжуы және 

пайдаланылуы, АБЗ технологиялық 

қондырғылардың  жұмысы, құрылыс 

материалдарын тасымалдау.  

Техника жұмыстары мен қозғалыстарынан көзге 

көрінетін әсерлер  

Пайдалану кезеңі 

ҮАААЖ және Жобаның қосалқы 

объектілерін пайдалану (ЖПТ алаңдары) 

Жаңа инфрақұрылымдық объектілердің пайда болуы 

салдарынан ландшафтылардың көзге көрінетін 

қасиеттерінің өзгеруі  

Автокөлік қозғалысынан көзге көрінетін әсерлер  

6.7.4 Әсерлердің маңыздылығы және оларды жұмсарту бойынша көзделген 
шаралар  

Құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі әсерлер төмендегі кестеде келтірілген. ( 

0-2-кесте). Төмендегі кестеде жобалық құжаттамада әлдеқайда қарастырылған 

және басқарудың сәйкес жоспарларында көрсетілетін, әсерлерді жұмсарту 

бойынша қосымша шаралар келтірілген.  

 

                                                      
1 Сарапшы бағасы 
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 0-2-кесте Ландшафтылардың көзге көрінетін қасиеттеріне әсер ету және құрылыс және пайдалану кезеңдеріне арналған оларды 

жұмсарту бойынша шаралар  

№. Әсердің сипаттамасы Реципиент Әсердің 

маңыздылығы 

Әсерді жұмсарту бойынша қосымша 

шаралар 

Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

Құрылыс кезеңі 

1.  Топырақты-өсімдік жабынның жоғалуына 

байланысты ландшафтының эстетикалық 

қасиеттерінің өзгеруі  

Жобаның тұрақты және уақытша объектілерін 

салу телімінде жер үстін жоспарлау және 

топырақты-өсімдік жабынын жою жүргізіледі.  

ТӨҚ шешу уақытша және жергілікті сипатта 

болады. Құрылыс кезеңі аяқталғаннан соң жер 

жұмыстарын жүргізу аумағына құнарлы 

топырақты қайта шашу қарастырылған. 

Шамамен 805 га. аумақтан ТӨҚ алынады. 

Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталысымен 

жалпы аумағы шамамен 131 га (бұзылған 

алаңның шашамен 16%) уақытша бөлінген 

жер аумағында (вахталық қалашықтар және 

АБЗ, құрылыс алаңдары, қазбалар) ТӨҚ қайта 

қалпына келтіріледі. Жобаның тұрақты 

объектілері (ЖПТ алаңдары, автокөлік жолы) 

аумағында ТӨҚ қалпына келтіру Жоба 

объектілерін пайдаланып болғаннан, бұзып 

алудан және топырақ құнарлығын 

қайтарғаннан соң жүзеге асырылады.  

«Есік» БКС бау-бақша 

телімінің иегерлері 

Орташа • «Есік» қазбасына бөлінген жер шекарасын 

қайта қарастыру қажет  (іргелес шекараны 

БКС-не іргелес шекарадан оңтүстік-

шығысқа 300 к кем емес; 

• Қазбаның солтүстік-батыс шекарасы 

бойымен ағаштарды орнатуды 

ұйымдастыру; 

• Жұмыстарды тек қана күндізгі уақытта 

жүргізу; 

• Іргелес елді мекендерді ескерумен 

қазбаларды жарықтандыруды ұйымдастыру 

а. 

Әлсіз 

Айырып танылатын және 

байқалатындай қашықтық 

шегінде әсерлерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекен 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар. 

Көзге көрінетіндей қашықтық 

шегінде және визуалдық 

доминантада әсерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекеннің 

тұрғындары. 

 

Шамалы / Әлсіз Қажет емес Шамалы / Әлсіз 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент Әсердің 

маңыздылығы 

Әсерді жұмсарту бойынша қосымша 

шаралар 

Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

Көзге көрінетіндей қашықтық 

шегінде және визуалдық 

доминантада әсерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекеннің 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар.   

Орташа / Зор • Іргелес елді мекендер/ бақша 

серіктестіктерін ескере отырып, құрылыс 

алаңының жарықтандырылуын 

ұйымдастыру; 

• Жұмыстарды тек қана күндізгі уақытта 

жүргізу (кейбір түнгі жұмыстардың жеке 

жағдайлары үшін алдын ала бағалау, 

жұмыс өндірісінің жобасы, мүдделі 

тараптармен өзара әрекеттесу іс-шаралары 

жүргізіледі); 

• Құрылыс алаңдарын айландыра шеттерінде 

экрандар орналастыруды қарастыру. 

Әлсіз 

2.  Техникалар және автокөліктердің 

жұмыстары мен қозғалыстарынан көзге 

көрінетін әсерлер  

Құрылыс техникалары және автокөлік 

құралдарының қозғалысы тек қана бөлінген 

жер шегінде жүзеге асырылады. Қозғалушы 

техникалар және автокөліктерден 

реципиенттерге көзге көрінетін әсері тек елді 

мекендерге іргелес аймақтық және жергілікті 

көлік жолдарының телімдерінде ғана болуы 

мүмкін және ол елді мекендерге өте жақын 

орналасқан АБЗ және ҮАААЖ құрылыс 

теліміне қазбалардан құрылыс материалдарын 

тасымалдаушы көліктер есебінен автокөлік 

ағыны тығыздығының өсуінде болады.  

Көзге көрінетіндей, айырып 

танылатындай және 

байқалатындай қашықтық 

шегінде және визуалдық 

доминантада әсерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекеннің 

тұрғындары. 

   

Визуалдық доминантада әсерді 

сезінетін бақша телімдерінің 

иегерлері, саяхатшылар және 

демалушылар.   

Әлсіз/  

Орташа 
• Жүк тасымалдауды тек қана күндізгі 

уақытта жүргізеді кейбір түнгі 

жұмыстардың жеке жағдайлары үшін 

алдын ала бағалау, жұмыс өндірісінің 

жобасы, мүдделі тараптармен өзара 

әрекеттесу іс-шаралары жүргізіледі); 

• Іргелес елді мекендер/ бақша 

серіктестіктерін ескере отырып, құрылыс 

алаңының жарықтандырылуын 

ұйымдастыру; 

• Жұмыстарды тек қана күндізгі уақытта 

жүргізу (кейбір түнгі жұмыстардың жеке 

жағдайлары үшін алдын ала бағалау, 

жұмыс өндірісінің жобасы, мүдделі 

тараптармен өзара әрекеттесу іс-шаралары 

жүргізіледі); 

• Құрылыс алаңдарын айландыра шеттерінде 

экрандар орналастыруды қарастыру. 

Шамалы / Әлсіз 

Көзге көрінетіндей, айырып 

танылатындай және 

байқалатындай қашықтық 

шегінде және визуалдық 

Шамалы Қажет емес Шамалы 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент Әсердің 

маңыздылығы 

Әсерді жұмсарту бойынша қосымша 

шаралар 

Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

доминантада әсерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекеннің 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар.   

Пайдалану кезеңі 

3.  Жаңа инфрақұрылымдық объектілердің 

пайда болуы салдарынан 

ландшафтылардың көзге көрінетін 

қасиеттерінің өзгеруі  

Жол үйінділерінің және өзге 

инфрақұрылымдық объектілерінің (төлем 

бекеттері, АҚС, жол айырықтары, көпірлер, 

эстакадалар, ЖПТ алаңдары), пайда болуы 

аумаққа іргелес тұрақты бөлінген жер 

ландшафтыларын едәуір өзгертеді, алайда 

олардың бастапқы кезінен өздеріне тән 

құбылмалығының жоғары деңгейіне 

байланысты айтарлықтай әсер етпейді. 

Сонымен қатар Жобада жол құламаларын 

көпжылдық шөптер егумен бекіту және жол 

төсемі бойы ағаштар отырғызу 

қарастырылған, бұл өз тарапынан 

ландшафтылардың эстетикалық қасиеттеріне 

объектілердің әлеуетті әсерін біршама 

азайтады. 

Айырып танылатын және 

байқалатындай қашықтық 

шегінде әсерлерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекен 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар. 

Әлсіз Қажет емес Әлсіз 

Көзге көрінетіндей қашықтық 

шегінде және визуалдық 

доминантада әсерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекеннің 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар.   

Орташа • Жол үйінділерінің құламаларындағы 

өсімдіктер күйін мониторингтеу; 

• Жақын орналасқан елді мекендерді ескере 

отырып, жол төсемін жарықтандыру; 

• ҮАААЖ тас жолына іргелес елді мекендер 

шеттеріне экрандаушы ағаш және бұтақ 

өсімдіктерін (аборигендік түрлерін) егуді 

қарастыру. (көріктендіру Жоспарға сәйкес) 

Әлсіз 

4.  Автокөліктер қозғалысынан көзге 

көрінетіндей әсерлер  

Жоба объектілерін пайдалану кезеңде 

ландшафтылардың көзге көрінетін 

қасиеттеріне әсер ету ең үлкен фактор ол, 

автокөліктердің қозғалысы болып табылады. 

Осылайша, ҮАААЖ секцияларына 

Айырып танылатын қашықтық 

шегінде әсерлерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекен 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар. 

Шамалы Қажет емес Шамалы 
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№. Әсердің сипаттамасы Реципиент Әсердің 

маңыздылығы 

Әсерді жұмсарту бойынша қосымша 

шаралар 

Әсердің қалдық 

маңыздылығы 

байланысты трафик қозғалысының есептелген 

қарқындығы 22767 АҚ/күніне санынан бастап 

(9-шы секция)  92863 АҚ/күніне (3-ші секция) 

дейін құбылады, бұл өз кезегінде 

қолданыстағы көлік жолдары арқылы өтетін 

трафик қарқындылығынан әлдеқайда 

артылады.    

Байқалатындай қашықтық 

шегінде әсерлерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекен 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар. 

Орташа • Көзге көрінетін және дыбыстық әсерлерді 

төмендету үшін елді мекендерге іргелес тас 

жолдың телімінде арнайы экран орнатуды 

алдын ала қарастыру  (2.2.5.2-бөлімді 

қараңыздар); 

• ҮАААЖ тас жолына іргелес елді мекендер 

шеттеріне экрандаушы ағаш және бұтақ 

өсімдіктерін (аборигендік түрлерін) егуді 

қарастыру 

 

Әлсіз 

Көзге көрінетіндей қашықтық 

шегінде және визуалдық 

доминантада әсерді сезінетін 

жақын маңдағы елді мекеннің 

тұрғындары, бақша 

телімдерінің иегерлері, 

саяхатшылар және 

демалушылар.   

Зор • Көзге көрінетін және дыбыстық әсерлерді 

төмендету үшін елді мекендерге іргелес тас 

жолдың телімінде арнайы экран орнатуды 

алдын ала қарастыру  (2.2.5.2 бөлімді 

қараңыздар); 

• ҮАААЖ тас жолына іргелес елді мекендер 

шеттеріне экрандаушы ағаш және бұтақ 

өсімдіктерін (аборигендік түрлерін) егуді 

қарастыру 

Орташа 
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6.8 БИОӘРАЛУАНДЫЛЫҒЫ 

6.8.1 Кіріспе 

Осы тарауда далалық және камералық зерттеулердің нәтижелеріне негізделген 

жобаның биоәралуандылыққа қатысты әсерін бағалау, бағалаудың әдістері мен 

сын шарттары, биоәралуандылықтың аялық күйін сипаттау көрсетілген. Сондай-

ақ осы тарауда әсерді жұмсарту бойынша шаралар белгіленген және қалдық 

және жиынтықты әсерлер қарастырылған.  

6.8.2 Аялық зерттеу нәтижелері  

Жерүсті және су биотасына әсерлерді ары қарай зерттеу үшін бастапқы 

деректерді жинау әдістері камералық және далалық зерттеулерден тұрады.  

ERM Жоба аумағының далалық геоботаникалық, териологиялық, 

орнитологиялық, этимологиялық және герпетологиялық зерттеулерді 2018 

жылдың мамыр-маусым айларында жүргізген, сонымен қатар қосымша 

орнитологиялық зерттеулер 2018 жылдың қыркүйек-қазан айларында 

жүргізілген. Зерттеу нәтижелері, аялық жағдайлар және карталар ҚОӘСӘБ 

есебінің III томында көрсетілген.  

Төменде келтірілген деректер Жоба аумағында жүргізілген осы зерттеулердің 

нәтижелеріне, сондай-ақ ашық ақпарат көздерінен және алдыңғы зерттеулерден 

алынған мәліметтерге негізделген.  

Жобалық аумақ ірі қала Алматы (600-900 м т.д.б.) маңындағы Іле Алатау 

етегінде орналасқан.  

Жобаланып жатқан ҮАААЖ тас жолы толығымен тау етегіндегі шөлді-далалық 

аймақты1 алады. Шағын төбешіктерде (шамамен 600 м) өсімдіктерден, шөлейт 

жерлерге тән тұзға төзімді бұтақтар2 аудандатып өседі. 600 м биіктікте шөлейт 

құба топырақты жусанды-бозды-бөтегелі далаға алмасады; 800—1700 м 

биіктікте – қара топырақты жайылым болады.  

ҮАААЖ Жобасының аумағы ауыл шаруашылығы дамыған халық тығыз 

мекендеген ауданға орналасқан, яғни аумақ егіншілік, мал бағу, өсімдік өсіру, 

ұжымдық бақтар мен саяжайлар үшін пайдаланылады. Қазіргі кезде зерттеу 

аумақтың 90% пайызы ауыл шаруашылық жерлерде орналасқан, бұл әрекет 

етуші немесе тастанды алқаптар (қалған дала),жайылымдар елді мекендер. 

Сонымен бірге, аймақ асфальттанған және топырақты жолдардың ауқымды 

желісімен бүркелген.  

Өсімдік жабындар, құрам түрлерінің, құрылымының және қауымдастық 

өнімділігінің жағымсыз өзгерістеріне алып келетін біршама антропогендік 

салмаққа тап болып отыр. Өсімдік жабындары айтарлықтай антропогендік 

салмақтар сезінеді, олар қауымдастықтардың көрінетін құрамына, құрылымына 

және өнімділігіне жағымсыз өзгерістер алып келеді. Табиғи мекен ету 

алаңдарының маңыздылығы мұнда аз, олар тек мозаикалы және кездейсоқ 

сақталған.  

                                                      
1 Қазақстан және Орта Азияның ботаникалық географиясы (шөлді аймақтар шеңберінде) // Рачковская Е.И., 

Волкова Е.А., Храмцов В.Н. - Санкт-Петербург. - 2003. – 424 б. 

2 Е.И. Рачковская. Қазақстан Республикасының ұлттық атласы — Қазақстан өсімдіктері мен экожүйесінің 

картасы, 2007 ж. 
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Алматы маңы аудандарындағы флора және фауна топографиялық биіктіктер мен 

жер пайдалану шарттарының қатты әсері астында болады.  

Өсімдіктер 

Жобалық аумақтың ерекшелігі ұзақ мерзімдік антропогендік әсерлер (жер 

жырту, мал жаю, құрылыс салу, ағаштарды кесу) нәтижесінде қалыптасқан 

кедей флора және өсімдік жабыны құрылымының өзіндік өзгешілігінде.  

Жобалық аумақтың ауданғы бөлігі ауыл шаруашылық алқаптары және әртүрлі 

жастағы тыңайған жерлердегі екінші реттік өсімдіктерден құралған. Бұл 

жайылма-шалғынды, ашық-құба, шалғын-сұр топырақты және сұр топырақты 

жазықтық аумақтар. Тыңайған жерлердегі өсімдік жабыны арам шөп 

қауымдастығынан құрылған. Ең көп кездесетін өсімдік түрлері бір жылдық 

өсімдіктер болып табылады: дақылдар – жаппа арпабасы (Anisantha tectorum), 

жапон арпабасы (Bromus japonicus) және түрлі шөптер – жусанжапырақ 

ойраншөп (Ambrosia artemisiifolia) (карантиндік арамшөптер), біржылдық жусан 

(Artemisia annua), шығыс майракебіс (Bunias orientalis). 

Сәл көтерілген төбешіктерде (шамамен 600 м) өсімдіктер арасынан тамарикс 

Tamarix, дала жусаны Artemisia және сораң Salsola секілді тұзға төзімді бұталар1 

көбінесе кезігеді. 

Биіктеген сайын мұнай өсімдіктер шөпті жусандармен Artemisia және түрлі 

шөпті дақылдармен (Festuca, Stipa, Agropiron және т.б.) алмасады. Ең кеңінен 

тарағаны қой бетеге (Festuca ovina) және қауырсын қау (Stipa pennata). Дақылды 

түрлер малға арналған әдеттегі қоректендіру шөптері болып табылады. Олар 

қоңырбас келлерия (Koeleria gracilis), түкті еркекшөп (Agropirum dasystachium) 

және тарақты еркекшөп (Agropiron cristatum) секілді түрлермен жайылған. Сұр 

топырақта табиғи өсімдіктер кілемі негізінен үнемі дерлік изен (Kochia), 

пырейник (Elymus) және ебелек (Ceratocarpus) шөптері қосыла өсетін жусаннан 

құралған.  

Эфемероидтар осы географиялық аудандағы табиғи өсімдік жабынының 

қалыптасуына үлкен рөл атқарады және олар негізінен шалғын қоңырбас (Роа 

bulbosa), арпабас тұқымының түрлері (Bromus), сондай-ақ көкнәр, қызғалдақ 

және бәйшешек (көктемде) болып келеді. 

Тау бөктеріндегі аумақтар суарылатын және суарылмайтын егін шаруашылығы 

үшін қолайлы. Бұталар көбінесе өзен аңғарларында кеңінен тараған және тал 

(Salix), жиде (Elaeagnus orientalis), итмұрын (Rosa spec.), тобылғы (Filipendula) 

және өзге түрлерінде кезігеді. Ағаштардың қалыпты түрлері — терек (Populus), 

үйеңкі (Acer tataricum), шегіршін (Ulmus campestris және Ulmus parvifolia) және 

жиде ағаш (Elaeagnus angustifolia және Elaeagnus commutate). 

Тереңдігі аз жатын жерасты сулары бар телімдер және Ащыбұлақ, Қарғалы және 

Қартабұлақ секілді өзендердің аңғарлары кең көлемді қамыс қопасымен 

бүркелген.  

Тас жол өтетін аумақтың ауданғы бөлігі дәнді дақылдар (соя, жүгері, бидай), 

беделік дақылдар, сирек көкөніс және бақша дақылдары және жайылымдық пен 

шабындық жерлер алып отыратын, егін салатын жерлерден құралған. Жеке, ұзақ 

мерзім бойы өңделмеген сілемдер арам шөп қопасымен бүркелген: түйетікен, 

жусан, ошаған және т.б.  

ҮАААЖ Жобасын іске асыру ауданындағы дала жұмыстары барысында 40 

әулиет және 93 тұқым қатысты 108 түрі кезіккен.  

                                                      
1 Е.И. Рачковская. Қазақстан Республикасының ұлттық атласы — Қазақстан өсімдіктері мен экожүйесінің 

картасы, 2007 ж. 
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Түрлілік саны жағынан ең көп тарағаны дәнді тұқымдастар(Poaceae) болды, 

олар күрделігүлділер (Asteraceae), бұршақтар (Fabaceae), итмұрындылар 

(Rosaceae) және шаршыгүлділер (Brassicaceae). 

ҚР Қызыл Кітабына және ТҚХО Қызыл тізіміне кіргізілген түрлер, зерттеу 

жұмыстары барысында анықталмады.  

Сирек кездесетін және қорғаныстағы түрлердің жолықпаған себептерінің бірі 

мезгілдік шектеулі зерттеу шараларында болуы мүмкін. Әлеуетті алты түрді 

төртеуі – эфемероидтар болып табылады. 

ҮАААЖ тас жолы бойында жүргізілген геоботаникалық зерттеулерге сәйкес 

өсімдік қауымдастықтарының келесі түрлері көбірек кезігеді: 

• Жоба аумағы алаңының 80% астам бөлігі толығымен өзгертуге 

ұшыраған сипатымен ерекшеленетін ауылшаруашылық жерлері және 

тастанды/ тыңайған егін салатын жерлер және табиғи түрі сирек 

жолығатын флора құрылымы болып табылады.  Агрожүйелер жіңішке 

сайларға топталған ағаштармен (Ulmus pumila, Populus nigra, 

Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo, Salix alba) және кеңейген 

жерлерінде аралас шөпті-дәнді өсімдіктер  шалғынымен (Elytrigia repens, 

Poa stepposa, Rubus idaeus) үзіліп кетіп тұрады. 

• Аймақтың шамамен 10% қайта қалпына келтірілмейтін өсімдіктері бар 

елді мекендердің жерлері қамтиды. 

• Аумақтың 5% пайыздан төмен жерін қара құба топырақта орналасқан 

аралас шөпті-дәнді (Poa stepposa, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, 

Euphorbia lamprocarpa, Achillea millefoilum) қауымдастықтар алған. 

• Аумақтың 3% пайыздан төмен жерін, бөктердің еңістері мен 

төмендеулерінде аралас шөпті арпабас (Bromopsis inermis, Salvia deserta)  

пен үйлесе суайрықтары бойынша аққұба топырақтар үстінде аралас 

шөпті-дәнді  (Poa stepposa, Aegilops cylindrical, Artemisia sublessingiana) 

және қоңырбас  (Poa bulbosa) қауымдастықтары жайғасқан. 

Оңтүстігіндегі қараторырақтарда жоғары және орташа дәрежеде 

бұзылған қауымдастықтар өсіп келеді. Орташа дәрежеде бұзылған 

қауымдастықтар аралас шөпті қоңырбас (Poa stepposa, Achillea 

millefoilum, Trifolium pratense) болып келеді. Өте қатты өзгеріске 

ұшыраған қауымдастықтарды арамшөптер (Anisantha tectorum, 

Trifolium pratense) қамтыған. 

Сүтқоректілер 

XX ғасырда Алматы өңірі адамдармен белсенді меңгеріліп келген және өңірдің 

табиғи экологиялық жүйесі айтарлықтай техногендік өзгерістерге ұшырған, ол 

өз кезегінде териофаунаның құрамына әсер етіп қана қоймай, оның 

үйлестірілуіне және санына салдарын тигізген. 

ХХ ғасырдың бірінші жартысында антропогендік әсерлерге байланысты 

өңірден, осы аймақты мекендеген тұран жолбарысы (Panthera tigris virgata) 

және қызыл қасқыр (Cuon alpinus) жойылған. ХХ ғасырдың екінші жартысында 

адамның шаруашылық әрекеттер қарқыны артты және инфрақұрылымның 

дамуы, елді мекендер санының өсуі және халық санының көбейуі қатар жүретін 

белсенді урбанизация үрдісі басталып кетті.  Біртіндеп Алматы қаласы өзінің 

жеке агломерациясы бар ірі мегаполиске айналып үлгерді.  

Осы себептен ортаазиялық өзен кәмшаты (Lutra seistanica), тяньшань арқары 

(Ovis ammon karelini), үнді жайрасы (Hystrix indica) секілді ірі сүтқоректілер 

алдымен сирек кездесіп, артынан Алматы маңынан мүлдем жоғалып кетті және 
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қазіргі кезде қаладан оншақты, тіпті жүз шақты шақырым алшақ жерлерде, 

жетуі қиын аймақтарда ғана анда-санда кезігіп тұрады. 

Екінші жағынан қарағанда сүтқоректілер фаунасында, табиғи жолмен де, 

жасанды жолмен де сәтті жер аударып келген және барлық мекендеуге 

қолайлылық бойынша сіңіп кеткен жаңа 5 түрлі сүтқоректілер – шие бөрі (Canis 

aureus), ақтөс кірпі  (Erinaceus concolor), кәдімгі тиін (Sciurus vulgaris), ондатра 

(Ondatra zibethica) және сұр егеуқұйрық (Rattus norvegicus) пайда болды 

Бүгін таңда Жобаны іске асыру аумағындағы фауна құрамында сүтқоректілердің 

36 түрі есептелген. Олардың ішінде Кемірушілер жасағына 13 түрі,  

Жыртқыштарға – 10 түрі, Жарқанаттарға – 7 түрі, Жәнтікқоректілерге – 3 түрі, 

Қостұяқтыларға – 2 түрі, Қоянтәрізділерге– 1 түрі қатысты. 

Аң түрлерінің көбісі жыл бойы өмірдің белсенді күйін кешеді. Оларға 

тұяқтылардың (Artiodactyla), жыртқыштардың (Carnivora) барлық түрлері, 

кемірушілердің көбісі (Rodentia) және жәнтікқоректілер (Insectivora) жатады. 

Қыста ұйқыға кететіндер жарқанаттардың (Chiroptera) барлық түрі, сонымен 

бірге борсық (Meles meles), сартышқан (Citellus fulvus), құлақты және ақтөс 

кірпілер (Hemiechinus auritus, Erinaceus concolor), орман қарақасы (Dryomys 

nitedula). 

Сүтқоректілердің кейбір түрлері үшін қоректің бар болуы, қол жетімділігі және 

жағдайына байланысты мезгілді тік көшу тән (таудың жоғарғы белдеуінен төмен 

және кері). Тік көшу осы жерлерде кезігуі мүмкін тұяқтылардың барлық түріне - 

кабан (Sus scrofa) және сібірлік елікке  (Capreolus pygargus) тән қасиет. Терең 

қар түсіп қалған кезде, таудағы азық қолжетімсіз болған жағдайда жануарлар да 

биік таудан жапырақты ормандарға және тау етегіне дейін түсіп орындарын 

ауыстырады. Қоректенетін объектілерінің ізіне түсіп төменге қарай ірі жыртқыш 

– қасқыр да жер аударады. Тұяқтылар және жыртқыштардан тыс жаппай астық 

шықпаған жағдайда (қылқанжапырақтылар дәні) азық мол жерлерді іздеуге 

тиіндер (Sciurus vulgaris) және тас сусарлар да (Martes foina)кетуі мүмкін. 

Жоба әсер ету аймағы шегінде қарастырылып жатқан жерлерде ҚР Қызыл 

Кітапбына енгізілген түрлерден тек тас сусары ғана (Martes foina) кезігуі 

мүмкін. Алайда 2018 жылғы зерттеулер барысында жолықпады. ҚР ҚК сәйкес 

аталмыш түрі 3 санатты сиректілікке жатады ( ерекше сирек түрі емес, бірақ 

бірқатар аудандарда олардың саны азаюда); ТҚХО-на сәйкес бұл түрі LC 

мәртебесіне ие. 

Құстар 

ҮАААЖ өтетін аймаққа іргелес аумақты камералық зерттеу деректері бойынша 

тұрақты негізде 191 түрлі құстар, сонымен қатар ауқын-ауқын шамамен 20 түрлі 

құстар (кестеге енгізілмеген) кезігуі мүмкін. Олардың ішінде 71 түрі аумақта ұя 

салады, оған қоса 18 түрінің ұя салу ықтималдығы өте жоғары деп болжанады. 

Қалған түрлері келу-қайту және қыс кезеңінде кезігеді.  

Спизелла-крошка (Spizella pusilla), қараторғай (Sturnus), кәдімгі сарыторғай 

(Oriolus linnaeus), тағанақтар (Laniidae), қаршығареңді сандуғаш (Sylvia nisoria), 

қара сайрақ (Turdus merula), бұлбұл (Luscinia megarhynchos), орман кептері 

(Streptopelia), сарыбауыр шымшық (Parus major), кәдімгі қарға (Corvus corax) 

секілді ұя салушы құстардың көбісі ағаштар мен бұталарға байланған. Көкқара 

(Coracias garrulus), шауқарға (Corvus monedula) және кәдімгі көктарға (Alcedo 

atthis) құстары кейбір өзендердің балшық құламаларының тесіктерінде өсіп-

өнеді. 

Ірі су қоймаларды сұқсыр үйрек (Podiceps cristatus) секілді үйректердің түрлі 

қатарларын қоса, су құстарының алуан түрі мекендеген.  
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Жау торғай және суық торғайды (Passer montanus и Passer domesticus), орман 

кептерін (Streptopelia decaocto), сарыбауыр шымшықты (Parus major), 

сауысқанды (Pica pica), кәдімгі қарғаны (Corvus corax) қосқанда жылы жаққа 

ұшып кетпейтін ұя салатын құстардың бірнеше түрі бар.  

Жыл құстары ішіндегі сан жағынан ең көп түрі ретінде қара кезқұйрық (Milvus 

migrans), сарыалқым аражегіш (Merops apiaster), ала қараторғай (Sturnus roseus), 

шыбыншы торғай (Muscicapa) және сарықасты (Phylloscopus) атап өткені жөн. 

Жалпы алғанда зерттеліп жатқан ауданның орнитофаунасы әртүрлі экологиялық 

және жүйелік топтар болып келетін, ең кең тараған және сан жағынан түрлері 

жеткілікті құстардың кешені болып табылады. Жобалық аумақтың айтарлықтай 

көп бөлігі адам әрекеттері нәтижесінде бастапқы экологиялық функциялар мен 

орнитофаунаның түрлік құрамы едәуір өзгерістерге ұшыраған түрленген 

мекендеу ортасы болып табылады. Жобалық аумақ құстардың алуан түрлілігін 

сақтау үшін маңыздылығы зор табиғи экожүйелерден және адам әрекетімен 

өзгеріске ұшыраған телімдерден алыс немесе жақын қашықтықтағы 

антропогендік тұрғыдан өзгертілген ауданда орналасқан.  

Жобалық аумақта қорғаудың түрлі санаттарына қатыстырылған құстардың 37 

түрі жылдың түрлі мезгілдерінде кезігуі мүмкін. Олардың ішінде 14 түрі 

Қазақстан Республикасының Қызыл Кітабына, 20 түрі  - Алматы облысының 

Қызыл Кітабына, 28 түрі  СИТЕС тізіміне енгізілген ( 0-1 кесте)  

 0-1-кесте Жобаны іске асыру аумағы құстарының сирек және қорғаудағы түрлерінің 

түрлік құрамы  

№р/н Түрі 
Құқықтық мәртебесі 

ҚРҚК АОҚК ТҚХО* СИТЕС* 

1 Бұйра бірқазан 

(Pelecanus crispus) 

+ + VU  

2 Қалбағай (Platalea 

leucorodia) 

+ + LC  

3 Қара дегелек (Ciconia 

nigra) 

+ + LC  

4 Сұңғылдақ аққу (Cygnus 

cignus) 

+ + LC  

5 Сарыайдар үйрек (Anas 

penelope) 
 

 LC + 

6 Бізқұйрық үйрек (Anas 

acuta) 
 

 LC + 

7 Даурықпа шүрегей (Anas 

querquedula) 
 

 LC + 

8 Жалпақтұмсық үйрек 

(Anas clypeata) 
 

 LC + 

9 Алакөз қара ала үйрек 

(Aythya nyroca) 

+ + NT  

10 Ақбас үйрек (Oxyura 

leucocephala) 

+ + EN + 

11 Балықшы тұйғын 

(Pandion haliaetus) 

+ + LC + 

12 Кәдімгі аражегіш (Pernis 

apivorus) 

 + LC  

13 Қара кезқұйрық (Milvus 

migrans) 

  LC + 
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№р/н Түрі 
Құқықтық мәртебесі 

ҚРҚК АОҚК ТҚХО* СИТЕС* 

14 Бөктергі (Circus cyaneus)   LC + 

15 Дала құладыны (Circus 

macrourus) 

 + NT + 

16 Сужұлдызтар (Circus 

aeruginosus) 

  LC + 

17 Тұйғын (Accipiter 

gentilis) 

  LC + 

18 Қырғи (Accipiter nisus)   LC + 

19 Айқанат тілеміш (Buteo 

lagopus) 

  LC + 

20 Көксары  (Buteo rufinus)   LC + 

21 Ақсары (Buteo buteo)   LC + 

22 Дала қыраны  (Aquila 

nipalensis) 

+ + EN + 

23 Шаңқылдақ қыран 

(Aquila clanga) 

 + VU + 

24 Бүркіт (Aquila chrysaetos) + + LC + 

25 Аққұйрық субүркіт 

(Haliaeetus albicilla) 

 + LC + 

26 Бидайық (Falco 

pelegrinoide)s 

+ + LC + 

27 Лашын (Falco peregrinus) + + LC + 

28 Жағалтай (Falco 

subbuteo) 

  LC + 

29 Күйкентай (Falco 

tinnunculus) 

  LC + 

30 Ақбас тырна 

(Anthropoides virgo) 

+ + LC + 

31 Безгелдек (Tetrax tetrax) + + NT + 

32 Қарабауыр бұлдырық 

(Pterocles orientalis) 

+ + LC  

33 Түзкептер (Columba 

oenas) 

 + LC  

34 Кәдімгі түркептер 

(Streptopelia turtur)  

  VU + 

35 Құлақты жапалақ (Asio 

otus) 

  LC + 

36 Маубас жапалақша (Otus 

scops) 

  LC + 

37 Шөл жапалағы (Otus 

brucei) 

 + LC  

* https://www.iucnredlist.org/ 

** https://www.cites.org/eng/disc/species.php 

 

2018 жылдың көктем-жаз мезгілдерінде жүргізілген дала жұмыстары кезінде 

Қазақстан Республикасының Қызыл Кітабына, Алматы облысының Қызыл 

Кітабына және ТҚХО Қызыл тізіміне енгізілген құстардың сирек түрлері 

жолықпады. Сонымен қатар, жобалық аумақтағы зерттеу жұмыстары кезеңінде 
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СИТЕС тізіміне енгізілген келесі 4 түрі кезіккен: қара кезқұйрық (Milvus 

migrans), жағалтай (Falco subbuteo), күйкентай (Falco tinnunculus) және құлақты 

жапалақ (Asio otus). 

Сонымен бірге күзгі көші-қон кезінде (2018 жылдың күзінде жобалық аумақта 

жүргізілген дала бақылау жұмыстары кезінде Қазақстанның Қызыл Кітабына 

және ТҚХО Қызыл тізіміне енгізілген балықшы тұйғын (Pandion haliaetus) (LC) 

және дала қыраны (Aquila nipalensis) (EN) жолыққан. 

Қосмекенділер (амфибия) және  бауырымен жорғалаушылар (рептилия) 

ҮАААЖ өтетін аймаққа іргелес ауданды камералық талау деректері бойынша 

мұнда қосмекенділердің 4 түрі (2 әулетке, 3 тұқымға қатысты) және бауырымен 

жорғалаушылардың 15 түрі (6 уәлиетке, 12 тұқымға қатысты) кезігуі мүмкін. 

Жобалық аумақта әлеуетті мекендейтін 19 түрі ішінде (оның ішінде 

сауалнамалық мәліметтер бойынша) 9 түрі тіркелген. Белгіленген түрлердің 

көбісі мезофильді тіршілік ортаға және су қоймаларына (Natrix сарыбас 

жыландарының екі түрі де  (кәдімгі сарыбас жылан және сужыланы) 

байланысты, қосмекенділердің барлық түрі, секіргіш кесіртке (Lacerta agilis) 

және әшекейлі жылан (Elaphe dione)). Жобалық аумақта шөлейт жерлер егін 

егуге және суармалы жер шаруашылығына игерілген.  Осыған байланысты, орта 

азиялық герпетологиялық кешен түрлеріне қолайлы тіршілік ортасы 

анықталмады, және орта азиялық тасбақа (Agrionemys horsfleldi), жылдам, 

орташа және түрлі түсті кесірткелер (Eremias varanus, Eremias insuetophrynus, 

Eremias argute), шығыс айдаһаршасы  (Eryx tataricus), түрлі түсті абжылан  

(Coluber ravergieri) және оқжылан (Psammophis Lineatriton) секілді, зерттеліп 

жатқан өңір үшін күтілетін түрлер белгіленбеген. Өңірден түрі жоғалып кеткен 

кезігуі екіталай – ортаазиялық бақа да (Rana asiatica) табылмады. 

Зерттеу аймағында алай жалаңкөзі (Asymblepharus alaicus) тіршілік кеңістігінің 

солтүстік шекарасы және оған қарама-қарсы, орта азиялық тасбақаны 

(Agrionemys horsfleldi) мекенінің оңтүстік шекарасы орналасқан. Шөлді телімдер 

арқылы аталмыш аумаққа шөл герпефаунасының өкілдері кіре алады. Оларға 

шапшаң кесірт (Eremias varanus), оқжылан (Psammophis lineatriton), орта 

азиялық тасбақа (Agrionemys horsfleldi) жатады. 

Зерттеліп жатқан аумақтың ұзақ уақыт бойы шаруашылыққа игерілуіне, 

жыртылған жер санының айтарлықтай болуына, өте көп елді мекендер мен 

саяжайлардың санына  байланысты сол аймаққа қалыпты болып табылатын 

түрлер сирек кездеседі, дегенмен аз игерілген аудандарда олармен кез болу жиі 

тіркеледі.  

2018 жылғы көктемгі-жазғы дала жұмыстары кезінде  қос мекенділер және 

бауырымен жорғалаушылардың сирек кезігетін түрлерімен кез болу 

тіркелмеген.  

Жобалық аумақта кезігулері мүмкін түрлердің 12 түрі ТҚХО тізіміне енгізілген. 

Ал 7 түрі үшін мәртебесі анықталмаған. 12 түрдің ішінен тек бір түрінде ғана – 

орта азиялық тасбақада (Agrionemys horsfleldi) мәртебесі Vulnerable A2d – осал. 

Қалған өкілдеріне тоқтатылған мәртебе - Least Concern – ең аз алаңдаушылық 

тудыратындар. 

 0-2-кесте Жоба әсер ету өңірлерінде кезігу әлеуеттігі бар сирек кезігетін және 

қорғаудағы қосмекенділер және бауырымен жорғалаушылар 

Түрі Латынша 

атауы 

Қорғаныс 

мәртебесі 

2018 ж жазғы зерттеу 

шаралары кезінде 

жолыққандығы * 
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Түрі Латынша 

атауы 

Қорғаныс 

мәртебесі 

2018 ж жазғы зерттеу 

шаралары кезінде 

жолыққандығы * 

АМФИБИЯ сыныбы [ҚОСМЕКЕНДІЛЕР] - AMPHIBIA Linnaeus, 1758 

Құрбақа тұқымдасы - Bufonidae Gray, 1825 – True Toads 

Жасыл құрбақа Bufotes viridis  LC ТҚХО + 

Певцов құрбақасы Bufotes pewzowi ҚР ҚК, 

LC ТҚХО 

+ 

Бақалар тұқымдасы - Ranidae Gray, 1825 – True Frogs 

Көлбақа Pelophylax 

ridibundus 

LC ТҚХО + 

Орта азиялық бақа Rana asiatica ҚР ҚК, 

LC ТҚХО 

- 

РЕПТИЛИЯ сыныбы  [БАУЫРЫМЕН ЖОРҒАЛАУШЫЛАР] REPTILIA – REPTILIANS 

Құрлық тасбақалар тұқымдасы - Testudinidae Batsch, 1788 – Tortoises 

Орта азиялық тасбақа Testudo 

(Agrionemys) 

horsfieldii 

СИТЭС II, 

VU ТҚХО 

- 

Сығыркөздер тұқымдасы - Scincidae Oppel, 1811 – Skinks 

Шөл жалаңкөзі Ablepharus 

deserti 

LC ТҚХО +(о) 

Нағыз кесірткелер тұқымдасы Lacertidae Bonaparte, 1831 – Lacertids, True Lizards 

Орташа кесірт Eremias 

intermedia 

LC ТҚХО  

Секіргіш кесіртке Lacerta agilis LC ТҚХО + 

Жалғанаяқтар тұқымдасы немесе Айдаһар жыланы - Boidae Gray, 1825 – Boas; Boids 

Шығыс айдаһаршасы Eryx tataricus СИТЭС II  

Сарыбас жылан тәрізділер тұқымдасы - Colubridae Oppel, 1811 – Colubrids, Typical Snakes 

Әшекейлі жылан Elaphe dione LC ТҚХО + 

 

Түрлі түсті жылан Hemorrhois 

ravergieri 

LC ТҚХО  

Кәдімгі сарыбас жылан Natrix LC ТҚХО + 

Оқжылан Natrix tessellata LC ТҚХО + 

Ескертпелер:  

+ - бұл түрі 2018 жылғы жазғы зерттеу жұмыстары кезінде кезіккен; +(о) – бұл түрі дала 

жұмыстары барысында жергілікті халықтың хабарлауы бойынша анықталған  

LC - Least Concern, LR - Lower Risk, VU - Vulnerable A2d (ТҚХО Қызыл тізімінің санаттары) 

* Дала зерттеу шаралары ERM арқылы  2018 жылы ұйымдастырылған және өткізілген.. 

Қатысушылар туралы қосымша ақпарат ҚОӘСӘБ III томында ұсынылған.  

 

Жәндіктер 

Көзге көрінетін есептерде ұшатындардан ірі ұтқыр жәндіктер белгіленген, олар - 

инелік, аскалафтар, күндізгі көбелектер, жабайы аралар, бал аралары, 

шыбындар. Эпигеобионт турлерінен және фитофагтардан – қоң ыздар, 

қандалалар.  
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ҮАААЖ жобалау аумағында Қазақстан Республикасының Қызыл Кітабына 

енген 16 түрінің тіршілік етуі мүмкін, алайда энтомологиялық зерттеулер 

кезінде ондай түрлері кезікпеді. ( -кесте). 

Аталған омыртқасыз жануарлар арасында көктемгі «эфемерлік» белсенділігі 

имаго бар түрлер жеткілікті көп, бұның салдарынан мониторинг шараларын жол 

салу кезінде жазғы және күзгі айларында жүргізу ұсынылған. 

 0-3-кесте ҮАААЖ тас жолы жобаланып жатқан ауданда кезігу әлеуеттілігі бар 

қорғаудағы түрлер1 

Жасақ Тұқымдасы Түрі 

Инеліктер Odonata 
Әдемі инелігі Calopterygidae Әдемі қыз Calopteryx virgo Linnaeus, 1758 

Күйенте инелігі Aeschnidae Әміршіл инелік Anax imperator Leach, 1815 

Дәуіттер Mantodea Дәуіттер Mantidae 
Боливария қысқа қанаттылар Bolivaria 

brachyptera Pallas, 1773 

Тік қанаттылар 

Orthoptera 

Нағыз шегірткелер 

Tettigoniidae 

Дала кергісі Saga pedo Pallas, 1771 

Қара қанатты шегіртке Ceraeocercus 

fuscipennis Uvarov, 1910 

Тең қанаттылар 

Hemiptera 
Носаткалар Dictyopharidae 

Якобсон Филлоргериусы Phyllorgerius 

jacobsoni Oschanin, 1913 

Қатты қанаттылар 

Coleoptera 

Барылдақ қоңыз Carabidae 

әулеті 

Семеновтың мүсінді қоңызы Callisthenes 

semenovi Motschulsky, 1859 

Линдеман барылдауық қоңызы  Carabus 

lindemanni Ballion, 1878 

Ағаш кескіштер 

Cerambycidae 

Үлкен тамыржегіш Dorcadion grande 

Jakovlev, 1906 

Қызыл қоңыз Coccinellidae 
Нүктелі қоңыз Stethorus punctillum Weise, 

1891 

Жарғақ қанаттылар 

Hymenoptera 

Сколиялар  Scoliidae 

Дала сколиясы  Scolia hirta Schrenk, 1781 

Күрең мегасколия Megascolia rubida 

(Gribodo, 1893) 

Інқазғыш аралар Sphecidae 

Сары қанатты сфекс Sphex flavipennis 

Fabricius, 1793 

Тау сүйетін лестифорус Lestiphorus 

oreophilus Kuznetzov-Ugamskij, 1927 

Райниг филантуы Philanthus reinigi 

Bischoff, 1930 

Мегахилидтер Megachilidae 

Қызылсары гоплит Hoplitis fulva Eversman, 

1852 

Ақбауыр металлинелла Metallinella 

leucogastra F. Moravitz, 1875 

Антофоридтер Anthophoridae 

Жіңішке аяқ клизодон Clisodon gracilipes F. 

Moravitz, 1873 

Жылтыр бауырлы проксилокопа 

Proxylocopa nitidiventris F. Sm., 1878 

Берікқанатты топшы  

Staphylinidae 
Түкті жыртқыш Emus hirtus Linnaeus, 1758 

Ағашкескіштер Cerambycidae 
Түкті бауырлы ағашкескіштер Psilotarsus 

brachypterus pubiventris Semenov, 1900 

                                                      
1 http://www.redbookkz.info/ 

http://www.redbookkz.info/
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Жасақ Тұқымдасы Түрі 

Жартылай қатты 

қанаттылар 

Heteroptera 

Жыртқыштар Reduviidae 
Қысқа қанатты хищнец Coranus subapterus 

De Geer, 1773 

Сауыттылар Pentatomidae 
Көк зикрона Zicrona coerulea (Linnaeus, 

1758) 

Қабыршақ 

қанаттылар 

Lepidoptera 

Көгілдір көбелектер 

Lycaenidae 

Томарес Федченко Tomares fedtchenkoi 

(Erschoff, 1874) 

Дала зерттеу шаралары ERM арқылы  2018 жылы ұйымдастырылған және өткізілген.. 

Қатысушылар туралы қосымша ақпарат ҚОӘСӘБ III томында ұсынылған. 

 

Тұщы су биотасы 

ҮАААЖ кесіп өтетін өзендерінде тіршілік ететін су жануарлары әлемінен 

қалыпты және ең кеңінен тараған балықтардың түрі — жалаңаш көкбас 

(Gymnodiptychus dybowskii) және теңбіл салпыерін (Triplophysa strauchii). Жоба 

аумағы кейбір өзендерін Балқаш шармай балығы 

(Schizothorax argentatus argentatus), Балқаш алабұғасы (Perca schrenkii), 

Северцов жалаңашы (Nemcheilus sewerzowii), біртүсті жалаңаш (Triplophysa 

Labiata) және Жетісу талмасы (Phoxinus brachyurus) секілді Қазақстан 

Республикасының және Алматы облысының Қызыл Кітабы деректері бойынша 

Балқаш көлінің бассейні үшін эндемикалық болып табылатын, аталмыш аудан 

үшін байырғы балық түрлері мекендейді.  

Аумақ су ағыстарында балық аулау барлығы 11 телімде жүргізілді. Қарғалы 

және Боралдай өзендерінде ұсталған балық болмады. Үлкен Алматы және Кіші 

Алматы өзендерінде балықтардың 22 данасы ауланды және талдаудан өтті: 18 

дана жалаңаш көкбас (Diptychus dybowskii), 4 дана теңбіл салпыерін (Triplophysa 

strauchii).  

Жүргізілген зерттеу нәтижелері Жобаны іске асыру аумақ өзендеріндегі ең 

кеңінен тараған балық түрлері осы күнге дейін жалаңаш көкбас пен теңбіл 

салпыерін екендігін көрсетті.  

Осы түрлері ҮАААЖ тас жолы кесіп өтетін: Үлкен Алматы, Ащыбұлақ, 

Тереңқара және Қарасу өзендерінде кезігеді.  

Дала зерттеулері кезеңінде сирек кезігетін, эндимикалық және қорғаудағы балық 

түрлері белгіленбеген. Алайда, өзендердің зерттелген телімдерінің 

ихтиофаунасында көктем мезгілінде балықтардың бес қорғаудағы түрі болуы 

мүмкін. ( 0-4-кесте).  

 0-4-кесте Жобаны іске асыру аумағы су ағыстарында мекендеуі мүмкін сирек кезігетін 

және қорғаудағы балық түрлері  

Түрі 
Латынша 

атауы 

Алматы 

облысының 

ҚК-ндағы 

мәртебесі 

ҚР ҚК-ндағы 

мәртебесі 
ТҚХО Қызыл 

тізіміндегі 

мәртебесі   

Балқаш шармай 

балығы 

Schizothorax 

argentatus 

argentatus 

+ енгізілмеген енгізілмеген 

Балқаш алабұғасы Perca schrenki + 

Энедемикалық 

түр, 2-ші санатты 

сиректік 

ТҚХО Қызыл 

DD (түріне 

төнген қауіпті 

бағалау үшін 

деректер 

жеткіліксіз) 
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Түрі 
Латынша 

атауы 

Алматы 

облысының 

ҚК-ндағы 

мәртебесі 

ҚР ҚК-ндағы 

мәртебесі 
ТҚХО Қызыл 

тізіміндегі 

мәртебесі   

тізімінің VU 

санатына сәйкес 

келеді 

Жетісу талмасы 
Phoxinus 

brachyurus 
+ 

енгізілмеген 
енгізілмеген 

Балқаш талмасы 
Lagowskiella 

poljakowi 
+ 

енгізілмеген 
енгізілмеген 

Северцов 

жалаңашы 
Nemachilus 

sewerzowi 
+ 

енгізілмеген 
енгізілмеген 

Дала зерттеу шаралары ERM арқылы  2018 жылы ұйымдастырылған және өткізілген.. 

Қатысушылар туралы қосымша ақпарат ҚОӘСӘБ III томында ұсынылған. 

 

Зерттеу нәтижелері бойынша Жобаны іске асыру ауданындағы өзендер түптік 

фитоценоздардың сандық тұрғыдан әлсіз дамығанымен және олардың 

түрлілігінің аз екендігімен сипатталады.  

Жерүсті тіршілік ортасы 

Жобаны іске асыру аумағы ғасырлар бойғы антропогендік әсер етулерге (мал 

жаю, ауыл шаруашылығы, автокөлік жолдары, елді мекендер, ирригациялық 

каналдардың жаппай таралуы және т.б.) байланысты едәуір өзгеріске 

ұшырағандығымен сипатталады.  

Зерттеу аумағының үлкен бөлігіндегі өңірлік өсімдік жабыны толығымен екпе 

өсімдіктерімен, жайылымдық немесе рудералды антропогенді өңдеулермен 

алмастырылған. Ішінара антропогендік салмаққа ұшырап жатқан (суару үшін су 

алу, мал жаю және айдау, суаттар) интразоналды гидроморфты және жартылай 

гидроморфты аңғарлар түбіндегі өсімдік қауымдастықтары (батпақтанған және 

мезофитті көгал және тоғайлар) ғана сақталып қалады. Дамыған иррагациондық 

(арық) желісі және жерүсті суларының су жинау ұйымдастыру да жерасты сулар 

деңгейінің өзгеруі, топырақтың тұздануы, көші-қон жолдарында жасанды 

бөгеттер құру салдарлары тіршілік ету ортаға едәуір әсерін тигізеді. 

Жобаның әлеуетті әсер ету өңірін зерттеу нәтижесінде жерүсті тіршілік 

ортасының 6 түрі анықталды.  

Әлеуетті әсер ету аймағында белгіленген тіршілік орталарының түрлері табиғи 

немесе өзгертілген тіршілік орталарына қатыстырылуы мүмкін. ( 0-5-кесте). 

Аумақта сирек кезігетін және бірегей табиғи кешендер жоқ. 

 0-5-кесте Жобаның әлеуетті әсер ету аймағындағы тіршілік орталарының түрлері1 

Тіршілік ортасының түрлері 

Тіршілік 

ортасыны

ң алаңы, 

га 

Тіршілік 

ортасының 

үлесі, % 

(топ 

алаңына 

қатысты) 

Тіршілік 

ортасын

ың үлесі, 

% 

(зерттеу 

аумағын

ың 

алаңына 

қатысты

                                                      
1 ERM сарапшылары арқылы әлеуетті әсер ету аймағындағы ландшафтлық, геоботаникалық және топырақтық 

зерттеулер негізінде ESRI ArcMAp 10.2.2 ГАЖ-не тіршілік орталарының түрлері бөлінген. 
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) 

Табиғи тіршілік ортасы: 2 330,7 100 15,8 

1 
Ағашты-бұталы көшеттері бар телімдер (шартты-

байырғы ормандар және ағаш отырғызулар) 
629,9 27,03 4,26 

2 Жайылым және шалғын далалы қауымдастықтар  1,498,4 64,3 10,1 

3 Дала қауымдастықтары 202,3 8,7 1,4 

Өзгертілген тіршілік ортасы: 12 452,8 100 84,2 

4 Тыңайған жерлер, отарлар 595,2 4,8 4,0 

5 Егістіктер, бақшалар 8 199,5 65,8 55,5 

6 Қоныстану және кәсіпорындық аумақтар  3 658,1 29,4 24,7 

Ескертпе: сол жақ бағанадағы түс тіршілік ортасының картасындағы мекендеу орыны түсіне сәйкес келеді. 

Дереккөз: ERM 

 

Жоба әсер ететін аймақтағы биотүрлілігін зерттеу 1-3 ҚС6 ХҚК сыншартына сай 

келетін қандай бір түрін анықтап шығармады. Сонымен қатар Жобаның әсер 

ететін аймағы өзекті эволюциялық үрдістерді қолдайтын, қандай бір заңмен 

қорғалатын және халықаралық деңгейде танылған табиғат аумағы, қауіп-қатер 

астындағы аумақ, бірегей экожүйелер немесе аумақтардан тыс орналасқан. 

Осыған орай, Жоба әсер ететін аймақта ҚС6 ХҚК сәйкес дискретті басқару 

аудандары жоқ.  

Тұщы су тіршілік орталары 

Жобаланып жатқан ҮАААЖ ауданындағы су объектілерін зерттеу нәтижесі 

бойынша 100 астам таксон фитопланктон балдырлары, 50 астам таксон 

зоопланктондар және 50 астам таксон –зообентос өкілдерінің ағзалары 

анықталған. 

Гидробиологиялық нәтижелер бойынша келесі қорытындыларды жасауға 

болады: 

• Жобаны іске асыру аудандарындағы өзендері түп биоценоздарының сан 

жағынан әлсіз дамуымен және түрлілігінің аздығымен ерекшеленеді; 

• Зерттелген тоғандар эвтроф түрлі су қоймаларына жатады, бұл судың 

сапасы жағынан қарағанда жағымсыз сипат, бірақ балық шаруашылығы 

үшін пайдалы болуы мүмкін. 

6.8.3 Жоба бойынша атқарылатын қызметтер және сәйкес әсер етулер  

Жолдарды салу және пайдалану тірі табиғатқа және биотүрлілікке айтарлықтай 

әсер етулері мүмкін.  

Құрылыс кезеңіндегі негізгі әсер етулер  

Төмендегі кестеде Жоба объектілерін салу кезеңіндегі негізгі құрылыс 

жұмыстары, әсер ету факторлары мен әлеуетті әсер етулер тізімделген. (0-6-

кесте). 
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0-6-кесте Жоба құрылыс жұмыстары кезеңіндегі әлеуетті әсерлер  

 Әлеуетті әсерлер  Әсер етудің негізгі көздері 

(құрылыс жұмыстары)  

Әсер етуге алып 

келетін факторлар 

1.  Жерүсті тіршілік 

орталарының жойылуы 

және бөлшектенуі  

• Алаңдарды дайындау/ 

Өсімдіктерді жою  

• Жер жұмыстары 

• Қазбаларды өңдеу 

• Өсімдіктерді жою 

2.  Флора және фауна 

өкілдерінің қырылуы 

(жеке дара және  

қауымдалыс)  

• Алаңдарды дайындау/ 

Өсімдіктерді жою  

• Жер жұмыстары 

• Қазбаларды өңдеу 

• Өсімдіктерді жою 

3.  Жерүсті тіршілік 

орталарының тежелуі/ 

Өсімдіктердің қысымда 

қалуы/  

Жануарларды мазалау 

• Жер жұмыстары 

• Қазбаларды өңдеу  

• Суөткізгіш, көпірлер және 

жол өтпелерін салу 

• Жол және бетон құрылыстар 

салу  

• Құрылыс  техникаларының 

және автокөліктің жүрістері  

• Қалдықтардың қалыптасуы 

• Атмосфералық ауа 

сапасының өзгеруі  

• Топырақ, жерасты 

және жерүсті сулар 

сапасының өзгеруі.  

4.  Жерүсті тіршілік 

орталарының тежелуі/ 

Жануарларды мазалау 

• Алаңдарды дайындау/ 

Өсімдіктерді жою  

• Жер жұмыстары 

• Қазбаларды өңдеу 

Суөткізгіш, көпірлер және 

жол өтпелерін салу 

• Жол және бетон құрылыстар 

салу  

• Құрылыс  техникаларының 

және автокөліктің жүрістері  

• Қалдықтардың қалыптасуы 

• Шу және діріл 

дәрежесінің 

көтерілуі  

• Жарықтылық 

дәрежесінің өсуі 

(иллюминация) 

• Көшу-қону 

жолдарының 

бұзылуы 

5.  Тұщы сулы тіршілік 

ортаны жоғалту  
• Өзен ағыстарының тұрақты 

және уақытша түзетілуі  

• Су өткізгіш, көпірлер және 

жол өтпелерін салу 

 

• Өзен 

ағыстарының 

тұрақты және 

уақытша түзетілуі  

• Су өткізгіш, 

көпірлер және 

жол өтпелерін 

салу 

 

6.  Тұщы сулы тіршілік 

ортасының тежелуі  
• Жер жұмыстары  

• Қазбаларды өңдеу  

• Химиялық өнімдері мен 

Жанар-жағармай қолдану  

• Жерүсті сулар 

сапасының өзгеруі  

• Лайлылақтың 

көбеюі 

• Ағын 

жылдамдығының 

өсуі 

7.  Бөгде түрлерді енгізу • Алаңдарды дайындау/ 

Өсімдіктерді жою  

• Жер жұмыстары 

• Қазбаларды өңдеу  

• Құрылыс  техникаларының 

және автокөліктің жүрістері  

• Өсімдіктерді жою 

• Ұрықтар мен 

дәндерді автокөлік 

шинасына жабысып 

қалған топырақпен 

жер аудару  

 

Құрылыс кезеңінде күтілген негізгі әсерлерді талдау (0-6-кесте)  және олардың 

маңыздылығын бағалау келесі тарауларда берілген. 
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Жерүсті тіршілік орталарының жойылуы және бөлшектенуі 

Жасыл көшеттерді кесу (өсімдіктерді жою), әдетте, бар тіршілік ортаның тікелей 

жоғалуына алып келеді. Топырақты өңдеу, резервтік шұңқырлар мен қазбаларды 

құру және қолдану міндетті түрде тіршілік ортаның тікелей жойылуына алып 

келмейді, алайда оның бұзылуына алып келеді (құлдырау). Егер тіршілік 

ортасының бұзылу деңгейі жоғары болғаны соншалықты, тіршілік ортасы 

биоалуантүрліліктің бұрынғы деңгейінде сақтап қалу қабілеттілігін жойса, онда 

оның регрессивті сукцессиясы және бастапқы тіршілік орынын жоғалту орын 

алады. 

ҮАААЖ құрылысы бөлінген алабының ені 100 м ұзындығы 66 км трасса 

теліміндегі өсімдіктердің толығымен және ұзақ мерзімге жойылуын талап етеді. 

Құрылыс қалашықтарын, қондырғылар мен материалдарды сақтайтын алаңдар, 

қазбалар және т.б. құру және пайдалану тіршілік орталардың қосымша 

жоғалуына алып келеді.  

Флора және фауна өкілдерінің қырылуы (жеке түрлері ен қауымдалыстар) 

Флора және фауна өкілдерінің қырылуы жеке түрлердің, қауымдалыстардың, бір 

түрдің бірнеше қауымдалысының немесе белгілі бір аумақтағы түрлердің 

топтарының тікелей немесе жанама әсерлер арқылы жоғалуын білдіреді.  

Құрылыс кезеңінде флора және фауна өкілдерінің қырылуы келесідей факторлар 

кесірінен орын алуы мүмкін: 

• өсімдіктерді жою (күтілген әсер ету); және 

• өрт болу (тәуекелдік). 

 

Жерүсті тіршілік орталарының тежелуі / Өсімдіктерді қанау/ Жануарларға 

алаңдаушылық тудыру 

Құрылыс кезеңінде жерүсті тіршілік ортаның бұзылуы (тежелуі) және оның 

салдарынан флора мен фаунаның қаналуына себепкер болып 1) атмосфералық 

ауа сапасының өзгеруі, 2) топырақ және су сапасының өзгеруі, 3) шу, діріл және 

жарықтық деңгейінің жоғары болуы және 4) қоныс аудару жолдарының ауысуы 

болып табылады. 

Жоғарыдағы кестеде көрсетілгендей (0-6-кесте), жерүсті тіршілік ортасының 

тежелуі:  

• жоғары деңгейдегі шу мен діріл қатар жүретін, өсімдіктердің жойылуы; 

• жоғары деңгейдегі шу мен діріл, сонымен қатар атмосфералық ауа мен 

су сапасының өзгеруі қатар жүретін топырақты өңдеу; 

• жоғары деңгейдегі шу мен діріл, сонымен қатар атмосфералық ауа мен 

су сапасының өзгеруі қатар жүретін резервтік ойықтар мен қазбаларды 

құру және пайдалану; 

• жоғары деңгейдегі шу мен діріл, сонымен қатар атмосфералық ауа мен 

су сапасының өзгеруі қатар жүретін су өткізулер , көпірлер және жол 

өткелдер құрастыру; 

• жоғары деңгейдегі шу мен діріл, сонымен қатар атмосфералық ауа мен 

су сапасының өзгеруі қатар жүретін жол және бетон құрылыстарын салу; 
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• жоғары деңгейдегі шу мен діріл қатар жүретін артынан құрылысы 

салынатын алаңдарды дайындау кезеңіндегі құрылыс техникалары мен 

автокөліктердің болуы/қозғалысы; 

• қалдықтардың қалыптасуы; 

секілді әртүрлі құрылыс жұмыстарын орындаудан жерүсті тіршілік орталардың 

тежелуі туындауы мүмкін. 

Құрылыс техникалар қозғалтқыштарының шығарындылары және құрылыс 

жұмыстарын орындау барысындағы шандар нәтижесінде атмосфералық ауа 

сапасының нашарлауы ластаушы заттардың өсімдіктер жасушаларына түсуіне 

алып келуі мүмкін. Бұл сыртқы зақымдар ретінде білінетін биохимиялық 

үрдістің бұзылуына және өсімдіктер сырқатының қалыптасуына апарады. 

Топырақтың, жерасты сулардың және жерүсті ақпалардың ластануы 

нәтижесінде ластаушы заттар өсімдіктердің тіндеріне кіреді. Ластану, жанар-

жағармай материалдарының және өзге мұнай өнімдерінің төгілуі және ағуы, 

бедерге ластанған ағыстардың лақтырылуы, қалдықтарды жинау және сақтау 

шараларын тиісті түрде ұйымдастырмау ластану тудыруы мүмкін. 

Жануарларға алаңдаушылық тудырудың көрінісі құрылыс аумағындағы шу, 

діріл, жарықтық әсер ету, сондай-ақ құрылыс алаңдарында және кірме жолдарда 

орналасқан құрылыс техникалары және автокөлік жұмыстарына байланысты 

деңгейі өсіп отыратын құрылыс аумағында адамдардың болуы болып табылады. 

Алаңдаушылық факторы жалпы қауымдалысқа толығымен, сондай-ақ жеке 

түрлеріне әсер етуі мүмкін. Жарықтың жарқылдағы, қатты дыбыстар және өзге 

үйреншікті емес құбылыстар жануарларды үркітеді және алаңдатады. Жиі 

қайталанатын үрей күйі демалыстың, тамақтандырудың және басып отырудың 

үзілуінен тіршілік әрекетінің күндізгі ырғағының бұзылуына шарасыз алып 

келеді. Бұл салмақ тастауына және төл санының / балапандар мөлшерінің 

азаюына алып келеді. Кейбір жануарлар дәстүрлі қоректі алқаптарын тастап өзге 

аумақтарға кетіп қалады.  

Мезгілді тік қоныстар (жоғарғы белдеулерден төменге көшу және кері қайту) 

қоректің болуына, қол жетімділігіне және күйіне байланысты. Қалын қар жауған 

кезде, таудан қорек табу мүмкін болмаған жағдайда жануарлар биік таудардан 

жапырақты ормандарға және тіпті тау етегіне дейін жер аударады. Бірақ, 

осындай қоныс аударулардың Жоба әсер ететін аймақта болу ықтималдығы, 

аумақтың жоғары антропогендік бұзылғандығы және құнды жемшөптік 

жерлердің болмауы себебінен өте төмен.  

Тұщы сулы тіршілік ортасын жоғалту  

Өзен арналарының тұрақты түзету (Үлкен Алматы 1250 м, Қартабұлак – 272 м), 

ПК 462+40 дан ПК 464 дейінгі жол теліміндегі Кіші Алматы ағынын уақытша 

түзеу, өзен және су ағыстары арқылы көпірлер мен су жүргізу құбырлар салу 

балықтардың азық қорын құрайтын бентостардың түптік тіршілік ортасын 

бұзады.  

Үлкен Алматы және Кіші Алматы өзендерінде арналарды түзету және өзге 

құрылыс жұмыстары балқаш алабұғасы1 және жетісулық  талма балық2 - 

балықтарының эндимикалық түрлерінің әлеуетті тіршілік ортасына әсерін 

тигізеді. 

                                                      
1 Дереккөз: ҚР Қызыл Кітабы 

2 Дереккөз: Алматы облысының Қызыл Кітабы  
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Осы қорғаудағы түрлердің Ащыбұлақ, Тереңқара және Қарасу өзендеріндегі 

тіршілік орталары да, осы өзендердің арналарында көпір тіреулерін салу секілді 

құрылыс жұмыстарының әсерлеріне тап болады.  

Тұщы су тіршілік ортасының тежелуі  

Өзен арналарының тұрақты түзету (Үлкен Алматы 1250 м, Қартабұлак – 272 м), 

ПК 462+40 дан ПК 464 дейінгі жол теліміндегі Кіші Алматы ағынын уақытша 

түзеу, және бұдан кейін шығындарын көбейту (ағын жылдамдығы) және ағын 

бойынша төменгі жағында үйінділерді қалдыру, су дағы тіршілік орталарына 

және фаунаға келесідей әсерлер тигізеді: 

• экожүйелер немесе сезімтал түрлеріне жағымсыз әсерлер; 

• ағын жылдамдығының артылуы себебінен балықтарды жоғары қоныс 

аударуына бөгеу жасау. 

Көпір салу және су жүргізу құбырларын салу ластанумен қатар жүруі мүмкін, 

бұл өз кезегінде су ағзаларының тіршілік орта жағдайының нашарлауына алып 

келеді.  

Төменгі негізгі екі себеп алып келетін, су сапасының өзгеруі (нашарлауы) да 

тұщы су экожүйесінің тежелуіне алып келуі мүмкін: 

• жанармай немесе қауіпті қалдықтардың апатты төгілуі және олардың су 

объектілеріне – өзен, көл, бұлақ және т.б. әсер етуі. Су объектілеріне 

төгінділердің түсуі төгілген өнімнің құрамында болған химиялық 

заттардың тікелей әсері арқылы немесе ластанған ағзаларды жұту 

арқылы барлық тұщы сулы экожүйеге әсер етеді; 

• құрамында ластайтын заттары бар жерүсті ағыстары.  

Бөтен тұқымды түрлердің енгізілуі  

Әдетте олар тіршілік етпейтін аудандарға флора және фаунаның бөтен тұқымды 

(аборигенді емес) түрлерін әдейі немесе кездейсоқ ендіру, кейбір бөтен тұқымды 

түрлер инвазивті, яғни бастапқы аборигенді түрлерді шеттете қарқынды таралып 

кетулері мүмкін болғандықтан, биологиялық алуан түрлілікке айтарлықтай қауіп 

төндіреді. (ЕҚДБ ІТ6, ХҚК ҚС6, АДБ Қорғау шаралары жөніндегі саясаты 

туралы ережелер). Инвазивті түрлер үшін ерекше осал түрлер, синантропты 

өсімдіктері бар бұзылған және күтім жасалмаған жерлер екінші реттік 

қауымдастар болады. Инфрақұрылымның желілік объектілері (оның ішінде 

құбыр желілері және жолдар) бөтен тұқымды өсімдіктерді таратушы көздердің 

бірі болып табылады (әсіресе тас жолы өңделетін жерлер немесе өсімдіктен 

тазартылған телімдер арқылы өткен кезде). Қазіргі кезде, интродуциялық және 

инвазивті түрлерді ғаламдық тізімдеуге сәйкес (GRIS1), жоба әсер ететін аймақта 

төрт бөтен түр өсетін болады: шаған жапырақты үйеңкі (Acer negundo), жусан 

жапырақты амброзия (Ambrosia artemisiifolia), шығыс свербигасы (Bunias 

orientalis), көпжылдық үйбидайық (Lolium perenne). Бұзылған жерлерге осы 

түрлердің енгізу тәуекелдігі бәрінен де ықтимал. Сонымен қатар, басқа бөтен 

түрлердің енгізілуі әртүрлі аймақтар және елдерден құрылыс материалдарды, 

жабдықтарды және өзге өнімдерді жеткізу үрдісінде болуы мүмкін. Осы есепті 

дайындау сәтте жоба әсер ететін аймаққа қандай бөтен түрлер енетіндігін алдын 

ала анықтау мүмкін емес, алайда сәйкес алдын алу шаралар есепте берілген.  

Сонымен бірге жол желісін дамыту бұрын шеттелген телімдерге қатынауды 

жеңілдетеді, осылай бұдан кейінгі әдейі интродукциялауға (мыс. Көгалдандыру 

                                                      
1 http://www.griis.org/ 
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немесе орман шаруашылығы мақсаттарында бөтен түрлі ағаштарды отырғызу) 

немесе экзотикалық өсімдіктерді кездейсоқ таратуға (мыс. Шинаға жабысып 

қалған топырақпен ұрықтар тасып әкелу) әрекеттеседі.  

Бөтен түрлерді ендіру – күтілген әсер етуге қарағанда, тәуекел болып артығынан 

саналады.  

Пайдалану кезеңдегі негізгі әсер етулер  

Төмендегі кестеде пайдалану кезеңіндегі Жоба объектілерінің жұмыс жасау 

негізгі аспектілері (әсер ету көздері) және оларға тән әлеуетті әсер етулер 

көрсетілген ( 0-7-кесте). 

 0-7-кесте Жоба объектілерін пайдалану кезеңдегі әлеуетті әсер етулер  

 Әлеуетті әсер етулер  Әсер етудің негізгі көздері  Әсер етуге апаратын 

факторлар  

1.  Жерүсті тіршілік 

орталарының тежелуі/ 

Өсімдіктердің қаналуы/ 

Жануарлардың 

алаңдаушылығы 

Автокөлік қозғалысы 

Химиялық реагенттер 

қолдану 1 (жол үстіндегі 

өсімдіктерді қалпында 

сақтау үшін тұрақты түрде 

пестицидтер мен 

гербицидтер қолдану) 

Тас жолды жарықтандыру 

Жол төсемінің болуы 

Атмосфералық ауа 

сапасының өзгеруі  

Топырақтар, жерасты және 

жерүсті сулар сапасының 

өзгеруі  

Шу және діріл деңгейінің 

өсуі 

Жарықтылық деңгейінің 

өсуі (иллюминация) 

Экологиялық бөгеу әсері 

Көші-қон жолдарының 

бұзылуы 

2.  Тұщы сулы ортаның 

тежелуі / Тұщы су ағзасын 

қанау  

Автокөлік қозғалысы Атмосфералық ауа 

сапасының өзгеруі  

Топырақтар, жерасты және 

жерүсті сулар сапасының 

өзгеруі 

3.  Жол көлік оқиғасы 

нәтижесінде 

жануарлардың қаза табуы 

Автокөлік қозғалысы Жануарлардың қаза болуы 

4.  Бөтен тұқымды түрлерді 

ендіру 

Автокөлік қозғалысы Автокөлік шинасына 

жабысқан топырақ арқылы 

ұрықтарды тасу  

 

 

ҮАААЖ пайдалану кезеңінде күтілетін негізгі әсер етулерді талдау ( 0-7-кесте) 

және олардың маңыздылығын бағалау төмендегі тарауларда ұсынылған.  

Жерүсті тіршілік орталарының тежелуі /Өсімдіктердің қаналуы/ 

Жануарларды алаңдату 

ҮАААЖ пайдалану кезде штаттық түзімдегі автокөліктердің қозғалысы тіршілік 

орталары, флора және фауна түрлеріне тікелей әсер етеді.  

                                                      
1 Консорциум өкілдерінің айтуынша қазіргі кезде пестицидтер мен гербицидтерді қолдану жобада 

қарастырылмаған. Сондықтан, әсер ету бағаланбайды.  
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Пайдалану кезеңінде өсімдік жабынға әсер етуші негізгі көздер автокөліктердің 

шығындылары болып табылады.  

Тайғанаққа қарсы реагенттердің жолдың жүру бөлігінен тыс тасталуы 

топырақтың сорлануына алып келуі мүмкін. Жалпы сорланудың өсуі 

өсімдіктердің өсімінің баяулануына және морфологиялық өзгерістерге алып 

келеді. Дегенмен, реагенттер бөлігінің көбісі жерүсті ағыстарымен ағып ақпа су 

тұндырғыларына түседі деп күтілуде. Сонымен қатар, Жоба арқылы ауа райы 

жағдайына байланысты реагенттерді шектеу қарастырылған.  

Құрылыс кезеңіндегі әсер етулер туралы тарауда сипатталғандай, ұзақ мерзім 

бойы зиянды және улы заттардың өсімдік тініне жиналып қалуы бірқатар 

жағымсыз салдарлардың қалыптасуына алып келеді, атап айтқанда: осы 

заттардың қоректік тор арқылы жануарларға тасымалдауына, артынан олардың 

денсаулықтарына зиян келтіреді. Бұл үрдістер ұзақ мерзімді келешек 

тұрғысынан кейбір түрлердің қысқаруына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, 

флораның бұзылуы азықтық қордың қысқаруына алып келеді.  

Шу мен діріл жоғары деңгейі фаунаға әсер етеді. Авто магистралдағы шу және 

дірілдің нәтижелік деңгейі жалпы трафик деңгейіне тәуелді. Алыстаған сайын 

шу мен діріл деңгейінің азаятындығын ескере, жануарларды алаңдату тек 

автомагистральға жақын жерлерде күтілуде. Шу және дірілге ең сезімтал фауна 

түрлері, алаңдатушылықтың жоғары факторы бар жерлерден кейінгі 

салдарынсыз кетіп қалады. 

Пайдалану кезеңде жол тек елді мекендерге тікелей жақын орналасқан жол 

айырықтарында ғана жарықтандырылатын болады. Жол салынғанға дейін осы 

жол телімдері көптеген жануарлар үшін (синантроптықтардан басқасы),  

бұрыннан жағымсыз болғандығын ескере әсер етудің маңыздылығы көп емес. 

ҮАААЖ секілді инфрақұрылымның желілік объектілерін салу, жануарлардың 

қоныс аудару және қауымдалысының шеттелу жолына бөгеу құру арқылы 

тіршілік ортасын бөлшектеуге көбінесе себеп болады.  

Инфрақұрылымның желілілік объектілері қалыптастыратын бөгеу әсерлері 

фаунаның таратылып кетуі мен қозғалыстылығына да әсер етеді.  

Бұл азық іздеу, жасырыну немесе төлдеу мезгілде өзгелерді іздеу мүмкіндіктерін 

жанама түрде қамтиды. Аталмыш фактор қауымдалыстың қарқынына 

байланысты және қатер төніп тұрған түрлердің аман қалуына әсер ете алады.  

Иеленуге берілген жолақтар шегінде өсімдік жабынын сақтау  үшін тұрақты 

пестициттер мен гербицидтерді қолданудан фаунаға жағымсыз әсер әкеледі, 

сонымен бірге жаңбыр суларымен шайылып кететіндіктен, гербицидтер 

қолданылатын аудандарға жақын жерүсті су объектілері де әсер тигізеді.  

Қазіргі кезде консорциум өкілдерінің айтуынша жобада пестицидтер мен 

гербицидтер қолдану қарастырылмаған, сондықтан бұл жағы бағаланбайды. 

Пестицидтер мен гербицидтер қолданылған жағдайда жоба ХҚК-ның қоршаған 

ортаны, денсаулықты қорғау және ақылы жолдарда қауіпсіздік - IFC’s 

Environmental, Health, and Safety Guidelines for Toll Roads, жөніндегі 

нұсқаулықтарда аталған талаптарға сәйкес келуге тиісті. 

Мезгілді тік қоныс аударулар (таудың жоғары белдеулерінен төмен түсу және 

кері қайту) азықтың болуы, қол жетімділігі және күйіне байланысты болады. 

Қалын қар жауған кезде, тауда азыққа қол жетімділік жоқ болғанда жануарлар 

биік таулардан төмен жапырақты ормандарға және тіпті тау етегіне дейін түсіп 

келеді. Алайда, Жоба әсер ететін аймақта мұндай қоныс аударулар болуы 

ықтималдығы, аумақтағы жоғары деңгейдегі антропогендік бұзушылықтар және 

маңызды азық дәндерінің болмауы салдарынан өте төмен.  
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Тұщы сулы тіршілік орталарының тежелуі / Тұщы су ағзаларын қанау  

Су сапасының өзгеруі (нашарлауы) негізгі екі себептен туындауы мүмкін: 

• отын немесе қауіпті қалдықтардың апатты төгілуі және олардың су 

объектілеріне - өзенге, көлге, бұлақтарға және т.б.  әсер етулері. 

• құрамында ластаушы заттары бар жер үстіндегі ағыстар. 

Жол көлік оқиғасы салдарынан жануарлардың қаза табуы  

Автомагистраль үстінде жануарлардың жол жүру бөлігінен өтпек болып 

автокөлік астында қалу оқиғалары аз емес, бұл өз тарапынан фауна өкілдерін 

жоғалту болып табылады.  

Бөтен тұқымды түрлерді ендіру  

Бөтен тұқымды түрлерді ендіру тәуекелдігі Жобаны пайдалану кезеңінде де 

қалып отырады.  

Инфрақұрылымның желілік объектілері (оның ішінде жолдар) бөтен тұқымды 

өсімдіктерді тарату көздерінің бірі болып табылады (әсіресе тас жолды 

өңделетін жерлер немесе өсімдіктерден тазалаған телімдер арқылы тартқан 

кезде орын алады). Сонымен қатар, жол желісін дамыту басында шеттетілген 

телімдерге қатынауды жеңілдетеді, осылай экзотикалық өсімдіктердің бұдан 

кейінгі әдейі жерсіндірлуіне (мысалы, көгалдандыру және ормандандыру 

мақсаттарында ағаштардың бөтен тұқым түрлерін отырғызу) немесе кездейсоқ 

таралуына (мысалы, көлік шинасындағы топыраққа жабысып қалған ұрықтарды 

тасымалданылуы) әрекеттесе алады. 

Қазіргі кезде  “көк белдеуде” пайдаланылатын өсімдік құрамының түрлері 

туралы деректер жоқ.  

6.8.4 Әсер етудің маңыздылығы және оларды жұмсарту жөніндегі болжамды 

шаралар  

Құрылыс және пайдалану кезеңдерінде әсер ету төмендегі кестеде келтірілген ( 
0-8-кесте). Сонымен қатар, кестеде жобалық құжаттамада көзделген және 

басқарудың тиісті жоспарларында көрсетілетін әсерлерді жұмсарту жөніндегі 

қосымша шаралар келтіріледі. 
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 0-8-кесте Биоалуантүрлілікке әсер ету және олардың құрылыс және пайдалану кезеңдеріне арналған жұмсарту жөніндегі шаралар 

№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

Құрылыс кезеңі  

1.  Жер үсті мекендейтін жерлерді жоғалту 

және фрагменттеу 

Жасыл желектерді кесу (өсімдіктерді жинау), 

әдетте, қолда бар өсіп-өну орнының тікелей 

жоғалуына әкеп соғады. Топырақты қазу, 

резервтік ойықтар мен карьерлерді орнату 

және пайдалану міндетті түрде тіршілік ету 

орындарының тікелей жоғалуына әкеп 

соқтырады, нәтижесінде оның бұзылуына 

(тозуына) себепші болады. Егер тіршілік ету 

орнының бұзылу деңгейі жоғары болса, онда 

тіршілік ету орны бұрынғы биоалуантүрлілік 

деңгейін ұстап тұру қабілетін жоғалтса, онда 

оның регрессивті сукцессия және бастапқы 

тіршілік ету орнының жоғалуы болады. 

ҮАААЖ құрылысы шамамен 100 м тең бөлу 

жолағының ені болатын, ұзындығы 66 км 

трасса телімсінде бар өсімдіктердің толық 

және перманентті жиналуын талап етеді. 

Құрылыс қалашықтарын, жабдықтар мен 

материалдарды жинауға арналған алаңдарды, 

карьерлерді және басқасын орналастыру және 

пайдалану мекендейтін жерлердің қосымша 

жоғалуына алып келеді.    

Төмен сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

тыңайған жерлер, 

жайылымдар, егістік 

жерлер, бақтар, 

селитебті және 

өнеркәсіптік 

аумақтар 

Әлсіз Жалпы сипаттағы шаралар  

• Жобалау кезеңінде алынатын жерлердің көлемін азайту.  

• Жобаны іске асыру барысында жерді белгілеу шекарасын 

сақтау.  

• Жұмыстарды бөлу жолағының шекарасында қатаң түрде 

орындау. 

• Өсімдік жамылғысы алынып тасталатын алаңды барынша 

шектеу мақсатында құрылыс жұмыстары басталғанға дейін 

тазартылуға жататын телімдердің шекарасын анықтау.  

• Құрылыс материалдары мен конструкцияларын арнайы 

бөлінген орындардағы арнайы жабдықталған алаңдарда 

сақтау. 

• Құрылыс материалдарын жеткізу үшін уақытша немесе 

қолданыстағы жолдарды пайдалану.  

• Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін кірме жолдарды, 

оның ішінде жалпы пайдаланымдағы жолдардың 

телімдерін анықтау. Бөлінген кірме жолдардан тыс 

жерлерде құрылыс техникасы мен автокөліктің 

қозғалысына тыйым салу.  

• Ағаш екпелерін кесу және жердің бөлінген шекарасын 

қатаң сақтаумен аумақты өсімдіктерден тазалау.  

• Ұлттық заңнама талаптарына сәйкес техникалық және 

биологиялық құнарландыру жөніндегі іс-шаралар кешенін 

орындау арқылы кірме жолдарды қоса алғанда, құрылыс 

мақсатына уақытша бөлінген жерлерді қалпына келтіру.  

Маңызды әсерлерді төмендетуге арналған арнайы 

шаралар 

Әлсіз 

Орташа сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 
ағаш және бұта 

өсімдіктері бар 

телімдер (шартты 

түрде байырғы 

ормандар мен орман 

екпелері), жайылма 

және шалғындық-

дала және дала 

қоғамдастықтары 

Орташа Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

• 6 ХҚК Қызмет стандартына,  6 ЕҚДБ ІТ және АДБ 

Саясатының талаптарына сәйкес, табиғи мекендеу ортасы 

бар аумақтарда салдарларды жеңілдету жөніндегі шаралар 

пайдалану және/немесе оны пайдаланудан кейін қалпына 

келтіру процесінде мекендеу ортасын қалпына келтіру 

жолымен биологиялық алуантүрліліктің жиынтық 

шығындарын мүмкіндігінше толық алып тастау бойынша 

қол жеткізуге бағытталуы тиіс. Атап айтқанда, құрылыс 

жұмыстары аяқталғаннан кейін немесе жоба жабылғаннан 

кейін табиғи және модификацияланған мекендеу 

жерлерінің бұзылған телімдерін техникалық және 

биологиялық қалпына келтіру және жалпылай қалпына 

келтіру жоспарлануда. Сонымен қатар 57168 ағашты 

өтемдік түрде отырғызу жоспарлануда (дерек көзі: 

Дортранс, ТЭН 2013).  

• . 

• Жол төсемінің шетінен бастап бөлу жолағының 

шекарасына дейін өсімдік жамылғысы  өсімдіктер мен 

жануарлар түрлерінің кең спектріне арналған тіршілік ету 

ортасын құру үшін жол маңындағы шағын өсімдіктерден 

және жолдан аластаған сайынғы неғұрлым ірі ағаштардан 

құралуы тиіс. 

2.  Алаңдағы өсімдік жамылғысын жинау 

салдарынан флора мен фауна өкілдерінің 

өлімі 

Флора мен фауна өкілдерінің өлімі тікелей 

немесе жанама әрекеттерден туындаған белгілі 

бір аумақтағы жеке дарақтың, популяцияның, 

бір түрдің немесе түрлер тобының бірнеше 

популяцияларының жоғалуын білдіреді. 

Жол құрылысы өсімдіктерді жою есебінен 

флора түрлеріне тікелей әсер етеді. Трассаның 

бөлу жолағында 19 056 ағаш кесіледі. 

Сонымен қатар, әсер ету 88 га жайылымдық 

жерлерді қамтиды, олардың өсімдік 

Сезімталдығы төмен 

флора  мен фаунаның 

кеңінен таралған 

түрлері  

Әлсіз Жалпы сипаттағы шаралар 

• Жобалау кезеңінде алынатын жерлердің көлемін 

азайту. 

• Жобаны іске асыру барысында жерді белгілеу 

шекарасын сақтау. 

• Өсімдік жамылғысы алынып тасталатын алаңды 

барынша шектеу мақсатында құрылыс 

жұмыстары басталғанға дейін тазартылуға 

жататын телімдердің шекарасын анықтау. 

• Құрылыс материалдары мен конструкцияларын 

арнайы бөлінген орындардағы арнайы 

Әлсіз 

Сезімталдығы төмен 

флора мен фауна 

түрлері: Островский 

қызғалдағы (Tulipa 

ostrowskiana), 

Альберт құрқашашы 

(Iris alberti) және 

Ярослав сүттігені 

Орташа Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

жамылғысында түкті еркекшөп, тарақты 

еркекшөп және жіңішке корелия (Koeleria 

gracilis) басым (дерек көзі: Дортранс, ТЭН 

2013). 

(Euphorbia 

yaroslavii), 

қарапайым орман 

кептері (Streptopelia 

turtur), безгелдек 

(Tetrax tetrax), үлкен 

жыртқыш құс (Aquila 

clanga), бұйра 

бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара 

ала үйрек (Aythya 

nyroca), дала 

құладыны (Circus 

macrourus),  

ортаазиялық тасбақа 

(Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii)  

Әсер тек бұл түрлер 

Жоба аумағында 

өсетін/ мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Барлық түрлер 2018 

ж. далалық 

зерттеулерде 

кездеспеді. 

жабдықталған алаңдарда сақтау. 

• құрылыс материалдарын жеткізуге арналған 

уақытылы немесе қолданыстағы жолдарды.   

• Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін кірме 

жолдарды, оның ішінде жалпы пайдалануындағы 

жолдардың телімдерін анықтау. Бөлінген кірме 

жолдардан тыс жерлерде құрылыс техникасы мен 

автокөліктің қозғалысына тыйым салу. 

• Ұлттық заңнама талаптарына сәйкес техникалық 

және биологиялық құнарландыру жөніндегі іс-

шаралар кешенін орындау арқылы кірме 

жолдарды қоса алғанда, құрылыс мақсатына 

уақытша бөлінген жерлерді қалпына келтіру.  

• Ұлттық заңнама талаптарына сәйкес құрылысқа 

байланысты шығындарды өтеу үшін ағаш 

отырғызу. 

• Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін 

көпжылдық шөптерді себу арқылы уақытша 

бұзылған телімдерді қалпына келтіру. 

• Жазатайым оқиғалар нәтижесінде жануарлардың 

кіруін және өлуін болдырмау мақсатында 

құрылыс алаңдарын қоршау. 

• Фауна өкілдерінің қатысуымен оқиғалар қаупін 

азайту үшін жылдамдықты шектеу. 

 

Маңызды әсерлерді төмендетуге арналған арнайы 

шаралар 

• Кеш күзгі-қысқы кезеңде бөлінген телімдерде 

өсімдіктерді шабу және олардан тазалау. 

• Көбею маусымы мен көктемгі кезеңде 

өсімдіктерді мүмкіндігінше жою.  

• Жануарларға әсер ететін аумақты уақытында 

тастап кетуге мүмкіндік беретін өсімдіктерді 

Сезімталдығы 

жоғары құстардың 

түрлері: дала қыраны 

(Aquila nipalensis) 

және ақбас үйрек 

(Oxyura leucocephala) 

Егер осы түрлері 

Жоба аймағында 

мекендейтін болса 

ғана әсер етеді. 2018 

Зор Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

ж жүргізілген 

далалық зерттеулер 

кезінде ақбас үйрек 

белгіленбеген.  

кезең-кезеңмен мүмкіндігінше жинау.  

• Құрылыс алаңдары мен құрылыс қалашықтары 

төңірегіндегі жабайы өсімдіктерді рұқсатсыз 

жинауға тыйым салу. 

• Жайылма және шалғындық-дала 

қоғамдастықтары шегінде және ағаш-бұталы 

өсімдіктері бар аумақтарда құрылыс жұмыстарын 

жүргізу үшін биологиялық алуантүрлілік 

жөніндегі сарапшыны тағайындау (Мекендеу 

картасын  – ҚОӘСӘБ ІІІ Томының 2.7-бөліміндегі 

2.7–суретті қараңыз) наурыз айының басынан 

маусым айының соңына дейін.  

• Жол төсемінің шетінен бастап бөлу жолағының 

шекарасына дейін өсімдік жамылғысы  өсімдіктер 

мен жануарлар түрлерінің кең спектріне арналған 

тіршілік ету ортасын құру үшін жол маңындағы 

шағын өсімдіктерден және жолдан аластаған 

сайынғы неғұрлым ірі ағаштардан құралуы тиіс. 

• Эфемироидтардың өсуі кезеңінде жобаның әсер 

ету аймағында, олардың болуын анықтау 

мақсатында, қосымша зерттеу жүргізу. 

 

3.  Өрт салдарынан өсімдіктер мен 

жануарлардың өлімі 

Кездейсоқ жану (тәуекел) құрылыс кезеңінде 

флора мен фауна өлімінің ықтимал себебі 

болып табылады. 

Орман өрттерінің пайда болу қаупі Өрт 

қауіпсіздігі ережелерінің1 талаптарын қатаң 

сақтаған кезде минималды болады . 

Барлық реципиенттер Бағаланбады Жалпы сипаттағы шаралар  

• Кесінді қалдықтарын арнайы бөлінген орындарда 

жинап, кейіннен шығару. 

• Кесу қалдықтарын жағуға тыйым салу.  

 

 

Әлсіз 

                                                      
1 № 1077  2014 жылдың 9 қазанында  
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

Қауіпсіздік талаптары сақталған және Жобада 

көзделген табиғатты қорғау шаралары 

орындалған жағдайда, мұндай әсер Жобадан 

алынып тасталады. 

4.  Жер үсті мекендейтін жерлердің тозуы / Ауа 

сапасының нашарлауы салдарынан 

өсімдіктердің тежелуі 

 

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде 

құрылыс техникасы қозғалтқыштарынан және 

шаңнан шығарылу нәтижесінде атмосфералық 

ауа сапасының нашарлауы өсімдіктер 

жасушаларына ластаушы заттардың түсуіне 

әкеп соқтыруы мүмкін. Бұл биохимиялық 

процестердің бұзылуына және сыртқы 

зақымданулар түрінде пайда болатын 

өсімдіктер ауруларының пайда болуына әкеліп 

соқтырады.  

Төмен сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

тыңайған жерлер, 

жайылымдар, егістік 

жерлер, бақтар, 

селитебті және 

өнеркәсіптік 

аумақтар 

Сезімталдығы төмен 

флора түрлері 

кеңінен таралған  

Әлсіз Жалпы сипаттағы шаралар  

• Тиісті құрылыс жабдықтарын пайдалану. 

• Атмосфералық ауаның пайдаланылған газдармен 

ластануын азайту үшін жол-құрылыс техникасы мен 

жабдықтарын уақтылы жөндеу. 

• Шаң шығаруды болдырмау үшін жолдарға суды сепкілеу. 

• Шаңның пайда болуын азайту үшін топырақты кірме 

жолдарда жылдамдықты шектеу. 

Әлсіз 

Орташа сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

ағаш және бұта 

өсімдіктері бар 

телімдер (шартты 

түрде байырғы 

ормандар мен орман 

екпелері), жайылма 

және шалғындық-

дала және дала 

қоғамдастықтары 

Сезімталдығы орташа  

флора түрлері:  

Островский 

қызғалдағы (Tulipa 

ostrowskiana), 

Орташа Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

Альберт құрқашашы 

(Iris alberti) және 

Ярослав сүттігені 

(Euphorbia 

yaroslavii).  

Шығарылымдардың 

неғұрлым маңызды 

көзі – асфальт-

бетонды зауыттар –  

Сезімталдығы орташа 

мекендеу орталары 

жақын жерде жоқ 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

өсетін жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Барлық түрлер 2018 

ж. далалық 

зерттеулерде 

кездеспеді. 

5.  Жер үсті мекендеу жерлерінің тозуы/ 

Топырақ пен жер асты сулары сапасының 

нашарлауы салдарынан өсімдіктердің 

тежелуі  

Топырақтың, жер асты суларының және жер 

беті ағынының ластануы нәтижесінде 

ластаушы заттар өсімдіктер тіндеріне енеді. 

Ластану жанар-жағар май материалдары мен 

басқа да мұнай өнімдерінің төгілуінен және 

ағып кетуінен, ластанған ағындардың 

рельефке тасталуынан, қалдықтардың жиналу 

және сақтау орындарының тиісінше 

жабдықталмауынан туындауы мүмкін. 

Қауіпсіздік талаптары сақталған және Жобада 

көзделген табиғат қорғау шаралары 

Жер үсті мекендеу 

орталары және флора 
Бағаланбады Жалпы сипаттағы шаралар  

• Өлшенген бөлшектер мен мұнай өнімдерін ұстау үшін 

тазарту құрылғыларын қолдану арқылы автокөлікті жуудан 

шығатын ағынды суларды жинау.  

• Су өткізбейтін жабыны бар және қорғағыш құлауы бар 

алаңдарда отынды, майлар мен химикаттарды сақтау; 

жылжымалы жабдықты толтыру кезінде тамшы жинаушы 

тұғырықтарды пайдалану. Құрылыс кезеңінде жер асты 

ыдыстарын пайдаланудан бас тарту. 

• Тазалау және/немесе кәдеге жарату үшін отын мен басқа да 

қауіпті заттарды төгу нәтижесінде ластанған топырақты 

алаңнан шығару  

• Тұщы су қоймаларына жақын арада қауіпті химиялық 

заттар бар қалдықтар мен басқа да материалдарды 

Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

орындалған жағдайда әсер етудің осы түрі 

алынып тасталады. 

(мысалы: отын) сақтауға тыйым салу.  Тұщы су 

экожүйелеріне әсер ететін төгілулердің алдын алу/ жою. 

• Қауіпті материалдарды сақтау және тиеу-түсірудің тиісті 

әдістерін қолдану.  

6.  Жер үсті мекендеу жерлерінің тозуы/ Ауа 

сапасының нашарлауы салдарынан 

жануарлардың тежелуі  

Өсімдік ұлпаларында зиянды және уытты 

заттардың ұзақ уақыт бойы жиналуы бірқатар 

қосымша жағымсыз салдардың туындауына 

әкеледі, атап айтқанда: осы заттардың 

жиналуына және жануарларға трофикалық 

тізбектер бойынша берілуіне, олардың 

денсаулығына зиян келтіруіне әкеп соғады. 

Осы процестер ұзақ мерзімді перспективада 

кейбір түрлердің санын қысқартуға әкелуі 

мүмкін. Сонымен қатар, флораның бұзылуы 

азықтық ресурстардың қысқаруына әкелуі 

мүмкін.  

Сезімталдығы төмен 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері 

Шамалы Жалпы сипаттағы шаралар  

• Тиісті құрылыс жабдықтарын пайдалану. 

• Атмосфералық ауаның пайдаланылған газдармен 

ластануын азайту үшін жол-құрылыс техникасы мен 

жабдықтарын уақтылы жөндеу. 

• Шаң шығаруды болдырмау үшін жолдарға суды сепкілеу. 

• Шаңның пайда болуын азайту үшін топырақты кірме 

жолдарда жылдамдықты шектеу.  

 

Шамалы 

Сезімталдығы орташа 

фаунаның түрлері: 

қарапайым орман 

кептері (Streptopelia 

turtur), безгелдек 

(Tetrax tetrax), үлкен 

жыртқыш құс  (Aquila 

clanga), бұйра 

бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара 

ала үйрек (Aythya 

nyroca), дала 

құладыны  (Circus 

macrourus), 

ортаазиялық тасбақа 

(Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Барлық түрлер 2018 

ж. далалық 

зерттеулерде 

кездеспеді. 

Әлсіз Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

Сезімталдығы 

жоғары құстар 

түрлері: дала қыраны 

(Aquila nipalensis) и 

ақбас үйрек (Oxyura 

leucocephala) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Ақбас үйрек 2018 ж. 

далалық зерттеулерде 

кездеспеді. 

Орташа Әлсіз 

7.  Жер үсті мекендеу жерлерінің тозуы/ 

Шудың, дірілдің, жарықтандыру деңгейінің 

жоғарылауы салдарынан жануарлардың 

мазасыздануы 

Жануарлардың мазасыздану факторының 

көріністері шу, діріл, жарық әсері, сондай-ақ 

құрылыс алаңында және кірме жолдарда 

құрылыс техникасы мен автокөліктің 

жұмысына байланысты деңгейі артатын 

құрылыс аумағында адамдардың болуы болып 

табылады. 

Мазасыздық факторы популяцияға да, жеке 

дарақтарға да әсер етуі мүмкін. Жарықтың 

Өршуі, қатты дыбыстар және басқа да әдеттен 

тыс құбылыстар жануарларды мазалайды және 

қорқытады. Жиі қайталанатын жағдай 

демалыстың үзілуі, тамақтануы және төл басу 

салдарынан өмірдің күндізгі ырғағының 

бұзылуына әкеп соқтырады. Бұл салмақтың 

Төмен сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

тыңайған жерлер, 

жайылымдар, егістік 

жерлер, бақтар, 

селитебті және 

өнеркәсіптік 

аумақтар 

Сезімталдығы төмен 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері (ірі 

жануарлар мен 

құстардан басқа) 

Әлсіз Жалпы сипаттағы шаралар  

• Тиісті құрылыс жабдықтарын пайдалану. 

• Шулы ластануды барынша шектеу: автокөліктің 

жылдамдығын шектеу, техникаға техникалық қызмет 

көрсету, түнгі уақытта шулы ластануды бақылау және 

басқасы.   

Маңызды әсерлерді төмендетуге арналған арнайы 

шаралар 

• Жайылма және шалғындық-дала қоғамдастықтары 

шегінде және ағаш-бұталы өсімдіктері бар 

аумақтарда құрылыс жұмыстарына наурыз айының 

басынан маусым айының соңына дейін тыйым салу 

(Мекендеу картасын  –  ІІІ Томның 2.7-бөліміндегі 2.7–

18 суретті қараңыз). Осы кезеңде осы 

мекендеушілерде ұрпақтардың ұя салуы/ 

шығарылуы және жануарлардың қоныс аударатын 

сирек кездесетін және сезімтал түрлерінің болуы 

Әлсіз 

Сезімталдығы орташа 

ірі жануарлар мен 

құстардың кеңінен 

таралған түрлері  

Орташа Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

жоғалуына және төлдің/ шығыңқы өлшемінің 

азаюына әкеледі. 

Кейбір жануарлар дәстүрлі жем-шөп 

алқаптарынан шығып, басқа аумақтарға кетеді.  

Жабайы жануарлар тіршілік ету ортасының 

шекарасында мазасыздану факторының 

әсеріне сезімталдықтың әртүрлі дәрежесімен 

сипатталады. Мүмкін, бұл туа біткен 

сақтықтың және қорқудың әр түрлі дәрежесіне 

байланысты. 

Дегенмен, барлық ақпарат көздері ірі құстар 

мен жануарлардың осы факторға басқа 

жануарлар топтарымен салыстырғанда, әсер 

ету факторына аса сезімтал. 

Бұл ретте жануарлардың көпшілігі 

(қосмекенділер, жорғалаушылар, ұсақ 

кеміргіштер, торғай тұқымдасындағы 

құстардың көпшілігі) тұрақты шуылға және 

басқа әсер ету факторларына (өмірге қауіп 

төнген жағдайда) бейімделетінін ескеру қажет. 

Мазасыздық факторы қалыпты тіршілік 

әрекетіне әсер етпейтін және жануарлардың 

дабылын тудырмайтын шу (діріл, жарық) 

деңгейін анықтау бойынша арнайы зерттеулер 

жүргізілмеген. 

Сонымен бірге, табиғи тіршілік ету 

жағдайларында шу деңгейі 15-20 дБА-дан 

аспайды (жапырақ шуының баламалы деңгейі 

15 дБА құрайды) деп болжауға болады. 

Асфальт-бетонды және бетон зауыттарынан, 

жол-құрылыс техникасынан, жабдықтар мен 

автокөліктерден, қызмет көрсететін зауыттар 

мен карьерлерден шудың деңгейін есептеу 

нәтижелері дыбыстың эквивалентті деңгейі шу 

көздерінен 1000 м қашықтықта 40 дБА-ны 

құрайтынын көрсетеді.  

Орташа сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

ағаш және бұта 

өсімдіктері бар 

телімдер (шартты 

түрде байырғы 

ормандар мен орман 

екпелері), жайылма 

және шалғындық-

дала және дала 

қоғамдастықтары  

Сезімталдығы орташа 

фаунаның сирек 

кездесетін түрлері: 

қарапайым орман 

кептері (Streptopelia 

turtur), безгелдек 

(Tetrax tetrax), үлкен 

жыртқыш құс  (Aquila 

clanga), бұйра 

бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара 

ала үйрек (Aythya 

nyroca), дала 

құладыны  (Circus 

macrourus), 

ортаазиялық тасбақа 

(Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Барлық түрлер 2018 

ж. далалық 

Орташа мүмкін. Осы аумақта ұя салатын және мекендеуі 

ықтимал жануарлар:  бұйра бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара ала үйрек (Aythya nyroca), ақбас 

үйрек (Oxyura leucocephala), қалбағай (Platalea 

leucorodia), қарабауыр бұлдырық (Pterocles orientalis), 

ортаазиялық тасбақа (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii), тарғыл мысық (Felis libyca), орман 

қарақасы (Dryomys nitedula). Қоныс аударатындар: 

қарапайым орман кептері (Streptopelia turtur), 

безгелдек (Tetrax tetrax), үлкен жыртқыш құс  (Aquila 

clanga), дала құладыны  (Circus macrourus), дала 

қыраны (Aquila nipalensis).  

• Егер құрылыс кезеңінде ұшуда демалушы құстардың 

сирек түрінің дарақтары байқалса, адамдардың және 

құрылыс техникасының онда болуы оның ұшып 

кетуіне дейін шектеледі. 

• Жануарлардың қатысуымен болған оқиғаларды 

барынша азайту үшін қоршау салу (Жобада жалпы 

ұзындығы 2950 м 1, 4 және 8 телімдерде шуға қарсы 

тосқауылдарды орнату көзделеді).  

Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

Есептеулерге сәйкес, ҮАААЖ желілік 

объектілерінің және көпір құрылыстарының 

тіркемелеріне арналған іргетастар құрылысы 

кезінде дыбыс деңгейлері 500 м қашықтықта 

орналасқан шу көздерінен шамамен 37-45 дБА 

құрайды.  

зерттеулерде 

кездеспеді. 

Сезімталдығы 

жоғары құстар 

түрлері: дала қыраны 

(Aquila nipalensis) и 

ақбас үйрек (Oxyura 

leucocephala) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Ақбас үйрек 2018 ж. 

далалық зерттеулерде 

кездеспеді. 

Зор Әлсіз 

8.  Көші-қон жолдарының бұзылуы 

салдарынан жануарлардың мазасыздануы 

Тігінен көшулер Жобаның әсер ету аймағында 

анықталған Сібір елігіне (Capreolus pygargus) 

және тиінге (Sciurus vulgaris) тән.  

Маусымдық тігінен көшулер (таудың жоғарғы 

белдеулерінен төмен және кері қарай) азықтың 

болуына, қол жетімділігіне және жай-күйіне 

байланысты болады. Қалың  қар жауғанда, 

таудағы азық қолжетімсіз болғанда, жануарлар 

таулардың жоғарғы бөліктерінен жапырақты 

орман белдеуіне және тіпті тау етегіне көшеді.  

Бірақ жобаның әсер ету аймағына мұндай 

көшудің ықтималдығы аумақтың жоғары 

антропогендік бұзылуынан және шамалы 

азықтық алқаптардың болмауынан өте төмен. 

Жоба аумағы ұшу кезінде құстардың негізгі 

шоғырлану аймағынан тыс орналасқандықтан, 

Қоныс аудару тән 

болуы мүмкін түрлер: 

Сібір елігі (Capreolus 

pygargus) және тиін 

(Sciurus vulgaris) 

Шамалы Талап етілмейді Шамалы 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

қоныс аударатын түрлердің көп шоғырлануы 

байқалмады.  

9.  Су өткізгіштер, көпірлер және су ағындары 

арқылы жол өткізгіштер құрылысы 

салдарынан тұщы су мекендеу орталардың 

жоғалуы 

Өзен мен су ағындары арқылы өтетін 

өткелдерде көпірлер мен су өткізгіштердің 

құрылысы алаңды азайтады және 

балықтардың азықтық базасын құрайтын 

бентостың түпті мекендейтін жерлерін бұзады. 

Ащыбұлақ, Тереңқара және Қарасу 

өзендерінде осы қорғалатын түрлердің 

мекендейтін жерлері олардың арналарында 

көпір тіректерін салу сияқты құрылыс 

жұмыстарының әсеріне ұшырайды.  

Сезімталдығы орташа 

тұщы су мекендеу 

орталары 

Төл түрі - 

сезімталдығы орташа 

балқаш алабұғасы 

(Perca schrenki)  

Әлсіз Жалпы сипаттағы шаралар  

• Құрылыс жұмыстарын жұмыс өндірісінің жобасына қатаң 

сәйкестікте орындау.  

Әлсіз 

Сезімталдығы төмен 

тұщы судағы 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері  

Шамалы Шамалы 

10.  Өзен арналарын тұрақты түзету 

салдарынан тұщы су мекендеу ортасының 

жоғалуы 

Өзен арналарын (Үлкен Алматы 1250 м, 

Қартабұлақ – 272 м) тұрақты түзету 

балықтардың азықтық базасын құрайтын 

бентостың түбіндегі мекендейтін жерлерін 

азайтады және бұзады.  

Үлкен және Кіші Алматы өзендеріндегі 

арнаны түзету және басқа да құрылыс 

жұмыстары балықтардың төлтүрлері – Балқаш 

алабұғасы1 мен Жетісу талма балығының2 

тіршілік ету ортасын қозғайды.    

Сезімталдығы орташа 

тұщы су мекендеу 

орталары 

Төлтүрі - 

сезімталдығы орташа 

балқаш алабұғасы 

(Perca schrenki)  

Зор Бірінші кезектегі шаралар (конструктивті шешімді 

өзгерту) 

• Бастапқы жобалық шешім (тұрақты түзету) маңызды 

әсердің жоғары тәуекелін білдіргендіктен, арнаны уақытша 

түзету мүмкіндігін зерделеуді және таңдалған нұсқаны 

растау ұсынуын талап етіледі. 

Әлсіз (тек 

тұрақты түзетуді 

уақытшаға қайта 

қарау кезінде 

ғана) 

Сезімталдығы төмен 

тұщы судағы 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері 

Орташа Әлсіз (тек 

тұрақты түзетуді 

уақытшаға қайта 

қарау кезінде 

                                                      
1 Дереккөз: ҚР Қызыл кітабы 

2 Дереккөз: Алматы облысының Қызыл кітабы 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

ғана) 

11.  Өзен арналарын уақытша түзету 

салдарынан тұщы су мекендеу ортасының 

жоғалуы 

Кіші Алматы арнасының 462+40 ПК-ден 464 

ПК-ге дейінгі жол телімсінде уақытша түзету 

мекендеу орнының тек шамалы алаңын 

қозғайды, бұл  оның өміршеңдігіне/ жұмыс 

істеуіне әсер етпейді.  

Құрылыс кезеңінен кейін арна қалпына 

келтіріледі.  

Сезімталдығы орташа 

тұщы су мекендеу 

орталары 

Төлтүрі - 

сезімталдығы орташа 

балқаш алабұғасы 

(Perca schrenki)   

Әлсіз Жалпы сипаттағы шаралар  

Құрылыс жұмыстарын жұмыс өндірісінің жобасына қатаң 

сәйкестікте орындау. 

Әлсіз 

Сезімталдығы төмен 

тұщы судағы 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері  

Шамалы Шамалы 

12.  Тұщы су мекендеу ортасының тозуы / Өзен 

арналарын тұрақты түзету салдарынан 

тұщы су жануарларының тежелуі 

Өзен арналарын (Үлкен Алматы 1250 м, 

Қартабұлақ – 272 м) тұрақты түзету, Кіші 

Алматы арнасының 462+40 ПК-ден 464 ПК-ге 

дейінгі жол телімсінде уақытша түзету және 

шығыстарды (ағыс жылдамдығын) кейіннен 

ұлғайту және ағыс бойынша төмен 

қоқыстарды шөгінділеу су мекендеу жерлеріне 

және фаунаға келесі әсерді көрсетеді:  

• экожүйеге немесе сезімтал түрлеріне 

теріс әсер ету; 

• ағыстың жоғары жылдамдығына 

байланысты өзеннің бас жағасында 

балықтың көші-қонына кедергі 

келтіру.  

 

Сезімталдығы төмен 

тұщы судағы 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері 

Әлсіз Бірінші кезектегі шаралар (сындарлы шешімді өзгерту) 

• Бастапқы жобалық шешім (тұрақты түзету) маңызды 

әсердің жоғары тәуекелін білдіргендіктен, арнаны уақытша 

түзету мүмкіндігін зерделеу және таңдалған нұсқаны 

растауды ұсыну талап етіледі. 

Жалпы сипаттағы шаралар 

• Су ағынының, су түбі шөгінділерінің, жайылмаларының 

және режимінің табиғи тереңдігі мен бағытын сақтау. 

• Арнаның табиғи енін және су ағындарындағы су деңгейін 

қолдау үшін су өткізгіштерді жобалау және орнату. Су 

өтпелерін пайдалану мүмкін болмаған жағдайда – 

Шотландияның Қоршаған ортаны қорғау агенттігінің 

гидроинженерия жөніндегі нұсқаулығына (Good Practice 

Guides for Engineering in the Water Environment of the 

Scottish Environment Protection Agency (SEPA 2009)) сәйкес 

кульверттің негізін тереңдету және арнаны қалпына 

келтіру.  

• Ағынның жылдамдығын бақылау үшін асимметриялық 

Әлсіз (тек 

тұрақты түзетуді 

уақытшаға қайта 

қарау кезінде 

ғана) 

Сезімталдығы орташа 

тұщы су мекендеу 

орталары 

Төлтүрі - 

сезімталдығы орташа 

балқаш алабұғасы 

(Perca schrenki)  

Орташа Әлсіз (тек 

тұрақты түзетуді 

уақытшаға қайта 

қарау кезінде 

ғана)  
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

тұстамалары бар айналмалы (тік емес) жаңа арналардың 

құрылғысы көзделеді. 

• Егер арнаны тұрақты түзету туралы жобалық шешім қалса, 

монолитті бетон емес, болат конструкциялармен 

(габариттармен) үйлескен жағаларды (шым және орман 

екпелері) қорғау және нығайту үшін табиғи материалдар 

пайдаланылады, алайда қазіргі уақытта каналдардың 

беткейлері мен түбін уақытша және тұрақты түзету үшін 

монолитті бетонмен арматуралар жоспарлануда.  

• Бұл техникалық жағынан жүзеге асырылатын жерлерде 

түбін тереңдету кезінде алынатын топырақты абаттандыру 

немесе тіршілік ету орындарын құру үшін пайдалану.  

 

Маңызды әсерлерді төмендетуге арналған арнайы 

шаралар 

• Балқаш алабұғасының (Perca schrenki) уылдырық шашу 

және көбею кезеңінде өзен арналарында құрылыс 

жұмыстарын жүргізуге тыйым салу – ерте көктемнен 

бастап мамыр айының соңына дейін. 

• . 

13.  Тұщы су мекендеу ортасының тозуы / 

Лайланудың ұлғаюы салдарынан тұщы су 

жануарларының тежелуі 

Көпірлер мен су өткізгіштердің құрылысы 

лайланудың артуымен қатар жүруі мүмкін, бұл 

су организмдерінің тіршілік ету ортасының 

нашарлауына әкеп соғады. 

Барлық 

реципиенттер:  

Жобаның әсер ету 

аймағындағы 

тұрақты суағарлар – 

барлығы орташа 

сезімталдықпен 

сипатталады  

Төлтүрі - 

сезімталдығы орташа 

балқаш алабұғасы 

(Perca schrenki)   

Шамалы Жалпы сипаттағы шаралар  

• Құрылыс жұмыстарын жұмыс өндірісінің жобасына қатаң 

сәйкестікте орындау. 

Шамалы 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

Сезімталдығы төмен 

тұщы судағы 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері  

14.  Тұщы су мекендеу ортасының тозуы / Су 

сапасының нашарлауы салдарынан тұщы 

су жануарларының тежелуі 

Тұщы су экожүйелерінің тозуына екі негізгі 

себептен туындауы мүмкін су сапасының 

өзгеруіне (нашарлауына) әкеліп соқтырады: 

• Отынның немесе қауіпті қалдықтардың 

апаттық төгілуі және олардың су объектісі 

– өзенге, көлге, бұлақтарға және т.с.с. 

әсер етуі. Су объектісіне төгілудің түсуі 

бүкіл тұщы су экожүйесіне өнімнің әр 

түрлі құрамындағы химиялық заттардың 

тікелей әсері немесе ластанған 

организмдердің жұтылуы арқылы әсер 

етеді. 

• ластаушы заттары бар үстіңгі ағын. 

Төгінділер мен төгінділердің алдын алу 

бойынша жалпы шаралар қабылданған 

жағдайда, су сапасының өзгеру ықтималдығы 

аз. 

Сезімталдығы төмен 

тұщы судағы 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері 

Шамалы Жалпы сипаттағы шаралар  

• Тұщы су қоймаларына жақын арада қауіпті химиялық 

заттар бар қалдықтар мен басқа да материалдарды 

(мысалы: отын) сақтауға тыйым салу.  Тұщы су 

экожүйелеріне әсер ететін төгілулердің алдын алу/ жою. 

• Жабдыққа қызмет көрсету алаңдарында су өткізбейтін 

жабындарды орнату.  

• Өлшенген бөлшектер мен мұнай өнімдерін ұстау үшін 

автокөлікті жуудан тұндырғышқа ағынды суларды жинау. 

• Су өткізбейтін жабыны бар және қорғағыш құлауы бар 

алаңдарда отынды, майлар мен химикаттарды сақтау; 

жылжымалы жабдықты толтыру кезінде тамшы жинаушы 

тұғырлықтарды пайдалану. Құрылыс кезеңінде жер асты 

ыдыстарын пайдаланудан бас тарту. 

Шамалы 

Сезімталдығы орташа 

тұщы су мекендеу 

орталары 

Төлтүрі - 

сезімталдығы орташа 

балқаш алабұғасы 

(Perca schrenki)  

Әлсіз Әлсіз 

15.  Тегі бөтен түрлерді енгізу 

Флора мен фаунаның бөтен текті (абориген 

емес) түрлерін олар әдетте мекендемейтін 

аудандарға әдейі немесе кездейсоқ енгізу 

биологиялық алуантүрлілік үшін елеулі қауіп 

төндіруі мүмкін, өйткені кейбір бөтен түрлер 

инвазивті болуы мүмкін, яғни бастапқы 

абориген түрлерін (6 ХҚК ҚС, ЕҚДБ 6 ҚТ, 

АДБ-ның Қорғау шаралары жөніндегі саясат 

Олардың 

экологиялық 

сезімталдығына 

қарамастан, флора 

мен фаунаның 

барлық түрлері 

Шамалыдан Зорға 

дейін ауытқуы 

мүмкін 

Жалпы сипаттағы шаралар 

• Құрылыс алаңына кіретін және одан шығатын 

автокөліктердің дөңгелектерін міндетті түрде жуу. 

• Жергілікті өсімдік түрлерін жоюды барынша азайту және 

бұзылған телімдерде жергілікті өсімдік түрлерін отырғызу.  

Жобаның ықпал ету аймағының шекарасында, оның ішінде 

бұзылған телімдерді абаттандыру және көгалдандыру 

кезінде құрылыс қалашықтары аумағында өсімдіктердің 

Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

туралы ережелер) ығыстыра отырып, тез 

тарала алады. Инвазивті түрлер үшін ерекше 

осал синантропты өсімдіктері бар бұзылған 

және жойылмаған жерлер қайталама 

қауымдастықтар болып табылады. 

Инфрақұрылымның желілік объектілері (оның 

ішінде жолдар) бөтен текті өсімдіктерді тарату 

көздерінің бірі болып табылады (әсіресе 

өсімдіктерден тазартылған, өңделетін жерлер 

немесе телімдер бойынша трассадан өту 

кезінде). Бұдан басқа, жол желісін дамыту 

бұрын оқшауланған телімдерге 

қолжетімділікті жеңілдетеді және осылайша 

кейіннен әдейі жерсіндіруге (мысалы, 

көгалдандыру немесе орман өсіру мақсатында 

ағаштардың бөтен түрлерін отырғызуға) 

немесе экзотикалық өсімдіктердің кездейсоқ 

таралуына (мысалы, шинаға жабысқан 

топырағы бар тұқымдарды ауыстыруға) ықпал 

етуі мүмкін. 

Тегі бөтен түрлерді енгізу – бұл күтілетін 

әсерден гөрі, тәуекел.  

Әсер етудің маңыздылығы бөтен текті 

түрлердің "агрессивтілігіне" байланысты. 

Бөтен түрлерді интродукциялау жиілігі іс 

жүзінде болжамды емес: оқиға мүлдем 

болмайды немесе жиі орын алуы мүмкін. 

бөтен түрлерін отырғызуды болдырмау.  

• Алаңды тазартқаннан және құрылыс аяқталғаннан кейін 

бірден өсімдіктерді қалпына келтіру (шөптердің байырғы  

түрлерін себу және / немесе ағаш-бұта өсімдіктерінің 

байырғы түрлерін отырғызу).  

• Жаңа популяцияларды жою және осы түрлердің жобаның 

ықпал ету аймағының аумағы бойынша таралуын 

болдырмау мақсатында, жобаның ықпал ету аймағының 

аумағында бөтен текті түрлер популяцияларының 

мониторингі. Аумақты абаттандыру жоспарына сәйкес 

қоршалған телімдерде табиғи немесе жартылай табиғи 

өсімдіктерді жедел қалпына келтіру есебінен бөтен текті 

түрлердің таралу қаупін төмендету (шөптердің байырғы 

түрлерін себу және/немесе ағаш-бұта өсімдіктерінің 

байырғы түрлерін отырғызу).   

Пайдалану кезеңі 

16.  Жер үсті мекендеу жерлерінің тозуы/ Ауа 

сапасының нашарлауы салдарынан 

өсімдіктердің тежелуі 

Пайдалану кезеңіндегі өсімдік жамылғысына 

әсер етудің негізгі көздері автокөлік 

Төмен сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

тыңайған жерлер, 

жайылымдар, егістік 

Шамалы Жалпы сипаттағы шаралар  

• Атмосфералық ауаның пайдаланылған газдармен 

ластануын азайту үшін жол-құрылыс техникасы мен 

жабдықтарын уақтылы жөндеу.. 

Шамалы 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

шығарындылары болып табылады. 

Есептеулер ҮАААЖ-ден 150-250 м 

қашықтықта азот диоксидінің және күкірттің 

орташа жылдық концентрациясы тиісінше 5-

10 және 1-2 мкг/м3 аспайтынын көрсетеді.  

Көрсетілген мәндер халықаралық шектік 

шамалардан айтарлықтай төмен, сондықтан 

SO2 және NO2 шығарындыларының 

өсімдіктерге әсері өте төмен  деп бағаланады.    

жерлер, бақтар, 

селитебті және 

өнеркәсіптік 

аумақтар 

Сезімталдығы төмен 

флораның кеңінен 

таралған түрлері 

• Шаң шығаруды болдырмау үшін жолдарға суды сепкілеу. 

Орташа сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

ағаш және бұта 

өсімдіктері бар 

телімдер (шартты 

түрде байырғы 

ормандар мен орман 

екпелері), жайылма 

және шалғындық-

дала және дала 

қоғамдастықтары 

Сезімталдығы орташа 

флора түрлері: 

Островский 

қызғалдағы (Tulipa 

ostrowskiana), 

Альберт құрқашашы 

(Iris alberti) және 

Ярослав сүттігені 

(Euphorbia yaroslavii) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

өсетін жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Барлық түрлер 2018 

ж. далалық 

зерттеулерде 

Әлсіз Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

кездеспеді. 

17.  Жер үсті мекендеу жерлерінің тозуы/ 

Топырақ пен жер асты сулары сапасының 

нашарлауы салдарынан өсімдіктердің 

тежелуі 

Тайғаққа қарсы реагенттердің жүру бөлігінен 

тыс түсуі топырақтың тұздануына әкелуі 

мүмкін. Жалпы тұздылықтың ұлғаюы 

өсімдіктердің өсуінің баяулауына және 

морфологиялық өзгерістерге әкеледі. 

Дегенмен, реагенттердің басым бөлігі ағынды 

суларға арналған тұндырғыштарға беткейлік 

ағынымен ағады деп күтілуде. Сонымен қатар, 

Жоба ауа-райына байланысты реагенттерді 

пайдалануды шектеуді қарастырады.  

Жер бетіндегі 

тіршілік ету ортасы 

және олардың 

экологиялық 

сезімталдығына 

қарамастан, 

флораның барлық 

түрлері 

Шамалы Жалпы сипаттағы шаралар  

• Тұщы су қоймаларына жақын арада қауіпті химиялық 

заттар бар қалдықтар мен басқа да материалдарды 

(мысалы: отын) сақтауға тыйым салу.  Тұщы су 

экожүйелеріне әсер ететін төгілулердің алдын алу/ жою. 

• Тиімді әдістер мен басқару тәжірибесіне сәйкес тайғаққа 

қарсы реагенттерді сақтау 

• Демалуға арналған алаңдарды, төлемді өндіру пункттерін 

осы объектілердің жанында топырақ пен қоршаған 

ортаның ластануын болдырмау үшін сұйық және қатты 

қалдықтарды тазалайтын тиісті құралдармен жабдықтау.  

• Қауіпті материалдарды сақтау және тиеу-түсірудің тиісті 

әдістерін қолдану.  

• Кальций хлориді, ингибирленген фосфат немесе кальций-

магний-ацетат сияқты аз уытты тайғаққа қарсы 

реагенттерді пайдалану, олар фотосинтезде қайтымсыз 

өзгерістер мен өсімдіктер тіндерінің бүлінуін немесе 

жануарлардың өлуін туындатпайды 

• Тайғаққа қарсы реагенттерді қолдануды бақылау және 

топырақтағы хлоридтер құрамының мониторингі.  

Шамалы 

18.  Ауа сапасының нашарлауы салдарынан 

жануарлардың тежелуі 

Өсімдік ұлпаларында зиянды және уытты 

заттардың ұзақ уақыт бойы жиналуы бірқатар 

қосымша жағымсыз салдардың туындауына 

әкеледі, атап айтқанда: бұл заттардың 

жиналуына және жануарларға трофикалық 

тізбектер бойынша берілуіне, олардың 

денсаулығына зиян келтіруіне әкеп соғады. 

Бұл процестер ұзақ мерзімді перспективада 

кейбір түрлердің санын қысқартуға әкелуі 

Сезімталдығы төмен 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері  

Шамалы Жалпы сипаттағы шаралар 

• Атмосфералық ауаның пайдаланылған газдармен 

ластануын азайту үшін жол-құрылыс техникасы мен 

жабдықтарын уақтылы жөндеу.. 

• Шаң шығаруды болдырмау үшін жолдарға суды сепкілеу. 

Шамалы 

Сезімталдығы орташа 

фаунаның түрлері: 

қарапайым орман 

кептері (Streptopelia 

turtur), безгелдек 

(Tetrax tetrax), үлкен 

жыртқыш құс  (Aquila 

Әлсіз Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

мүмкін. Сонымен қатар, флораның бұзылуы 

азықтық ресурстардың қысқаруына әкелуі 

мүмкін.  

clanga), бұйра 

бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара 

ала үйрек (Aythya 

nyroca), дала 

құладыны  (Circus 

macrourus), 

ортаазиялық тасбақа 

(Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Барлық түрлер 2018 

ж. далалық 

зерттеулерде 

кездеспеді.  

Сезімталдығы 

жоғары құстар 

түрлері: дала қыраны 

(Aquila nipalensis) и 

ақбас үйрек (Oxyura 

leucocephala) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Ақбас үйрек 2018 ж. 

далалық зерттеулерде 

кездеспеді. 

Орташа Әлсіз 

19.  Су сапасының нашарлауы салдарынан Бағаланбады Бағаланбады Пестицидтер мен гербицидтерді пайдаланған жағдайда Жоба Бағаланбады 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

жануарлардың тежелуі 

Өсімдік жамылғысын бөлу жолағы шегінде 

тұрақты ұстап тұру фаунаға теріс әсер етуі 

мүмкін пестицидтер мен гербицидтерді, 

сондай-ақ гербицидтер пайдаланылатын 

аудандарға жақын жердегі жер бетіндегі су 

объектілерін пайдалануды қамтуы мүмкін, 

өйткені жаңбыр ағынымен жуылуы мүмкін. 

Осы сәтте, консорциум өкілдерінің айтуынша, 

жоба пестицидтер мен гербицидтерді 

пайдалануды көздемейді, сондықтан 

бағаланбайды.  

халықаралық талаптарға, атап айтқанда, ақылы автомобиль 

жолдарына арналған қоршаған ортаны, денсаулықты және 

еңбекті қорғау жөніндегі ХҚК нұсқаулығында (IFC ' s 

Environmental ,Health, and Safety Guidelines for tol Roads) 

айтылған талаптарға сәйкес болуы тиіс: 

• Персоналды гербицидтерді енгізуге үйрету және мұндай 

сертификат талап етілмесе, персоналдың тиісті сертификат 

немесе қажетті оқу алуын қамтамасыз ету.  

• Пестицидтерді пайдалану жөніндегі халықаралық 

шектеулерді орындау. 

• Лицензия бойынша шығарылған және тиісті әкімшілік 

тіркеген немесе бекіткен гербицидтерді ғана пайдалану, 

сондай-ақ Азық-түлік және ауыл шаруашылығы 

ұйымының (ФАО) Пестицидтерді бөлу және пайдалану 

саласындағы халықаралық тәртіп кодексіне жауап береді.  

• Пестицидтерге арналған таңбалаудың қабылданған 

тәжірибесі бойынша ФАО-ның Қайта қаралған басшылық 

қағидаттары сияқты халықаралық стандарттар мен 

нормаларға сәйкес таңбаланған гербицидтерді ғана 

пайдалану. 

• Ең жоғары ұсынылатын мөлшерлемеге немесе өңдеуге 

қатысты дайындаушының нұсқауларына, сондай-ақ 

гербицидтерді олардың әсерін жоғалтпай енгізудің 

төмендетілген деңгейі және ең төменгі қолданыстағы 

дозаларды енгізу бойынша жарияланған есептерге шолу 

жасау. 

• Талаптарға сәйкес гербицидтерді енгізу (мысалы, далалық 

бақылаулар, климаттық деректер, өңдеу уақыты мен 

мөлшерлемесі) және осы ақпаратты тіркеуге арналған 

пестицидтерді қолдану журналын жүргізу.  

• Ауаға кездейсоқ енуді немесе ағуды төмендетуге 

бағытталған практикалық тәсілдерді және енгізу 

әдістемесін таңдау.  

• Дайындаушының ұсынымдарына сәйкес гербицидтерді 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

енгізуге арналған жабдықтарға қызмет көрсету және 

тексеру.  

• Су объектілерін қорғау үшін су көздері, өзендер, бұлақтар, 

тоғандар, көлдер мен арналар бойындағы өңделмеген 

буферлік аймақтарды немесе жолақтарды енгізу. 

• Гербицидтерді тасымалдау, араластыру және сақтау 

кезінде кездейсоқ төгілу нәтижесінде топырақтың, жер 

асты суларының және жер үсті су ресурстарының 

ластануын сақтаудың практикалық тәсілдерін және қауіпті 

материалдармен жұмыс істеу ережелерін орындау арқылы 

болдырмау қажет.   

20.  Жер үсті мекендеу жерлерінің тозуы/ Шу, 

діріл деңгейінің жоғарылауы салдарынан 

жануарлардың мазасыздануы 

Автомагистралдан шу мен діріл деңгейлері 

қозғалыс қарқындылығына байланысты 

болады. Шудың және діріл деңгейінің дерек 

көзінен төмендеуін ескере отырып, көзден 

шығарылуына қарай, әсер ету тек жолға 

жақын жерде ғана күтіледі. Бұл шу мен дірілге 

аса сезімтал түрлер кез келген теріс салдарсыз 

әсер ету аймағын болдырмайды дегенді 

білдіреді. Мазасыздық факторы қалыпты 

тіршілік әрекетіне әсер етпейтін және 

жануарлардың үрейленуіне әкеп соқпайтын 

шу (діріл, жарық) деңгейін анықтау бойынша 

арнайы зерттеулер жүргізілмеген.   

Оған қарамастан, табиғи тіршілік ету 

жағдайларында шу деңгейі 15-20 дБА-дан 

аспайды (жапырақ шуының баламалы деңгейі 

15 дБА құрайды) деп болжауға болады. 

Көлік ағындарынан дыбыс деңгейлерінің 

есептеулері жобаланатын автомагистралдан 

тұрғын үй құрылысына дейінгі арақашықтық 

километрден кем болатын тоғыз ҮАААЖ 

Төмен сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

тыңайған жерлер, 

жайылымдар, егістік 

жерлер, бақтар, 

селитебті және 

өнеркәсіптік 

аумақтар 

Сезімталдығы төмен 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері (ірі 

жануарлар мен 

құстардан басқа) 

Орташа Жалпы сипаттағы шаралар  

• Тиісті құрылыс жабдығын пайдалану. 

• Шулы ластануды барынша шектеу: автокөліктің 

жылдамдығын шектеу, техникаға техникалық қызмет 

көрсету, түнгі уақытта шулы ластануды бақылау және т. б. 

 

•  

Әлсіз 

Орта сезімталдығы 

бар ірі жануарлар мен 

құстардың кең 

таралған түрлері 

Зор Әлсіз 

Орташа сезімталдығы 

бар жер үсті 

Зор Әлсіз 



 

ERM EURASIA                              ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ                           ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

251 

№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

телімсі үшін орындалды. Есептеулер 

нәтижелері деңгейдің баламалы деңгейлері 

шамамен 80 дБА құрайтынын көрсетеді.   

  

мекендеу ортасы: 

ағаш және бұта 

өсімдіктері бар 

телімдер (шартты 

түрде байырғы 

ормандар мен орман 

екпелері), жайылма 

және шалғындық-

дала және дала 

қоғамдастықтары 

Сезімталдығы орташа 

фаунаның сирек 

кездесетін түрлері: 

қарапайым орман 

кептері (Streptopelia 

turtur), безгелдек 

(Tetrax tetrax), үлкен 

жыртқыш құс  (Aquila 

clanga), бұйра 

бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара 

ала үйрек (Aythya 

nyroca), дала 

құладыны  (Circus 

macrourus), 

ортаазиялық тасбақа 

(Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Сезімталдығы 

жоғары құстар 

түрлері: дала қыраны 

(Aquila nipalensis) и 

ақбас үйрек (Oxyura 

leucocephala) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

2018  ж. далалық 

зерттеулерде дала 

қыранынан басқа, 

ешбір түр кездеспеді.     

21.  Жарықтандыру деңгейінің артуы 

салдарынан жануарлардың мазасыздануы 

Пайдалану кезеңінде жол тек елді мекендерге 

тікелей  жақын орналасқан жол айрықтарында 

жарықтандырылады. Әсер етудің 

маңыздылығы шамалы. Жол салынғанға дейін 

бұл телімдер жануарлардың көпшілігі үшін 

қолайсыз болғанын (синантропты қоспағанда) 

ескере отырып, әсердің күтілетін Шамалы.  

Фаунаның барлық 

түрлері 

Шамалы Талап етілмейді Шамалы 

22.  Жер үсті мекендеу жерлерінің тозуы/ 

Салдарынан жануарлардың мазасыздануы 

Ареалдарды бөлшектеу мекендейтін жердің 

бір бөлігін екіншісінен оқшаулаудан, 

мекендейтін жер аумағын шағын телімдерге 

бөлуден, мекендейтін жердің шеткі және ішкі 

бөліктері ауданының ара қатынасының 

ұлғаюынан, сондай-ақ сақталған 

фрагменттердің орташа мөлшерінің азаюынан 

және демек, тіршілік ететін жердің 

қысқаруынан көрінеді. 

ҮАААЖ сияқты желілік инфрақұрылым 

объектілерін салу жануарлар популяцияларын 

оқшаулау және қоныс аудару жолдарында 

кедергілер жасау есебінен өмір сүру 

ортасының бөлшектенуіне үлкен дәрежеде 

ықпал етеді. 

Инфрақұрылымның желілік объектілерін 

жасайтын тосқауыл әсері фаунаның таралуына 

Төмен сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

тыңайған жерлер, 

жайылымдар, егістік 

жерлер, бақтар, 

селитебті және 

өнеркәсіптік 

аумақтар 

Сезімталдығы төмен 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері 

Орташа Маңызды әсерлерді төмендетуге арналған арнайы 

шаралар 

• Ұсақ жануарлардың өтуі үшін кульверттер (үйінді 

астындағы құбырлар) салу.  

• ПК 14, ПК 19 (Қырғауылды ө.), ПК 153 (Алсай ө.), ПК 189 

(арна), ПК 235, ПК 244 (Каргаки ө.), ПК 275 (Ащылысай 

ө.), ПК 292 (Қарасу ө.), ПК 312, 314 (Боралдай ө.), ПК 346 

(Ү. Алматы ө.), ПК 366 (Ащыбұлақ ө.), ПК 389 (Тереңқара 

ө.), ПК 406 (Есентай-2 ө.), ПК 447 (Қарасу ө.), ПК 467 (К. 

Алматы ө.), ПК 485 (Қартабұлақ ө.), ПК 529 (Әлмерек-1 

ө.), ПК 539 (арна), ПК 557 (Әлмерек-2 ө.), ПК 559 (арна) 

орындарында мал айдау өткелдері қарастырылған.   

 

Әлсіз 

Орташа сезімталдығы 

бар жер үсті 

мекендеу ортасы: 

ағаш және бұта 

өсімдіктері бар 

Зор Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

және ұтқырлығына әсер етуі мүмкін. Бұл 

жанама түрде көбею кезеңінде азықты, 

паналауды немесе басқа да түрлерді іздеу 

мүмкіндігін қозғайды. Осы факторлар 

популяцияның динамикасына байланысты 

және қауіп төнген түрлердің өмір сүруіне әсер 

етуі мүмкін. 

телімдер (шартты 

түрде байырғы 

ормандар мен орман 

екпелері), жайылма 

және шалғындық-

дала және дала 

қоғамдастықтары 

Сезімталдығы орташа 

фаунаның сирек 

кездесетін түрлері: 

қарапайым орман 

кептері (Streptopelia 

turtur), безгелдек 

(Tetrax tetrax), үлкен 

жыртқыш құс  (Aquila 

clanga), бұйра 

бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара 

ала үйрек (Aythya 

nyroca), дала 

құладыны  (Circus 

macrourus), 

ортаазиялық тасбақа 

(Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Сезімталдығы 

жоғары құстар 

түрлері: дала қыраны 

(Aquila nipalensis) и 

ақбас үйрек (Oxyura 

leucocephala) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

2018  ж. далалық 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

зерттеулерде дала 

қыранынан басқа, 

ешбір түр кездеспеді.  

23.  Көші-қон жолдарының бұзылуы 

салдарынан жануарлардың мазасыздануы  

Тігінен көшулер Жобаның әсер ету аймағында 

анықталған Сібір елігіне (Capreolus pygargus) 

және тиінге (Sciurus vulgaris) тән.  

Маусымдық тігінен көшулер (таудың жоғарғы 

белдеулерінен төмен және кері қарай) азықтың 

болуына, қол жетімділігіне және жай-күйіне 

байланысты болады. Қалың  қар жауғанда, 

таудағы азық қолжетімсіз болғанда, жануарлар 

таулардың жоғарғы бөліктерінен жапырақты 

орман белдеуіне және тіпті тау етегіне көшеді. 

Бірақ жобаның әсер ету аймағына мұндай 

көшудің ықтималдығы аумақтың жоғары 

антропогендік бұзылуынан және шамалы 

азықтық алқаптардың болмауынан өте төмен. 

Жоба аумағы ұшу кезінде құстардың негізгі 

шоғырлану аймағынан тыс орналасқандықтан, 

қоныс аударатын түрлердің көп шоғырлануы 

байқалмады. 

Қоныс аудару тән 

болуы мүмкін түрлер: 

Сібір елігі (Capreolus 

pygargus) и тиін 

(Sciurus vulgaris)) 

Шамалы Талап етілмейді Шамалы 

24.  Тұщы су мекендеу ортасының тозуы / 

Тұщы суда мекендейтін жануарларының 

тежелуі 

Су сапасының өзгеруі (нашарлауы) екі негізгі 

себептен туындауы мүмкін:  

• отынның немесе қауіпті қалдықтардың 

апаттық төгілуі және олардың су объектісі 

– өзенге, көлге, бұлақтарға және т.с.с. 

әсер етуі.  

• ластаушы заттары бар үстіңгі ағын. 

Сезімталдығы төмен 

тұщы судағы 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері 

Әлсіз Жалпы сипаттағы шаралар 

• Тұщы су қоймаларына жақын арада қауіпті химиялық 

заттар бар қалдықтар мен басқа да материалдарды 

(мысалы: отын) сақтауға тыйым салу.  Тұщы су 

экожүйелеріне әсер ететін төгілулердің алдын алу/ жою. 

• Тайғаққа қарсы реагенттерді басқарудың тиімді әдістері 

мен тәжірибесіне сәйкес сақтау. 

• Су өткізбейтін жабыны бар және қорғағыш құлауы бар 

алаңдарда отынды, майлар мен химикаттарды сақтау; 

жылжымалы жабдықты толтыру кезінде тамшы жинаушы 

Әлсіз 

Сезімталдығы орташа 

тұщы су мекендеу 

орталары 

Төлтүрі - 

сезімталдығы орташа 

Орташа Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

Төгінділер мен төгінділердің алдын алу 

бойынша жалпы шаралар қабылданған 

жағдайда, су сапасы өзгеруінің ықтималдығы 

аз. Әсер ету магнитудасы төгілген заттардың 

көлеміне тәуелді, алайда, жобаның 

ерекшелігін ескере отырып, ол орташа 

деңгейден аспайды.  

балқаш алабұғасы 

(Perca schrenki)  

тұғырлықтарды пайдалану. Құрылыс кезеңінде жер асты 

ыдыстарын пайдаланудан бас тарту.  

• Демалуға арналған алаңдарды, төлемді өндіру пункттерін 

осы объектілердің жанында топырақ пен қоршаған 

ортаның ластануын болдырмау үшін сұйық және қатты 

қалдықтарды тазалайтын тиісті құралдармен жабдықтау.  

• Су өткізгіштердің, дренаждық арықтардың және т. б. 

жағдайын бақылау 

25.  Көлік оқиғалары нәтижесінде 

жануарлардың өлімі 

Автомагистральда жүру бөлігінің қиылысуына 

әрекеттенген кезде автокөлік дөңгелектерінің 

астында жануарлардың қырылуы жиі 

кездеседі, бұл фауна өкілдерінің шығыны 

болып табылады. Болгарияда жүргізілген 

зерттеулердің Nevena Kambourova-Ivanova et 

al. 20121), деректері бойынша жолдарда 

табылған өлген жануарлардың 67,2%-ын   

қосмекенділер, 15,7%-ын құстар, 9,2%-ын 

сүтқоректілер, 7,8%-ын жорғалаушылар 

құрайды. Осылайша, қосмекенділер жолдарда 

өлу қаупіне ұшырайды және қарастырылатын 

әсерге неғұрлым осал топ болып табылады.  

Сезімталдығы төмен 

фаунаның кеңінен 

таралған түрлері 

Шамалы Жалпы сипаттағы шаралар  

• Фауна өкілдерінің қатысуымен оқиғалар қаупін азайту 

үшін жылдамдықты шектеу. 

• Жолдың екі жағында және қауіпсіздіктің бөлу жолағында 

қоршау орнату.  

• Жануарлардың кіруін шектеу үшін беткейлерде және 

рельефтің төмендеулерінде торлы экрандар орнату 

Маңызды әсерлерді төмендетуге арналған арнайы 

шаралар 

• Жануарлардың қатысуымен болған оқиғаларды барынша 

азайту үшін қоршау салу (Жобада жалпы ұзындығы 2950 м 

1, 4 және 8 телімдерде шуға қарсы тосқауылдарды орнату 

көзделеді). 

• Жүргізушілерге және барлық құрылыс және пайдалану 

қызметкерлеріне жолдарда қосмекенділер мен бауырымен 

жорғалайтын жануарлардың өлімін барынша азайту 

қажеттілігі және герпетофаунаны сақтау және күтіп-

ұқыпты ұстау маңыздылығы туралы нұсқаулар беру. 

Шамалы 

Сезімталдығы орташа 

фаунаның түрлері: 

қарапайым орман 

кептері (Streptopelia 

turtur), безгелдек 

(Tetrax tetrax), үлкен 

жыртқыш құс  (Aquila 

clanga), бұйра 

бірқазан (Pelecanus 

crispus), алакөз қара 

ала үйрек (Aythya 

nyroca), дала 

құладыны  (Circus 

macrourus), 

ортаазиялық тасбақа 

(Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

Әлсіз Әлсіз 

                                                      
1 Effect of Traffic on Mortality of Amphibians, Reptiles, Birds and Mammals of Two Types of Roads Between Pazardzhik and Plovdiv Region (Bulgaria) – Preliminary Results 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Барлық түрлер 2018 

ж. далалық 

зерттеулерде 

кездеспеді. 

Сезімталдығы 

жоғары құстар 

түрлері: дала қыраны 

(Aquila nipalensis) и 

ақбас үйрек (Oxyura 

leucocephala) 

Әсер егер осы түрлер 

Жоба аумағында 

мекендейтін 

жағдайда ғана 

туындауы мүмкін. 

Ақбас үйрек 2018 ж. 

далалық зерттеулерде 

кездеспеді.                   

Орташа Әлсіз 

26.  Тегі бөтен түрлерді енгізу 

Инфрақұрылымның желілік объектілері (оның 

ішінде жолдар) бөтен текті өсімдіктерді тарату 

көздерінің бірі болып табылады (әсіресе 

өсімдіктерден тазартылған, өңделетін жерлер 

немесе телімдер бойынша трассадан өту 

кезінде). Бұдан басқа, жол желісін дамыту 

бұрын оқшауланған телімдерге 

қолжетімділікті жеңілдетеді және осылайша 

кейіннен әдейі жерсіндіруге (мысалы, 

көгалдандыру немесе орман өсіру мақсатында 

ағаштардың бөтен түрлерін отырғызуға) 

немесе экзотикалық өсімдіктердің кездейсоқ 

таралуына (мысалы, шинаға жабысқан 

Олардың 

экологиялық 

сезімталдығына 

қарамастан, флора 

мен фаунаның 

барлық түрлері 

Шамалыдан Зорға 

дейін ауытқуы 

мүмкін 

Жалпы сипаттағы шаралар  

• Жобаның ықпал ету аймағының шекарасында, оның ішінде 

бұзылған телімдерді абаттандыру және көгалдандыру 

кезінде құрылыс қалашықтары аумағында өсімдіктердің 

бөтен түрлерін отырғызуды болдырмау.  

• Алаңды тазартқаннан және құрылыс аяқталғаннан кейін 

бірден өсімдіктерді қалпына келтіру (шөптердің байырғы  

түрлерін себу және / немесе ағаш-бұта өсімдіктерінің 

байырғы түрлерін отырғызу). Жаңа популяцияларды жою 

және осы түрлердің жобаның ықпал ету аймағының 

аумағы бойынша таралуын болдырмау мақсатында, 

жобаның ықпал ету аймағының аумағында бөтен текті 

түрлер популяцияларының мониторингі. Аумақты 

Әлсіз 
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№. Әсер етуді сипаттау Реципиент 
Әсер етудің 

маңыздылығы 
Әсер етуді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалған 

маңыздылығы 

топырағы бар тұқымдарды ауыстыруға) ықпал 

етуі мүмкін.  

Тегі бөтен түрлерді енгізу – бұл күтілетін 

әсерден гөрі, тәуекел.  

Әсер етудің маңыздылығы бөтен текті 

түрлердің «агрессивтілігіне» тәуелді болады. 

Бөтен түрлерді интродукциялау жиілігі іс 

жүзінде болжамды емес: оқиға мүлдем 

болмайды немесе жиі орын алуы мүмкін. 

абаттандыру жоспарына сәйкес қоршалған телімдерде 

табиғи немесе жартылай табиғи өсімдіктерді жедел 

қалпына келтіру есебінен бөтен текті түрлердің таралу 

қаупін төмендету (шөптердің байырғы түрлерін себу 

және/немесе ағаш-бұта өсімдіктерінің байырғы түрлерін 

отырғызу).   

Маңызды әсерлерді төмендетуге арналған арнайы 

шаралар 

• Жергілікті өсімдік түрлерін жоюды барынша азайту және 

бұзылған телімдерде жергілікті өсімдік түрлерін отырғызу.   

• Жергілікті түрлерді отырғызу және өсімдіктердің 

инвазивті түрлерін жою.  
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6.9 ЭКОЖҮЙЕЛІК ҚЫЗМЕТТЕР 

6.9.1 Кіріспе 

Осы бөлімде аялық бастапқы деректерді алу үшін қолданылатын тәсіл және 

экожүйелік қызметтерге әсер етуді бағалау әдістемесі сипатталады. 

Әсер етуді бағалаудың жалпы әдіснамасы ҚОӘСӘБ есебінің III томында 

сипатталған. Осы бағалаудың негізгі нәтижелері келесі бөлімдерде  ұсынылған. 

6.9.2 Экожүйелік қызметтерге әсер етуді бағалау әдістемесі  

Экожүйелік қызметтерге шолу жасаудың жалпы тәсілі 6 ХҚК Қызмет 

стандартында және тиісті нұсқаулықта көрсетілген.  

Осы құжаттар, өз кезегінде, Әлемдік табиғи ресурстар институтымен (World 

Resources Institute, WRI) 2013 ж. дайындалған «Әсер етуді бағалауға экожүйелік 

қызметтерді енгізу. Қадамдық Әдіс / 1.0. нұсқасы»1 құжатында сипатталған 

одан да егжей-тегжейлі әдіснамаға сілтеме жасайды. Осы құжатта көрсетілген 

экожүйелік қызметтердің әсерін бағалау тәсілі WRI әдіснамасына негізделген. 

Қолданылатын әдіснама мынадай негізгі терминдерді пайдалана отырып, әсерді 

бағалаудың дәйекті кезеңдерін сипаттайды және айқындайды:  

• Экожүйелік қызметтерді тұтынушылар, бенефициарийлер -экожүйелік 

қызметтерден пайда табатын жеке адамдар, қоғамдастықтар, мекемелер, 

компаниялар; 

• Экожүйелік қызметтердің сыйымдылығы – экожүйенің оның болашақ 

жағдайына теріс әсер етпеусіз пайдаланудың ең үлкен көлемі,  

• Экожүйелік қызметтерді пайдалану – тұрғындардың экожүйелік 

қызметтерді тұтынудың нақты деңгейі, 

• Экожүйелік қызметтерден болатын тиімділік (пайда) — бұл ЭҚ 

қолданушыларының әл-ауқатына үлес немесе Жоба бойынша қызмет. 

ХҚК қызметінің стандарттары бағалауды келесі қызмет түрлеріне 

шоғырландыру үшін экожүйелік қызметтердің басымдығын белгілейді: 

• І типіндегі басым қызметтер — бұл клиенттің тікелей бақылауы немесе 

елеулі әсері бар экожүйелік қызметтер, және осындай қызметтерге әсер 

ету қоғамдастықтарға теріс әсер етуі мүмкін; және 

• ІІ типіндегі басым қызметтер — бұл клиенттің тікелей басқарушылық 

бақылауы немесе елеулі әсері бар және жоба өз қызметінде тікелей 

тәуелді болатын экожүйелік қызметтер. 

6.9.3 Аялық зерттеулер нәтижелері 

Осы бөлімді дайындау кезінде Консультант ақпараттың келесі дереккөздерін 

пайдаланды: 

                                                      
1 Florence Landsberg, Jo Treweek, M. Mercedes Stickler, Norbert Henninger, Orlando Venn, 2013. Weaving 

Ecosystem Services Into Impact Assessment. A Step-By-Step Method | Version 1.0. Мына сілтеме бойынша 

қолжетімді: https://www.wri.org/sites/default/files/weaving_ecosystem_services_into_impact_assessment.pdf 
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• Жергілікті билік органдарына сұрау салу нәтижелері; 

• Жергілікті тұрғындар сауалнамасының нәтижелері, фокус-топтар 

бойынша сауалнамалар; 

• Жоба аумағында геоботаникалық және ландшафттық зерттеулердің 

нәтижелері.  

Жобамен қозғалуы мүмкін экожүйелік қызметтер (I типі) 

Жобаны іске асыру жөніндегі қызмет жергілікті бенефициарларға қызмет 

көрсететін экожүйелерге әртүрлі әсер етеді. ҮАААЖ санитарлық алшақтық 

аймағы шегінде жер пайдалануға шағын шектеулер енгізілетін болады және, 

демек, экожүйелік қызметтерге әсер ететін болады. 

ЭҚ зерттеу нәтижелері бойынша келесі экожүйелер анықталды:  

• ормандар мен ағаш-бұталы көшеттер (Жобаның әсер ету аймағының 

шамамен 5%-ын алады);  

• далалар, шалғындар және шалғынды далалар (Жобаның әсер ету 

аймағының шамамен 15%-ын алады); 

• ауылшаруашылық алқаптар / егіс салынатын жерлер (Жобаның әсер ету 

аймағының шамамен 54%-ын алады );  

• кендік өсімдіктері бар өнеркәсіптік және селитебті аумақтар (Жобаның 

әсер ету аймағының шамамен 26%-ын алады); 

• су ағындары мен су объектілері.   

Экожүйелер әлеуетті ұсынатын қызметтер тізімі WRI әдістемесіне сәйкес 

төмендегі кестеде (Әдістемеге техникалық қосымшаның А-3 кестесінде 

көрсетілгендей) 1 ұсынылған. WRI әдістемесіндегі экожүйелік қызметтердің 

тізімі Жобаның әсер ету аймағының нақты шарттарына сәйкес келтірілген. 

Осылайша, бірқатар экожүйелік қызметтер бағалаудан шығарылды, өйткені олар 

Жобаның ықпал ету аймағында жоқ. Соңында, Жобаның ықпал ету аймағында 

ұсынылған бірқатар экожүйелік қызметтер ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томында жеке 

сипатталған басқа да себептер бойынша осы кезеңде алынып тасталды.   

 

Жоба тәуелді болатын экожүйелік қызметтер (II типі) 

Осы бөлімде ұсынылған ақпаратты ескере отыра, сондай-ақ Жобаны сипаттау 

негізінде (ҚОӘСӘБ есебі, ІІ том, 2-бөлімді қараңыз), Жоба әлеуетті түрде 

тәуелді болатын экожүйелік қызметтер белгіленбеді.  

                                                      
1 Экожүйелерге қызмет көрсетуді әсер етудің бағалауына енгізу. Техникалық қосымша. 1.0 нұсқасы  
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 0-1-кесте  Сәйкестендірілген экожүйелерге сәйкес келетін экожүйелік қызметтер1 
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 Ормандар мен ағаш-бұталы көшеттер             ●  ● ●  ●   ● ● 

Далалар, шалғындар және шалғынды далалар  ● ●     ●     ●     ● ●   ● 

Ауылшаруашылық алқаптар / егіс салынатын жерлер  ●  ●                ●    

Кендік өсімдіктері бар өнеркәсіптік және селитебті аумақтар ●       ●             ●  

Су ағындары мен су объектілері             ●   ●     ● ● 

 

 WRI  сәйкес келмейді және Жобаның әсер ету аймағында жоқ.  

● WRI  сәйкес келеді және Жобаның әсер ету аймағында бар.  

 WRI  сәйкес келеді, бірақ Жобаның әсер ету аймағында жоқ.  

● Жобаның әсер ету аймағында бар, бірақ WRI тізімінде көрсетілмеген.  

 Жобаның әсер ету аймағында бар, бірақ алынып тасталды.  

                                                      
1 Осы құжатта ұсынылған экожүйелік қызметтерге әсер ету бағалау тәсілі  WRI әдістемесіне негізделген.  
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Бенефициарларды және олардың пайдасын сәйкестендіру 

Түпкілікті пайдаланылатын экожүйелік қызметтердің негізгі бенефициарлары 

оларды негізінен өзінің мұқтаждары үшін және аз дәрежеде табыс алу үшін 

пайдаланатын жергілікті қоғамдастық болып табылады. Экожүйелік қызметтер 

рекреациялық қызмет шеңберінде де пайдаланылады. 

Әлеуметтік зерттеу деректері бойынша, жергілікті тұрғындар келесі экожүйелік 

қызметтерді пайдаланады: ауылшаруашылық қызметтер (мысалы, егіншілік, мал 

жаю, малға арналған азық), рекреация және балық аулау (әуесқойлық балық 

аулау), омарта шаруашылығы.   

Бенефициарлардың толық тізімі ҚОӘСӘБ Есебінің III Томында ұсынылған. 

Аралық қызметтер жаһандық және өңірлік деңгейлерде бенефициарлар мен 

экожүйелердің өздері пайдаланылады. Оларға климатты өңірлік деңгейде 

реттеу, су селінен (су тасқынынан) қорғау, жер асты суларын қоректендіру, ауа 

сапасын реттеу, топырақтың құнарлылығы және оны ұстап тұру, эрозияны 

реттеу, қоректік заттармен жабдықтау, суды тазарту, биоалуантүрліліктің ішкі 

құндылығы жатады.  

Бенефициарлар экожүйелік қызметтерден алатын және Жоба әлеуетті әсер етуі 

мүмкін пайда өмір сүруге, табыс алуға және рекреациялық пайданы қамтиды.   

Сонымен қатар, талдау барысында экожүйелер (түпкілікті қызметтер) үшін 

маңызды болатын аралық қызметтер де қарастырылды. 

Экожүйелік қызметтердің басымдылық дәрежесін талдау  

Төмендегі кестеде ( 0-2-кесте) Қызметтердің бастапқы күйі, құндылығы және 

алмастырылатындығы туралы деректер негізінде Жоба әсер ететін аймақтардағы 

экожүйелік қызметтердің басымдылығы келтірілген (ҚОӘСӘБ Есебінің III 

томын қараңыз). 

 0-2-кесте Жоба әсер ететін аймақтағы экожүйелік қызметтердің басымдылығы1 

№ ЭЖ Пайдасы 
Басымдылық 

дәрежесі 
Әсер ететін факторлар 

Ақырғы қолдану қызметтері 

1 Жер шаруашылығы Күнкөріс 

қаражаты 

Орта Экожүйелердің толығымен 

жойылуы және/немесе 

бөлшектенуі  
Табыс  Жоғары 

2 Мал жаю, малға 

арналған жем (фураж) 

Күнкөріс 

қаражаты  

Орта 

Табыс Жоғары 

3 Ара шаруашылығы Күнкөріс 

қаражаты 

Табыс  

Төмен Құрылыс жұмыстары барысында 

шалғын қауымдастықтарының 

уақытша бұзылу әлеуеті мүмкін  

4 Су Күнкөріс 

қаражаты 

Өзекті Су ағыстарына, жерасты суларға 

әсер ету ықтималдығы күтіледі.  

5 Рекреация және 

эстетикалық мағына 

Рекреациялық 

құндылық, 

ландшафт 

Төмен Экожүйелердің толығымен 

жойылуы және/немесе 

бөлшектенуі  

                                                      
1 ERM сарапшылары осы деректерді далалық зерттеулер нәтижелері бойынша алған, ҚОӘСӘБ есебі, III томды 

қараңыз 
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№ ЭЖ Пайдасы 
Басымдылық 

дәрежесі 
Әсер ететін факторлар 

эстетикасынан 

ләззат алу 
Экожүйелердің уақытша 

бұзылуы 

Аралық қызметтер 

6 Су - Өзекті Экожүйелердің толығымен 

жойылуы және/немесе 

бөлшектенуі  

Экожүйелердің уақытша 

бұзылуы 

7 Тасқындардан қорғаныс - Орта 

8 Жерасты суларының 

қоректенуі 

- Жоғары 

9 Эрозиялық үрдістерді 

реттеу 

- Жоғары 

10 Топырақ құнарлығы/ 

Құнарландыру заттарды 

реттеу 

- Өзекті 

11 Биоалуантүрліліктің 

өзіндік құндылықтары 

- Өзекті 

Басымдықты экожүйелік қызметтер әсер етуін бағалауды кеңістікті қамту   

Осы тарауды Жобаның экожүйелік қызметтерге әсер ету маңыздылығын бағалау 

кезде қолданылатын, басымдықты экожүйелік қызметтерді кеңістікті қамту 

айқындалған. 

Басымдықты экожүйелік қызметтерді кеңістікті қамту  келесі факторлармен 

айқындалады: 

• экожүйелік қызметтің түрі; 

• экожүйенің түрі; 

• бенефициарлары; 

• Бенефициарлардың орналасқан жері және экожүйелік қызметтерге  қол 

жетімділігі. 

Келес салалар қабылданған: 

• «Су» қызметі Жоба әсер ететін аймақ шеңберіндегі барлық су ағыстары 

мен су қоймаларын қамтиды. 

• «Егіншілік» және «мал жаю» қызметтерінің қамтуы ҚЕЖ және кірме 

жолдардан 1 км дейінгі қашықтықтағы елді мекендер және аумақтар 

шеңберінде орналасқан іргелік телімдердің аумағы мөлшерінде 

қабылданған.  

• «Рекреация және эстетикалық мағынасы» қызметі Жоба әсер ететін 

аймақ шеңберіндегі барлық су ағыстары мен су қоймаларына қоса, 

сонымен қатар ормандарды және отырғызылған ағаш-бұталарды 

қамтиды. 

• Аралық қызметтердің кеңістікті қамтылуы Жоба бойынша бөлінген жер 

және соңғы қызметтер қамтылатын аумақ деп тең қабылданған.  

Басымдықты экожүйелік қызметтерді кеңістікті қамту  картасы төмендегі 

суретте көрсетілген ( 0-1-сурет).  

Басымдықты экожүйелік қызметтерді кеңістікті қамтуды құрайтын алаңдар 

төмендегі кестеде ұсынылған ( 0-3-кесте). 
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 0-3-кесте Басымдықты экожүйелік қызметтерді кеңістікті қамту алаңдары1 
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Ормандар мен отырғызылған 

ағаш-бұталар  
759,0 592,4 78,1 

Уақытша 

4,0 

Тұрақты 

40,7 

Уақытша 

0,7 

Тұрақты 

6,9 

Дала, шалғындар және 

шалғын далалар  
2245,8 1520,7 66,4 

Уақытша 

49,7 

Тұрақты 

95,1 

Уақытша 

3,3 

Тұрақты 

6,3 

Ауыл шаруашылық 

алқаптары / өңделетін жерлер 
7975,9 5184,4 64,8 

Уақытша 

72,4 

Тұрақты 

464,3 

Уақытша 

1,4 

Тұрақты 

9,0 

Өнеркәсіптік және рудералды 

өсімдіктері бар селитебті 

аумақтар  3801,0 780,4 20,5 

Уақытша 

1,3 

Тұрақты 

74,2 

Уақытша 

0,2 

Тұрақты 

9,5 

Су ағыстары мен су 

объектілері 

Экожүйенің қамту алаңдары жоғарыда белгіленген экожүйелер 

алаңдарына енгізілген  

Барлығы 14850,2 8077,8 54,4 

Уақытшы 

127,4 

Тұрақты 

674,3 

Уақытшы 

1,6 

Тұрақты 

8,3 

Дереккөз: ERM 

                                                      
1 Басымдықты экожүйелік қызметтерді кеңістікті қамту алаңдары  ERM. Мамандары арқылы әлеуетті әсер ету 

аймақтарындағы ландшафтлық, геоботаникалық және топырақтық зерттеулер негізінде  ESRI ArcMAp 10.2.2 
ГАЖ-нде есептелген.  
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 0-1-сурет Басымдықты экожүйелік қызметтердің кеңістікті қамтылуы  
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6.9.4 Жоба бойынша атқарылатын қызметтер және сәйкес әсер етулер  

Экожүйелік қызметтерге әсер ету жер жұмыстарын жасау, құрылыс алаңдарын 

және тас жолға бөлінген жол жолағын тазалау және дайындау, және бұл 

ландшафтылардың механикалық бұзылуына байланысты болады. 

ҮАААЖ өзінің бүкіл ұзындығы бойы белгіленген экожүйелердің барлық 

түрлерін кесіп өтеді. Кестеде көрсетілгендей (0-4-кесте), Жоба мақсаттары үшін 

674,3 га жер телімдері тұрақты және  127,4 га жер телімдері уақытша 

экожүйелерді бұрады. 

0-4-кесте Жобаны іске асыру аумағы шеңберінде жоғалтылатын экожүйелер1 

Экожүйе 

Жоба әсер 

ететін аймақ 

шеңберіндегі 

алаң, га 

Экожүйені жоғалту 

Тұрақты, га Уақытша, га 

Ормандар және ағаш-бұталы көшеттер 759,0 40,7 4,0 

Дала, шалғын және шалғын далалар  2245,8 95,1 49,7 

Ауыл шаруашылық алқаптары / 

өңделетін жерлер 
7975,9 464,3 72,4 

Өнеркәсіптік және рудералды 

өсімдіктері бар селитебті аумақтар  
3801,0 74,2 1,3 

Су ағыстары және су объектілері  Жоғарыда көрсетілген экожүйелердің алаңдарында 

экожүйелердің қамту алаңдары ескерілген.  

Барлығы 14850,2 674,3 127,4 

Ауыл шаруашылығына бөлінген және жеке меншік жерлерді алу 

Негізгі әсер етулер ауыл шаруашылығын жүргізуге қолайлы және жеке жер 

телімдерді тұрақты жер иеленуіне алуға, жерді уақытша алу және топырақтың 

құнарлы қаптарын шешіп алуға байланысты болады. Жер телімдерін бөлшектеу 

жер телімінің негізгі алаңынан алшақ ауыл шаруашылығын жүргізу 

мүмкіндіктерінің азаюына және экономикалық тұрғыдан мақсатқа сай келмеуіне 

алып келуі мүмкін.  

Экожүйелік қызметтер келесідей экожүйелер болатын болады: «дала, шалғын 

және шалғынды дала», «ауыл шаруашылық алқаптары / өңделетін жерлер» және 

«өнеркәсіптік және рудералды өсімдіктері бар селитебті аумақтар». ҮАААЖ 

құрылысы 401 жеке жер иегерлерін және 31 кәсіпорын/компанияға әсер етеді.  

Тұрақты иеленуге алынатын жер телімдері үшін өтемақының төменгідей түрлері 

қарастырылған (толығырақ ЖСҚҚ V том қараңыз): 

• 580 жер иесіне ақшалай өтемақы төленді; 

• 27 жер иелеріне бағасы барабар Жоба аумағынан тыс орналасқан жер 

телімдері берілген; 

• 114 жер иелері өз еріктерімен мемлекет пайдасына жер телімдерінен бас 

тартқан. 

                                                      
1 ERM мамандары арқылы әлеуетті әсер ету аймақтарындағы ландшафтлық, геоботаникалық және топырақтық 

зерттеулер негізінде  ESRI ArcMAp 10.2.2 ГАЖ көмегімен Жобаны іске асыру аумақ шеңберінде экожүйелерді 
жоғалту анықталған. 
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«Ормандар және отырғызылған ағаш-бұталар» экожүйесіне әсер етулер 

Жобаны іске асыруға байланысты экожүйелердің тұрақты жойылуы 40,7 га, 

уақытша – 4,0 га құрайды. 

Негізгі әсерлер, жасанды құрылыстар салу және су өткізетін құбырлар жүргізу 

барысында су ағыстары бойы өсетін ағаш-бұталық өсімдіктерді кесуге 

байланысты болады.  

Жағымсыз әсерлерді азайту мақсатында Жоба арқылы артынан қайтадан 

топырақтың құнарлы қабатын төсеу, шөпті және ағаш-бұталы өсімдіктерді егу 

арқылы уақытша иеленген жерлерді қалпына қайта келтіру қарастырылған.  

Сонымен қатар ҮАААЖ іргелес телімдерді көгалдандыру және көріктендіру 

шеңберінде ағаш-бұталық өсімдіктерді отырғызу қарастырылған.  

Өзен алқаптары мен су ағыстарына әсер етулер  

ҮАААЖ тас жолы 16 тұрақты су ағыстары және 4 каналдың су қорғау 

аймақтарын және қорғаныс жағалау жолақтарын кесіп өтеді. ҮАААЖ қиып 

өтетін су ағысы бар әр телімде жасанды құрылыстар (көпірлер немесе су өткізу 

құбырлары) Жоба арқылы алдын ала қарастырылған. 

Құрылыс кезеңінде әсер етулер алқаптардың бұзылуына және су сапасының 

уақытша нашарлауына байланысты болады. Жобада алдын ала қарастырылған 

іс-шараларға сәйкес, бұзылған алқапты аумақтар құрылыс жұмыстары 

аяқталысымен қайта қалпына келтірілетіні қарастырылған. Жоба арқылы 

сонымен бірге, ластанған ақпа суларды бұру және тазалау жүйесі 

қарастырылған.  

6.9.5 Әсер етулердің маңыздылығы және оларды жұмсарту бойынша 
белгіленген шаралар  

Құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі әсер етулер төмендегі кестеде 

көрсетілген ( 0-4-кесте). Кестеде сонымен қатар басқарудың сәйкес 

жоспарларында көрсетілетін әсер етулерді жұмсарту бойынша жобалық 

құжаттамада алдын ала қарастырылып қойған және қосымша шаралар 

келтірілген. 
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 0-5-кесте  Экожүйелік қызметтерге әсер ету және құрылыс және пайдалану кезеңдеріне арналған оларды жұмсарту бойынша шаралар  

№. Әсер етулерді сипаттау Реципиент 

Әсер 

етулердің 

маңыздылығ

ы 

Әсер етулерді жұмсарту бойынша қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалдық 

маңыздылығы 

1 Ақырғы пайдалану 

қызметтері 

 

Бенефициарлардың 

күнкөріс қаражатын 

шектеу және кірісін 

төмендету 

Негізгі әсер етулер 

топырақтың құнарлы 

қаптарын шешуге және өзге 

жер жұмыстарына 

байланысты болады. Бұл 

әрекеттер жер телімдерін 

тұрақты жоғалту, шектеулі 

қатынау және бөлшектенуге 

алып келеді.   

 

Бенефициарлардың 

күнкөріс қаражаттарын 

уақытша шектеу  

Құрылыс кезінде жерүсті 

сулары сапасының және 

қолжетімділігінің уақытша 

өзгеруі. Пайдалану кезеңінде 

жерүсті сулар сапасының 

өзгеруі. 

 

Дәстүрлі ортаның 

қолжетімдігінің жойылуы 

немесе қайта қалпына 

келтіру мүмкіндіктердің 

сапасының төмендеуі  

Алқапты және арналы 

телімдердің бұзылуы. 

Әсер етуге келесі 

экожүйелік қызметтер тап 

болуы мүмкін: 

• Егіншілік 

• Мал жаю 

• Мал жемі 

(фураж) 

• Ара 

шаруашылығы 

• Су 

• Қайта қалпына 

келтіру және 

эстетикалық 

мағына  

Әсер ету нәтижесінде 

тұрақты түрді 464,3 га а/ш 

жердер, 95,1 га дала мен 

шалғындар және  40,7 га 

орман жоғалады. 

Шамалыдан 

әлсізге дейін 
Экожүйелік қызметтерге әсерлерді азайту үшін ұсынылатын жалпы іс-шаралар 

келесілерді құрайды: 

• Экожүйелердің Мониторинг бағдарламасына олардың қолданушыларын 

да қосу; 

• Биоалуантүрлілік мониторинг нәтижелерінің ашылуын қамтамасыз ету; 

• Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу үрдісінде экожүйелік 

қызметтерге қатысты жергілікті халықпен байланысуды қосу, оған 

төменгілерді қоса, бірақ олармен шектелмей: 

o Мүдделі тараптарды осы есептің нәтижесімен таныстыру; 

o Басымдықты экожүйелік қызметтер және оларды 

пайдаланушылардың сан жағынан бағаларын жаңарту (әр үш 

жыл сайын). 

«Егіншілік» қызметіне арналған арнайы шаралар: 

• А/ш отырғызылымдарына қосымша зардап шегуіне жол бермеу үшін (әсіресе 

осал жеміс отырғызылымдарына қатысты, мысалы, Ю. Баденко 

шаруашылығы) тиесілі фермерлермен құрылыс кестесі жөнінде кеңес беру 

жүргізу;  

• а/ш отырғызылымдарына залал келуіне жол бермеу үшін құрылыс кезеңінде 

шан басу бойынша инженерлік және ұйымдастырушылық іс-шаралар жүзеге 

асыру: 

o Өте қатты жел тұрған кезде жер жұмыстарын шектеу мүмкіндігін 

қарастыру  

o Алаңды тазалау және құрылыс жұмыстарын бастау арасында уақытты 

азайту  

o Құрылыс алаңдарындағы автокөлік құралдарының санын. Қозғалысын 

және жылдамдығын қадағалау  

o Минималды немесе нөл деңгейіндегі көлік қозғалысы бар телімдерді 

жабында немесе бүркеу  

o Суару мүмкіндігі болмаған жағдайда, жеткілікті шан басумен 

қамтамасыз ету және өзге технологияларды қолдану, мысалы, химиялық 

Шамалыдан 

әлсізге дейін 
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№. Әсер етулерді сипаттау Реципиент 

Әсер 

етулердің 

маңыздылығ

ы 

Әсер етулерді жұмсарту бойынша қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалдық 

маңыздылығы 

Ландшафтының эстетикалық 

қасиеттерінің төмендеуі. 

шан басулар немесе маталық бүркемелер; 

o Желден қорғаныс құралдарын қолдану. 

• Расталған және әсер тиген жер иелеріне Кредиторлар талаптарына сәйкес 

дұрыс және адал өтемақылар беруін қамтамасыз ету; 

• Қызметтерді қолданушылар экожүйелердің әсер етілу және қалпына келтіру 

ағаны дағы мәртебелеріне қатысты ақпараттардан хабардар болуға тиіс; 

• Жоғалтылған экожүйелік қызметтер үшін толық және тиісті өтемақыларын 

қамтамасыз ету үшін өтемақыларға қанағаттық тақырыбында сауалнама 

жүргізу; 

• Сауалнама нәтижелері бойынша қажет болған жағдайда, «егін шаруашылығы» 

және «мал жаю» қызметтердің қалдық әсер етулеріне қосымша өтемақы төлеу 

шараларын дайындау және жүзеге асыру; 

• Табиғи жолмен өтеу қызметтердің қол жетімділігін толығымен қалпына 

келтіре алмаса, жанама шаралар, мысалы қызметтер арасында оларды алмасу 

немесе қолданушылар арасында және т.б. қолдану. 

«Су» қызметтеріне арналған арнайы шаралар: 

• Су ағыстарына және су объектілеріне немесе олардың су қорғау аймақ 

шекараларындағы бедерлерге тасталатын жауын-шашыннан түскен және қар 

еруінен қалыптасқан ағындардың, ластаушы заттардан (олардың ішіндегі ең 

өзектісі қалқымалы заттар, мұнай өнімдері, ауыр металдар және органикалық 

емес тұздар болып табылады) тазалауға арналған су тазалаушы 

құрылыстарына келіп түсуін жобалау кезеңінде қамтамасыз ету;  

• Құрылыс кезеңінде су ресурстарын тұтынуды азайту және тиімсіз 

пайдалануды болдырмау бойынша техникалық және ұйымдастырушылық іс-

шараларды жүзеге асыру, оның ішінде: 

o Жаңбыр ағындарын жинау және пайдалану  

o Қалаларда су үнемдеуші қондырғылар қолдану (мысалы, суды үнемдеу 

шығындаушы писсуарлар, су беруді автоматты түрде бөгейтін су 

ағызғыштар және т.б.  

o Мақсатқа сай келетін жерлерде, өндірістік үрдістен суларды қайта 

пайдалану (мысалы, араластыруға арналған су, дөңгелектерді жууға 

арналған су және т.б.) 

o Шан басу үшін тиімді су шашушы қолдану  

o Алаңдарды шолу құрамына судың ағып кетуін және суды тиімсіз 

пайдалануды тексеруді қосу  

o Қызметкерлер арасында су ресурстарын үнемді пайдалану мәдениетін 

2 Аралық қызметтер 

 

Тіршілік ортасы сапасының 

төмендеуі, өмір сүру 

жағдайдың нашарлауы (өсу, 

қоректену және т.б.), 

экожүйелерді жоғалту 

Құрылыс кезінде жерүсті 

сулар сапасының және 

қолжетімділігінің өзгеруі. 

ҮАААЖ жерүсті ағыс 

жолындағы шектеу ретінде 

қызмет атқарады.  

Пайдалану кезеңінде жерүсті 

сулар сапасының өзгеруі, 

алқаптық және арналық 

телімдердің бұзылуы. Су басу 

тәуекелділігінің өсуі.  

Әсер етуге келесі 

экожүйелік қызметтер тап 

болуы мүмкін: 

• Су 

• Селден қорғаныс 

• Жерасты су 

қоректенулері 

• Эрозиялық 

үрдістерді реттеу 

• Топырақ 

құнарлығы/ 

қоректі заттарды 

реттеу 

• Биоалуантүрлілік

тің ішкі 

құндылығы Әсер 

ету нәтижесінде 

тұрақты түрді 

464,3 га а/ш 

жерлер, 95,1 га 

дала мен 

шалғындар және 

40,7 га ормандар. 

Шамалыдан 

әлсізге дейін 

Шамалыдан 

әлсізге дейін 
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№. Әсер етулерді сипаттау Реципиент 

Әсер 

етулердің 

маңыздылығ

ы 

Әсер етулерді жұмсарту бойынша қосымша шаралар 

Әсер етудің 

қалдық 

маңыздылығы 

қалыптастыру. 

• Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында алқапты телімдердің бұзылуын 

және су ағыстарының ашық қалуын мүмкіндігінше аз уақыт болуын 

қамтамасыз ету; 

• Пайдалану кезеңінде су ағыстарының және су объектілерінің ластануына жол 

бермеу және барынша азайту іс-шараларын жүзеге асыру: 

o Тайғанаққа қарсы реагенттерді дұрыс қолдануын қамтамасыз ету; 

o Жауын-шашын суларын жолдан жинау және тазалау шараларының 

жобалық шешімдерге сәйкес орындалуын қамтамасыз ету.  

«Топырақ құнарлығы / қоректендіруші заттарды реттеу» экожүйелік қызметтерге 

әсер ету айтарлықтай болуы мүмкін. Жоғарыдағы ұсыныстарды қараңыз. 

(«егіншілік»). 
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7 ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТУЛЕРДІ БАҒАЛАУ  

7.1 ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТУ АЙМАҚТАРЫ  

Жоба әлеуметтік-экономикалық әсер ететін аймақтар құрылыс кезеңінде 

(ұзақтығы 50 айға жалғасады деп бағаланып жатқан) және пайдалану кезеңде 

(ұзақтығы шектелмеген) Жоба қызметтеріне тап болуы ықтимал аумақ ретінде 

анықталады . 

ҮАААЖ тасжолының бөлінген жолақ ені желілік телімдерде 70м бастап көлік 

жол айырықтарында 500м дейін өзгермелі болады. Бөлінген жолақ өлшемі 

жоспарланған құрылыс жұмыстарына сәйкес келеді.  

ҮАААЖ тас жолы, Алматы облысының Қарасай, Іле және Талғар аудандарын, 

яғни Алматы қаласы маңындағы аймақтарды кесіп өтеді. Қазбалар Еңбекшіқазақ 

және Жамбыл аудандарында орналасқан. Тасымалдау жол бағыттары ҚР 

бірнеше облыстары, сонымен қатар Түркия, Германия және өзге елдердің 

аумағы арқылы өтеді. Сонымен бірге, жеткізілетін жүктің негізгі үлесі Алматы 

обысының аумағы арқылы жүретін болады.  

Жалпы алғанда, ҮАААЖ тас жолы бойында немесе тікелей оған жақын 

мекендейтін немесе жұмыс істейтін тұрғындар оңды әсерлерге де, жағымсыз 

әсерлерге де тап болады, сонымен бірге кеңірек, аудандық немесе тіпті ұлттық 

тұрғыдан алып қарағанда әсер етулер көбінесе оңды болады деп 

қорытындылауға болады.  

Құрылыс кезеңінде әлеуметтік-экономикалық әсер ету аймағы жалпы алғанда 

келесі аудандарды қамтиды: 

• Алматы қаласы; 

• Алматы облысы: 

o Қарасай ауданы  

o Іле ауданы 

o Талғар ауданы  

o Еңбекшіқазақ ауданы 

o Жамбыл ауданы. 

Пайдалану кезеңінде әсер ету аймағы келесі жерлерді қамтиды: 

• Алматы қаласы; 

• Алматы облысы: 

o Қарасай ауданы  

o Іле ауданы 

o Талғар ауданы  

Күтілген әлеуметтік-экономикалық әсер етулер, оның ішінде салықтық 

түсімдерге, жергілікті экономикаға және еңбек нарығына келтірілетін әсерлер 

Алматы қаласы маңы аймақтармен қатар, Алматы облысының ең жақын 

аудандары, сондай-ақ бүкіл Алматы облысы мен Қазақстан Республикасын 

қамтиды.  

Халық денсаулығы мен қауіпсіздігі және елді мекендердің тұтастығы, қоғамдық 

орындарға қатынау салаларына әсер ету тұрғыдан қарғанда Жоба әсер ететін 

аймақ реципиенттері қатарына, оны пайдалану кезеңдегі ҮАААЖ 

қолданушылардан тыс, келесі кіреді: 

• 2000 м ені бар жолақ (ҮАААЖ өсінен әр жаққа 1000 метрден) – 

Жобаның негізгі аумағы; 
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• Жоба мақсатында салынатын кірме жолдар, қазбалар және құрылыс 

қалашықтарынан тұратын Жобаның кеңейтілген аумағы. 

Осы шарттарға негізделе шекараларда немесе ені 1000 м дәлізден тікелей 

жақындықта орналасқан елді мекендер1, тіршілік ететін аумақтар Жобадан 

келтірілетін болжамды әсерлер тұрғысынан бағаланған. Елді мекендердің тізімі 

төмендегі кестеде көрсетілген ( 0-1-кесте). 

 0-1-кесте  Жобаның әлеуметтік әсер ету аймағында орналасқан елді мекендер2 

№ Ауылдық округ 
Елді мекен /Бау-бақша 

серіктестігі  

ҮАААЖ (КП) / 

Қазба/Тасымалдау жол 

бағыты 

Халық саны 

(2017 г.)* 

ҮАААЖ тас жолы 

Қарасай ауданы 

1.  

Райымбек а/о 

Қырғауылды 0+000 км (айырық) 7743 

2.  
Ассель бау-бақша 

серіктестігі3 
1+300 км – 2+000 км 

Деректер 

жоқ 

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

4.  

Бау-бақша 

серіктестіктері (Еңбек, 

Ақсай-19 және басқасы.)  

1+900 км – 3+300 км 
Деректер 

жоқ 

5.  Бұлақты 5+200 км – 5+500 км 5308 

6.  
Іргелі а/о 

Бау-бақша 

серіктестіктері 

(Ласточка, Рассвет және 

басқасы.) 

7+500 км – 13+700 км 
Деректер 

жоқ 

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

8.  

Елтай а/о 

«Союзпечать» БКС 19+500 км – 19+900 км 
Деректер 

жоқ 

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

жоқ 

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

жоқ 

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

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

Іле ауданы 

13.  

КазЦИК а/о 

Комсомол 31+800 км – 32+300 км 3080 

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

жоқ 

15.  КазЦИК 31+800 км – 32+300 км 13225 

16.  

Ащыбұлақ а/о 

Төле би 36+000 км – 36+500 км 1147 

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

18.  
 (Жомарт және т.б.) Бау-

бақша серіктестігі 

35+600 км – 36+500 км Деректер 

жоқ 

19.  Мухаметжан Түймебаев 36+800 км – 38+200 км 15207 

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

21.  Байсерке/ао Жаңадәуір 40+500 км – 41+200 км 3030 

                                                      
1 "Елді мекендер" термині ауылдар, карталар, шағын қалашықтарды білдіреді.  

2 Бөлінген жолақта орналасқан елді мекендер туралы ақпараттар ашық көздерден алынды  

3 Бау-бақша серіктестігі – саяжай кенттеріндегі тұрғындарға арналған ұйымдастырушылық нысан болып 

табылады. Бұл кенттерде әлеуметтік инфрақұрылымдар жоқ. Тұрғындар онда тұрақты немесе мезгілді мекен 

етеді. Саяжай кенттері елді мекендер тізіміне (ауыл, қала және т.б. секілді.) енгізілмеген, сондықтан олар 

бойынша статистика шектеулі болып келеді. 
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№ Ауылдық округ 
Елді мекен /Бау-бақша 

серіктестігі  

ҮАААЖ (КП) / 

Қазба/Тасымалдау жол 

бағыты 

Халық саны 

(2017 г.)* 

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

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

24.  
Энергетик а/о 

Покровка 45+400 км – 46+800 км 7045 

25.  Өтеген Батыр 46+000 км 21380 

Талғар ауданы 

26.  

Гүлдала а/о 

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

27.  «Жалын» БКС 50+600 км 
Деректер 

жоқ 

28.  

Панфилов а/о 

Қызыл Ту 4 (Қызыл Ту 1, 

2, 3, Құрылыс шағын 

ауданы, Бейбітшілік 

шағын ауданы) 

52+800 км – 53+000 км 5357  

29.  
Нұрлы Дала БС 

51+500 км – 52+150 км 
Деректер 

жоқ 

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

31.  
Янтарь БС 56+700 км – 57+900 км Деректер 

жоқ 

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

33.  
Белбұлақ а/о 

 (Черемушки, Мичуринец, 

Жеміс және т.б.) Бау-

бақша серіктестігі 

60+500 км – 60+800 км 
Деректер 

жоқ 

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

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

Фабричный қазбасы 

Жамбыл ауданы 

36.  Қарғалы а/о Қарғалы, Наурыз БС Фабричный қазбасы 27390 

Қарасай ауданы 

37.  

Айтей а/о 

Суюнши Жол трассасы (A-2) 312 

38.  Кумарал Жол трассасы (A-2) 937 

39.  Айтей Жол трассасы (A-2) 6447 

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

41.  Қаскелен, Ленин БС Жол трассасы (A-2) 

Жол 

трассасы (A-

2) 

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

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

АЛ-77) 
4578 

44.  
Жалпақсай Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-

77) 
6615 

45.  
Нұр Бағу БС Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-

77) 

Деректер 

жоқ 

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

47.  
Ұмтыл а/о Көлді Жол трассасы (жергілікті 

жол 
1562 

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

77) 
5037 

Есік қазбасы 

Еңбекші қазақ ауданы 

49.  
Бөлек а/о 

«Есік» Бау-бақша 

серіктестігі 
Есік қазбасы 

Деректер 

жоқ 

50.  Бөлек Есік қазбасы 5789 
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№ Ауылдық округ 
Елді мекен /Бау-бақша 

серіктестігі  

ҮАААЖ (КП) / 

Қазба/Тасымалдау жол 

бағыты 

Халық саны 

(2017 г.)* 

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

күре жолы) 
6826 

52.  

Бәйтерек а/о 

Бәйтерек Жол трассасы (A-351 Құлжа 

күре жолы) 
17429 

53.  
Бау-бақша серіктестіктер Жол трассасы (A-351 Құлжа 

күре жолы) 
Деректер 

жоқ 

Талғар ауданы 

54.  Кеңдала  а/о 
Еңбекші Жол трассасы (A-351 Құлжа 

күре жолы) 
1704 

55.  

Панфилов а/о 

Қарабұлақ  Жол трассасы (A-351 Құлжа 

күре жолы) 
4240 

56.  

Панфилов  Жол трассасы (A-351 Құлжа 

күре жолы) 10843 

Халық саны туралы ақпарат аудан әкімдігіне арнайы тапсырған ресми сұранымға берілген 

жауаптардан алынған  

7.2 БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ 

Әлеуметтік-экономикалық әсерді бағалаудың мақсаты Жобадан туындауы 

мүмкін тікелей және жанама келтірілген әлеуметтік-экономикалық әсерді 

анықтау және бағалау, сондай-ақ сәйкес жағдай орын алған жағдайда -  

Консорциум тарапынан қолданылатын әсер етулерді жұмсарту бойынша 

лайықты шараларды қолдану. 

Сонымен қатар келесі ақпараттар есепке алынды:  

• Жобаның болжамды орналасу орын/сипаттамасы және жобалық 

тапсырма; 

• Қолданыстағы және алдын ала анықталып қойған ұйымдастырушылық 

және техникалық іс-шаралар;  

• Әлеуметтік-экономикалық әсер етудің анықталған аймақтары 

шеңберінде 2018 жылдың шілде айында жүргізілген далалық аялық 

әлеуметтік-экономикалық зерттеулердің нәтижелері1: 

o Әлеуметтік зерттеулердің бастапқы деректерін жинау  

(ақпараттың 14 сұранымын қосқанда; ашық ақпарат көздерінен 

алынған деректер) 

o Ауылдық және аудандық әкімдік өкілдерімен кездесулер. 

Талғар ауданында жергілікті билік орган өкілдерімен 24 

тереңдік сұхбат, Іле ауданында 13, Қарасай ауданында 

ауылдық әкімшілік жетекшілермен 13 бете-бет кездесулерді 

қосқанда  17 сұхбат өткізілді.  

o Фокус-топтардағы талқылаулар. Ауылдарда, халықтың келесі 

мақсатты топ өкілдері: фермерлер, ақсақалдар  (жергілікті 

халықтың өзге мүшелері арасында жоғары беделге ие 

қариялар), шағын бизнес өкілдері, халықтың осал топтарының 

өкілдері талқыламаған қатысатын фокус-топ мүшелері болды. 

                                                      
1 Далалық аялық әлеуметтік-экономикалық/ әлеуметтік зерттеулерге қатысты толық ақпарат ҚОӘСӘБ III 

Томында келтірілген, Техникалық қосымша 3.0 Аялық әлеуметтік-экономикалық жағдайлар  
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Барлығы 19 фокус-топтық талқылаулар өтті:  Талғар ауданында 

5, Қарасай ауданында 6, Іле ауданында 8. Фокус-топ кездесулер 

ауылдың мектептерінде өткізілді, мақсатты топтың сандық 

құрамы 4 ден 10 адам арасында болды, жыныстық белгісі, жасы 

немесе әлеуметтік мәртебесі жағынан шектеу болмады. Фокус-

топтарға барлығы 107 адам қатысты. 

o Жоба әсер ететін аймақта тұратын халық арасындағы 

сауалнама. Далалық әлеуметтік зерттеулер жүргізу барысында 

Жоба әсер ететін аймақта (бөлінген жолақтан әр тарапқа ~ 1 

км) орналасқан елді мекендерде тұрақты өмір сүріп жатқан 

халық арасында сауалнама жүргізілді. 2018 жылдың 6-13 шілде 

күндері өткізілген сауалнама 298 респонденттерді қамтыды.  

o Жоба әсер ететін жер иеленушілерді сұрау. Жер телімдерінде 

өмір сүріп жатқан жер иелерін, сондай-ақ жер телімдерін жалға 

алушыларды сұрастыру 2018 жылдың 20 маусымнан 30 шілде 

аралығында жүргізілді.  Сұралған адамдардың жалпы саны 

Талғар ауданында 15 адамды; Қарасай ауданында – 12 адам; Іле 

ауданында сұралған респонденттер саны 18 адамға жетті.  

Осы тарауда қолданылатын бағалау әдістемесі 4-бөлiмде берілген жалпы 

ұсыныстарға сәйкес келеді. Сәйкесінше, әсер етуді бағалау төрт кезекті 

сатылардан тұрады: әсер етуді болжау, әсер етуді бағалау, әсер етуді азайту 

бойынша шараларды анықтау және қалдық әсер етулерді бағалау.  

Жобаның әлеуметтік-экономикалық маңыздылығын бағалау, күтілген әсер ету 

күштің және  әлеуметтік-экономикалық ресурстар және реципиенттер 

қабылдаушылығы негізінде орындалған.  

Әсер ету күштерді анықтау  

Осы Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсер етуді бағалаудың (ҚОӘСӘБ), 

сәйкес тарауларында әсер етудің жалпы күшін бағалау үшін қарастырылатын 

әсер ету күштердің факторлары мен типтік сипаттары төменгі кестеде 

көрсетілген (0-1-кесте). 

0-1-кесте Әсер ету күштерін бағалау  

Әсер ету күштердің факторлары Сипаттамасы 

Ұзақтығы 

Уақытша Бірнеше ай бойы әсер етеді 

Қысқамерзімді 1 жылдан аз 

Ортамерзімді 1–3 жыл 

Ұзақмерзімді 3 жылдан астам 

Тұрақты Объектілер сипаттамаларының тұрақты өзгеруі  

Жиілігі 

Бір реттік 
Жобаның өмірлік циклі кезінде әсер ету бір рет ғана 

болады, әдетте құрылыс кезеңінде  

Сирек Әсер ету жылына 2 немесе 3 рет болады 

Кезеңді Әсер ету жылына кем дегенде 4 рет болады  

Жиі Әсер ету айына кем дегенде бір рет болады 

Үзілісті 
Уақыттың белгілі бір кезеңі ішінде статикалық әсер 

етуді білдіреді  

Орналасу аймақтары / 

географиялық ауқым 

Жер-жерді ҮАААЖ иеленуге берілген жер жолағы  

Жергілікті ҮАААЖ өсінен әр тарапқа <1000 м  

Аймақтық Алматы қаласы маңы аймағына әсер ету  
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Әсер ету күштердің факторлары Сипаттамасы 

Ұлттық 
Ұлттық маңыздылығы бар аумақтарға және ұлттың 

(Қазақстан)тұрақты дамуына әсер ету  

Шекаралық 
Халықаралық маңыздылығы бар аумақтарға және 

үрдістерге әсер ету  

Магнитудасы 

Шамалы 
Бір рет болатын оқиғалар/ мәдениетке/ахуалға залалы 

шамалы  

Әлсіз 
Бір рет болатын оқиғалар/ мәдениетке/ахуалға залалы 

аз 

Орташа 
Бір рет болатын оқиғалар/ мәдениетке/ахуалға залалы 

қалыпты 

Зор Көп оқиғалар /мәдениетке/ахуалға залалы зор  

Әсер етудің әртүрлі түрлері бөлек әкімшілік деңгейлерде орын алатындықтан, 

бұдан әрі бағалауда олар төменгіде бірнеше тарауларға бөлінеді: 

• Аудандық, аймақтық және ұлттық үрдістерге (аймақтық және ұлттық 

деңгейдегі) негізгі әсер тигізетін әлеуметтік – экономикалық әсер етулер;  

• Елді мекендер және аудандар (жергілікті және аймақтық) деңгейіндегі 

үрдістерді қосқанда тұрғындардың денсаулығы мен қауіпсіздігі;  

• Жергілікті халыққа әсер ету Жобаның жақын маңда орналасқан елді 

мекендерге (жергілікті ауқым) тигізетін құрылыс және пайдалану 

әсерлерін бағалауды қарастырады. 

• Үш ауданда (жергілікті және аймақтық ауқымда) жер сатып алуға 

байланысты әсер етулерді бағалау үшін бар жер телімдерін, мүліктерді 

және адамдарды көшіру.  

Сезімталдық/ осалдықты анықтау  

Адами реципиенттер үшін сезімталдық/осалдық сын шарттарын сипаттау кезде 

ескерілетін типтік сын шарттар келесі кестеде берілген (0-2-кесте). 

0-2-кесте Құндылықтың/сезімталдықтың жеке сын шарттарын тағайындау кезде 

ескерілгені жөн типтік сын шарттар  

Құндылық / сезімталдық Типтік сын шарттар 

Төмен 

Төмен маңыздылық, жергілікті ауқым және Жоба әсер етулерінің 

құбылмалы шарттарына және оларға байланысты іс-шараларға 

бейімделудің жоғары қабілеттілігі. 

Орташа 

Орташа сезімталдық, Жоба әсер етулерінің құбылмалы шарттарына 

және оларға байланысты іс-шараларға бейімделудің шектеулі 

қабілеттілігі 

Жоғары 

Жоғары сезімталдық, Жоба әсер етулерінің құбылмалы шарттарына 

және оларға байланысты іс-шараларға бейімделуі өте қиын/мүмкін 

емес.  

 

 

Әсер ету маңыздылықты бағалау  

Маңыздылықтың санаты төмендегі кестеге (0-3-кесте) сәйкес қоршаған орта 

реципиенттері/компоненттерінің күші мен қабылдаушылығының сәйкестесу 

негізінде анықталады.  
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0-3-кесте Әсер ету маңыздылығын бағалау  

Әсер ету күштері 
 Қабылдаушылық 

 Төмен Орташа Жоғары 

  Шамалы 

 

 Шамалы  

Аз  Әлсіз  

Орташа  Орташа  

Зор   Зор 

Әсер етуді жұмсарту бойынша шаралар қолданғанға дейін және қолданғаннан 

кейін әсерді бағалау кезде маңыздылықтың бес санаты қолданылады (0-4-

кесте).  

0-4-кесте Әсер ету маңыздылығының санаттары 

Маңыздылықты 

белгілеу 
Маңыздылық мазмұны 

Шамалы 
Әсер етулер әлеуметтік бастапқы жағдайларды айтарлықтай өзгертпейді, 

жергілікті ауқымға және уақытша немесе қысқа мерзімді ұзақтыққа ие. 

Әлсіз 

Жобаны жүзеге асыру салдарынан туындаған кейбір тұлғалар және халық 

өкілдеріне қатысты қысқа мерзімді қолайсыздықтар, бірақ өмір деңгейі 

немесе сапасын ұзақ мерзімге өзгерту салдары жоқ. Реципиенттер не Жоба 

енгізген өзгерістерге жартылай бейімделуге қабілетті не тіршілік етудің 

бастапқы көздеріне қайта өтеді.  

Орташа 

Жергілікті халықтың немесе кейбір тұлғалардың тіршілік етудің көздеріне 

және өмір сапасына тікелей немесе жанама әсер етеді. Реципиенттер 

өзгерістерге бейімделу үшін біршама қиындықтар көруі мүмкін, және 

біршама көмек көрсетуден (мысалы, өтемақылар) соң бұрынғы тіршілік ету 

көздеріне қайта орала алады.  

Зор 

Кейбір тұлғаларға да, жергілікті халыққа да кеңінен тараған тікелей және 

жанама жағымсыз әсер ету, сонымен бірге мұндай әсер етуді азайту немесе 

өтеп беру мүлдем мүмкін емес. Сәйкес реципиенттердің өзгерістерге 

бейімделуге қабілеттіліктері жоқ немесе тіршілік етудің бұрынғы көздерін 

қайта қолдана алмайды.  

Оң 
Ресурсқа/реципиентке жағымды әсер тигізілетін болады (ескертпе: оңды 

әсер етулер үшін күштер тағайындалмайды) 

Әлеуетті жағымсыз әлеуметтік-экономикалық салдарларды жұмсарту 

шараларын анықтау, ұлттық және халықаралық стандарттарды, басшылық ететін 

қағидалар мен саясаттарды ескерумен, Жобаны жүзеге асыру аймағындағы 

жалпы әлеуметтік-экономикалық мазмұн ішінде жүргізілді.  

7.3 НЕГІЗГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТУЛЕР  

7.3.1 Әкімшілік бөлу 

Жобаланған тас жолы Алматы облысының Қарасай, Іле және Талғар 

аудандарының аумақтары арқылы өтеді (яғни, Алматы қаласы маңындағы аймақ 

шекараларында). Құрылыс кезеңінде Алматы облысының Еңбекшіқазақ және 

Жамбыл аудандары аумағындағы қазбалардан құрылыс материалдарын өндіріп 

алу қарастырылған. 
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7.3.2 Демография 

Төменге Жобаны жүзеге асыру ауданындағы бастапқы демографиялық жағдай 

туралы негізгі ақпарат берілген: 

• Халық санының өсуі: жоғарыда аталған елді мекендерде 2015-17 

жылдары ( 0-1-кестесін қараңыз), сондай-ақ Алматы қаласының барлық 

аймақтық шекарасы бойы халық санының өсуі тіркелген. Қала 

тұрғындары санының өсуі оның алаңының кеңейуімен қатар жүрген. 

Атап айтқанда, 2014-16 жылдары қала құрамына оған жақын орналасқан 

әкімшілік жағынан Қарасай және Талғар аудандарына жататын бірнеше 

елді мекендер кірген.  

• Салық санының табиғи жолмен өсуі: Талғар, Іле және Қарасай 

аудандарындағы елді мекендердегі халық санының табиғи өсуін ірі 

қалаға жақын орналасуы, сондай-ақ отбасылық дәстүрлер анықтайды.  

• Көші-қонның оң сальдосы: жоғарыда аталған елді мекендер Алматының 

қала маңы аймағына кіреді, бұл өз кезегінде көші-қонның қалыпты оңды 

сальдосына алып келеді. Қоныс аударушылар негізінен Қазақстанның 

өзге аудандарынан, сондай-ақ ТМД өзге елдерінен келеді. 

• Гендерлік құрылым: Алматының қала маңы аймағында әйелдерді жалпы 

саны еркек тұрғындар санынан артық. Дегенмен, жас ер азаматтардың 

пропорциясы (29 жасқа дейінгі) ұқсас жас тобындағы әйел тұрғындардан 

жоғары. Әйелдер үлесі ересек және қарт тұрғындар арасында көп. (30 

жас және жоғары). 

• Этникалық құрам: ұлттық құрам бойынша ең көбі қазақтар (Талғар және 

Іле аудандарында әр қайсысында 58%, ал Қарасай ауданында  75%),одан 

кейін орыстар (Талғар ауданында 23%, Іле ауданында  27%, Қарасай 

ауданында 13%), ұйғырлар (1-10%), түріктер (2-5%) және бақалары. 

Облыс аумағында этникалық аз топтар жоқ.  

7.3.3 Жергілікті экономика, жұмыспен қамтылу және табыс деңгейі  

Төменде жергілікті және ұлттық экономикаға әсер етуді бағалау кезде 

ескерілетін негізгі аялық ақпарат берілген: 

• Талғар ауданының экономикасы: Талғар ауданы экономиканың аграрлы-

индустриялды бағытымен сипатталады. Ауыл шаруашылығының ішкі 

өнім көлемі 46,8 млрд теңге (141,9 млн АҚШ доллары1) құрайды. 2017 

жылы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 30,4 млрд теңге (92,2 млн доллар) 

құрады. Өнеркәсіптік өндіріс құрылыс материалдарын шығару, 

ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу, жеңіл өнеркәсіп және бақалардан 

тұрады.  

• Іле ауданының экономикасы: Іле ауданы өнеркәсіптік-аграрлық аймаққа 

жатады. Экономикасының дамуының негізгі факторларының бірі 

Алматы қаласының жақын орналасуы болып табылады. Облыстық тауар 

өндірісіндегі ауданның үлесі 34% құрайды. 2017 жылы өнеркәсіптік өнім 

өндірісінің көлемі 250,6 млрд. Теңге құраған, физикалық көлем индексі – 

98,8%. 

• Қарасай ауданының экономикасы: экономика құрылымында негізгі рөл 

өнеркәсіпке тиесілі (209 млрд теңге), екінші орынды сауда-саттық алып 

отыр (103 млрд теңге), үшінші орында – ауыл шаруашылығы (45 млрд 

теңге) орналасқан. 

                                                      
1 Мұнда және бұдан кейін есептеу 2018 жылдың 29 мамырындағы валюта бағамы бойынша есептелген: 1 АҚШ 

доллары = 329,38 қазақстандық теңге 
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• Жұмыспен қамтылу деңгейі: 2017 жылдық деректер бойынша, 

жұмыссыздықтың ресми деңгейі Талғар және Іле аудандарында әр 

қайсысында 4,3% жеткен, ал Қарасай ауданында 4,5% құраған. Ел 

экономикасындағы оңай емес жағдай, соңғы 7 жылы 15,5% пайызға 

төмендеп, 2017 жылы 4,9 % құраған жұмыссыздық деңгейіне әсер 

етпеген. Аталған кезеңде еңбекке жарамды халық саны да 4,8% пайызға 

өскен. Сонымен бірге, аз қамтылған отбасылар бағаның өсуіне, шынайы 

еңбекақысының азаюына және жұмыспен қамтылу мүмкіндіктердің 

қысқаруына тәуелді.  

• Халық табысы: жан басына шаққандағы орташа номиналды табыс 2010 

жылдан бері 105% пайызға өскен. Сонымен бірге, жан басына 

шаққандағы орташа табыс өсімін инфляцияны ескерумен есептегенде 

2010 жылмен салыстырғанда тек 21,6% пайызды құрайды. Еңбекақының 

орташа мөлшері де тұрақты өсім көрсетеді, сонымен бірге доллармен 

көрсеткенде бұл көрсеткіш 2014 жылдан бастап 2017 жыл аралығында 

қатты құлаған. 2015 жылдың тамыз айында икемді валюта бағамына 

көшу жергілікті валютаның күрт құнсыздануына және инфляцияның 

өсуіне, яғни 2015 жылдың тамыз айындағы 3,8% пайыздан 2016 жылдың 

мамыр айындағы 16,7% пайызға дейін өсуіне себеп болған. Бұл өз 

кезегінде, шынайы еңбекақысының және халықтың сатып алу 

қабілеттілігінің күрт құлауына алып келді. 2017 жылы Алматы 

облысының орташа еңбек ақысы 106 мың теңге (323,8 АҚШ долларын) 

құраған, сонымен қатар кедейліктің шегі 25 мың теңгені (76,3 АҚШ 

долларын) құрады. Халықтың ерекше осал санаты мемлекеттен 

әлеуметтік төлем ретінде көмек алады.  

7.3.4 Инфрақұрылымдар және тұрғын үй–коммуналдық қызметтер 

• Транспорттық инфрақұрылым: ҮАААЖ тас жолы бойынша орналасқан 

елді мекендердің барлығы асфальтталған жол арқылы аудан 

орталықтарына байланыстырлған; аудан орталықтарына дейінгі 

қашықтықтар 3-35 км құрайды. Ауыларалық жолдар көбінесе 

асфальтталған жабынды, алайды шақпатасты/топырақ жолдар да, әсіресе 

ауыл шаруашылық жерлерінде кеңінен тараған.  

• Денсаулық сақтау инфрақұрылымы: ҮАААЖ тас жолына ең жақын 

денсаулық сақтау объектілері – Қызыл-Қайрат, Белбұлақ, Талдыбұлақ, 

Гүлдала, Қызыл Ту ауылдарының дәрігерлік амбулаториялары және 

Панфилов ауылындағы аурухана, сондай-ақ Талғар қаласындағы 

Орталық аудандық аурухана. Іле ауданында екі аудандық аурухана бар 

(Өтеген Батыр), Энергетик, Ащыбұлақ, Казцик және Байсерке ауылдық 

округтарында тоғыз ауылдық амбулатория, ҮАААЖ тасжолының 

болжамды бағдары маңында алты медициналық бекеттер бар. Қарасай 

ауданында 43 денсаулық сақтау ұйымы орналасқан, Қаскелен аудандық 

аурухана (290 орынды), 15 және 40 төсекті 2 ауылдық аурухана, 17 

дәрігерлік амбулатория, 8 ФАБ және 8 мед бекеті бар. 

• Білім инфрақұрылымы: әлеуметтік-экономикалық әсер ету аймағында 

орналасқан әр елді мекенде кем дегенде бір бастапқы немесе орта білім 

беру мектебі бар. Сонымен бірге ҮАААЖ тас жолы бірқатар елді 

мекендерді кесіп ету ерекшелігіне орай мектептері жоқ шеттелген 

аумақтар қалыптасуы мүмкін. Мысалы Қызыл Ту-2 ауылындағы №24 

орта мектебі, бүкіл ҚызылТу-4 және Қызыл Ту -1  оқушыларын 

қабылдайды. Сондай-ақ бау-бақша (саяжай) серіктестіктерінде 

мектептер жоқ, осыған байланысты балалар мектепке бару үшін өте ұзақ 

қашықтықтарды жаяу немесе автобусқа мініп баруларына тура келеді. 



 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

279 

• Тұрғын үй құрылыстарының дамуы: халық санының өсуі Алматы 

қаласының маңы аймақтарында тұрғын үй құрылысының жылдам 

дамуын айқындайды. Қалаға жақын орналасқан елді мекендердің 

көбісінде үй салу құрылысына айтарлықтай аумақтар бөлінген.  

• Тұрғын үй-коммуналдық қызметтер: елді мекендерде тұрғын үй салу 

жеке тұрғын үй құрылысымен белгіленген. Елді мекендерде жартылай 

орталықтандырылған сумен жабдықталу және кәріз қамтылу бар. 

Құрылыс кезеңінде ҮАААЖ қиылысатын коммуникацияларды (су, 

электр қуаты және газ құбырлары) көшіру қарастырылған. 

• Ирригационды инфрақұрылым: ҮАААЖ тас жолы ПК 570 белгісі 

маңынан Үлкен Алматы Каналын, сондай-ақ Талғар, Іле және Қарасай 

аудандарында орналасқан кіші құрғату каналдарын кесіп өтетін болады.  

• Қалдықтарды орналастыру:  Қарасай ауданында Алматы-Бішкек 

тасжолының солтүстік бөлігінде, Айтей ауылында қатты-тұрмыстық 

қалдықтардың ресми полигоны орналасқан. Полигоннан Алматыға 

дейінгі қашықтық – 28 км. Полигон алаңы 206 га., «KazWasteConversion» 

ЖШС-ке жалға берілген. Полигонға күнделікті шамамен  7500-10000 м3 

қатты-тұрмыстық қалдықтар жеткізіледі.  

7.3.5 Осал топтар 

Халықтың осал санатын анықтап шығару  

Жоба әсер ететін халық арасынан осал топтарды анықтау, әкімдіктер, фокус-

топтар табыс еткен ақпараттарды талдау, аудандық және жергілікті әкімдік 

өкілдерімен сұхбат, сондай-ақ халыққа әлеуметтік сауалнама жүргізу 

шараларынан құралған Жобаны іске асыру аумағындағы далалық әлеуметтік 

зерттеулер арқылы  орындалды. 

Халықтың осал санатының өкілдерімен зерттеу жүргізу шеңберінде әр ауылдық 

округке Райымбекке, Панфиловқа, Ащыбұлаққа және Энергетикке бір бірден, 

төрт фокус-топтар жүргізілген. Топқа қатысушылар жергілікті әкімдер арқылы 

іріктелген/ұсынылған. Жалпы алғанда фокус-топқа осал топтардың 29 өкілі, 

оның ішінде жұмыссыздар, ардагерлер, мүгедектер, көпбалалы және толық емес 

отбасы мүшелері қатысқан.  

Жобаның әлеуметтің әсер ететін аймағында анықталған осал топтар, 

мемлекеттен әлеуметтік жеңілдіктер алатын, халықтың келесі санаттарына 

ұсынылды: 

• Экономикалық тұрғыдан осал топтар:  

o Жұмыссыздар және/немесе тұрақты кіріс көзі жоқ тұлғалар; 

o Аз қамтылған, көпбалалы және/немесе толық емес отбасылар; 

o Қарттар және зейнеткерлер; 

o Мүгедектер; 

o Оралмандар. 

• Қозғалыстылығы төмен адамдар (оның ішінде қарттар, мүгедектер және 

т.б.); 

• Сырқаттың жіті/созылмалы түріне шалдыққан адамдар және қарттар. 

Сұхбат барысында аудандық және жергілікті әкімдіктерден алынған 

ақпараттарға сәйкес, Жобаның әлеуметтік-экономикалық әсер ететін 

аймақтарында орналасқан елді мекендерде жоғарыда аталған барлық осал 

топтардың өкілдері бар. ( 0-1-кестені қараңыз). 
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 0-1-кесте Жобаның әсер ету аймағында өмір сүретін халықтың әртүрлі осал 

топтарының сандық көрсеткіші, 2017 ж. 

Әлеуметтік әсер ету аймағында 

орналасқан елді мекендер 
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Райымбек а/о 

Райымбек 1210 61 640 1 63 31 31 Дерек жоқ 

Қырғауылды 780 40 320 1 74 37 67 Дерек жоқ 

Бұлақты 310 44 62 0 0 99 52 Дерек жоқ 

Іргелі а/о 

Кемертоған 265 Дерек жоқ 53 0 14 84 25 Дерек жоқ 

Елтай а/о 

Исаево 184 Дерек жоқ 17 1 10 27 8 Дерек жоқ 

Ақсенгір 14 Дерек жоқ 13 1 7 21 6 Дерек жоқ 

Қарасай ауданындағы 

осал топтардың жалпы 
сандық көрсеткіші  

2 763 145 1 105 4 168 299 189 Дерек жоқ 

Іл
е
 а

у
д
а

н
ы

 

Казцик а/о 

КазЦИК  247 20 182 1 100 166 105 Дерек жоқ 

Комсомол 58 5 43 0 24 39 25 Дерек жоқ 

Ащыбұлақ а/о 

Төле Би 18 Дерек жоқ 145 0 3 4 24 Дерек жоқ 

Жапек Батыр 164 17 210 0 24 31 187 Дерек жоқ 

М. Түймебаев атындағы 

Көкқайнар  

314 34 244   50 63 380 Дерек жоқ 

Байсерке а/о 

Жаңадәуір, Жаңадәуір, 

Ынтымақ 

302 9 101 2 85 143 151 Дерек жоқ 

Энергетик а/о 

Покровка және Өтеген 
Батыр 

2473 62 1040 6 341 284 227 Дерек жоқ 

Іле ауданындағы осал 

топтардың жалпы сандық 
көрсеткіші 

3 576 147 1 

965 

9 627 730 1 099 Дерек жоқ 
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Панфилов а/о 

Қызыл Ту – 4 (Қызыл Ту 

– 4, Қызыл Ту -1, Қызыл 
Ту - 2, Қызыл Ту -3) 

743 Дерек жоқ 87 1 150 56 17 Дерек жоқ 

Панфилов 1,288 
Деректер 

жоқ 
186 2 290 44 21 

Деректер 

жоқ 

Белбұлақ а/о 

Талдыбұлақ 430 15 784 1 58 30 30 18 

Алатау а/о 

Қызыл Қайрат 897 65 712 3 96 86 39 25 

Гүлдала а/о 

Гүлдала 748 0 56 55 138 50 16 
Деректер 

жоқ 

Талғар ауданындағы осал 

топтарының жалпы саны  
4 106 80 

1 

825 
62 732 266 123 43 
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Әлеуметтік әсер ету аймағында 

орналасқан елді мекендер 
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Жобаның әлеуметтік әсер ету 
аумағындағы осал топтардың жалпы 

саны  

10 445 372 
4 

895 
75 

1 

527 
1 295 1 411 43 

Жобаның әсер ету аймағы шегіндегі осал топ өкілдерінің саны аудандық әкімшіліктерінің ресми сұранымдарына 
келген жауаптарынан алынған  

Зейнеткерлер. Жеңілдік алатындардың ең үлкен үлесі зейнеткерлерге тиесілі. Әр 

аудандағы жалпы халық санындағы зейнеткерлердің орташа үлесі 10-15% құрайды. 

Осы үлестің ең көбі Панфиловта, Исаевада, Райымбекте (сәйкес ауылдық округтер 

жалпы халқының 18% пайыздан астамы). 

Елді мекендер арасында көлік қатынастарының болмауынан (Қызыл Ту, Исаево, 

Райымбек, Қызыл Қайрат, Талдыбұлақ), бүкіл құрылыс кезеңі бойы зейнеткерлердің 

әлеуметтік инфрақұрылымдық объектілерге қатынаулары шектелетін болады.  

Оралмандар. Әдетте, халықтың осал санатына Қазақстанда оралмандарды 

қатыстырады. Оралмандар — көрші елдерден (Өзбекстан, Қытай, Түркменстан, 

Ресей, Қырғызстан), сондай-ақ Азияның өзге бірқатар елдерінен (Монғолия, Иран, 

Ауғанстан, Пәкістан және т.б.) Қазақстанға қоныс аударып келген этникалық қазақ-

репатрианттар. «Оралман» мәртебесі уақытша беріледі және  отбасы мүшелеріне бір 

жылдан аспайтын уақытқа тағайындалады. Оралмандар этникалық тұрғыдан 

қазақтар болып табылатындықтан, олар этникалық аз ұлт болып саналмайды. 

Дегенмен, оларды тіршілік ету ортаға толыққанды сіңіп кетпеген тұлғалар ретінде 

осал санатқа жатқызады.  

Мүгедектер. Мүгедектер, қарастырылып жатқан ауылдық округтеріндегі жалпы 

халықтың орташа есеппен 0,4% ден 4,2% құрайды. Олардың ең көп үлесі Қызыл Ту 

және Панфилов ауылдарында белгіленген. 

Әлеуметтік сауалнама нәтижелері бойынша Қызыл ту тұрғындары медициналық 

жедел жәрдемнің ұзақ күттіретініне және үйлерінен ауруханалар мен дәріханалардың 

алыс орналасқанынан шағымданған. Мүгедектердің көбісі қозғалу жағынан 

шектеулі, бұл олардың әлеуметтік инфрақұрылымдарға қатынауын күрделі етеді. 

Мүмкіндіктері шектеулі жандар, егер ұтқырлық және әлеуметтік 

инфрақұрылымдарға қатынау шектеулі, ал уақытша қатынау қамтылмаған болса, 

құрылыс жұмыстары барысында қиындыққа тап болулары мүмкін. 

Көпбалалы / толық емес отбасылар. Орташа есеппен,  Жобаның әлеуметтік әсер 

ету аймағындағы көпбалалы/толық емес отбасылардың үлесі ауылдық округтардағы 

халықтардың жалпы санының  1% пайызынан аспайды.  

Әлеуметтік сауалнама нәтижелері бойынша және ресми статистикаға сәйкес 

көпбалалы отбасылардың ең көбі  тұратын (Қызыл Ту, Бұлақты, Исаево, Жаңадәуір, 

Ынтымақ, Қоянқұс), әлеуметтік әсер ету аймақтарының шекараларындағы елді 

мекендердің тұрғындарың әлеуметтік инфрақұрылымдарға қол жетімділіктері 

шектеулі.  

Жұмыссыздар. 2017 жылы Талғар және Іле аудандарындағы жұмыссыздықтың 

ресми дәрежесі 4,3% құраса, Қарасай ауданында– 4,5% жеткен. Ауыл әкімдіктерінен 

алынған ақпараттар бойынша Жобаның әлеуметтік әсер ету аймағындағы 

жұмыссыздық, зерттелген ауылдық округтердің тұрғындары жалпы санының 0,5% 

ден 18% дейінгі кең ауқымда тұр. Ең жоғарғы дәреже жер ресурстарының бар 

болуына тәуелді және материалдық тұрмыстық жағдайы ауылшаруашылық пен егін 

шаруашылыққа терең байланысты, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үлесі халық 
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құрылымында үлкен үлеске ие бақша серіктестіктерінде (Огонек, Придорожный) 

белгіленген.  

Қызыл-Қайрат, Талдыбұлақ және Райымбек елді мекендерінде тұратын 

жұмыссыздардың көбісі жұмыстарының уақытша және ерекше сипатын ескергенде, 

ондай тұлғалардың табысы айдан айға едәуір өзгеріп тұратынына қарамастан, 

фермерлік шаруашылықтардың жұмысшылары немесе мезгілді құрылыс 

жұмысшылары ретінде ауыл шаруашылық саласында еңбекпен қамтылған.  

Аз қамтылғандар. Орташа есеппен, Жобаның әлеуметтік-экономикалық әсер ету 

аймағындағы аз қамтылған азаматтардың үлесі 0,5-1% құрайды. Төле би, Жапек 

батыр, Қоянқұс, Жаңадәуір, Ынтымақ; Көкқайнар, М.Түймебаев ауылдарында ондай 

тұлғалардың әлеуметтік инфрақұрылымдарға қатынаулары құрылыс кезеңі 

аяқталғанша шектеулі болады. Құрылыс жұмыстары бірқатар елді мекендерде, 

әсіресе қаржы тапшылығынан басқа жерге көшіп кете алмайтын аз қамтылған 

тұлғалар арасында тұрмыстық жағдайдың нашарлауына алып келуі мүмкін.  

ҮАААЖ жобалау және салу барысында, Жобаны іске асыру салдарынан осал 

топтарға тигізетін әсер тым ауыр болмауына кепіл беру үшін, халықтың осал 

топтары ерекше қажеттіліктері мен проблемаларына үлкен назар аударылатын 

болады. Тұрғындардың осал топтарына тиюі мүмкін әсерлерді алдын алу және 

жұмсартуға бағытталған нақты шаралар автокөліктердің және техникалардың 

қозғалысын ұйымдастыру Жоспарында, көшірілген тұлғалар мен жергілікті халықты 

жұмыспен қамту Жоспарында, тәуекелдерді басқару Жоспарында, еңбекті қорғау 

мәселелерін басқару Жоспарында және өзге басқару Жоспарларында көрсетіледі.  

7.4 НЕГІЗГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕРЛЕР 

Осы тарауда, Қарасай, Іле және Талғар аудандарын қосқандағы Алматы қаласы 

маңындағы Үлкен Алматы Айналма Автокөлік Жолы (ҮАААЖ)  құрылысы 

Жобасының әлеуетті әлеуметтік-экономикалық әсеріне баға беріледі. Жоба үшін 

келесі әсер ету аудандары белгіленген: 

• Жергілікті кәсіпорындарды қоса, жергілікті және ұлттық экономика,  

• Жергілікті және ұлттық деңгейдегі халықтың жұмыспен қамтылуы1; 

• Транспорттық инфрақұрылым. 

Жоғарыда аталған аудандар оңды әсерлермен қатар жағымсыз әсерлерді де 

қамтиды.  

Төменгі кестелерде құрылыс (Ошибка! Источник ссылки не найден.-кесте) 

және пайдалану (0-2-кесте). кезеңдеріндегі әсерлер сипатталған. Бұған 

қарағанда толық ақпараттар ҚОӘСӘБ есебі  III томының 4,2-қосымшасында 

ұсынылған. 

                                                      
1 Осы тарауда жұмысқа орналастыру мүмкіндіктерге байланысты экономикалық нәтижелердің бағасы 

берілген, ал еңбек тәуекелдігі мен ҚТДҚ және ҚОҚ байланысты тәуекелдер мен әсерді жұмсарту бойынша 

сәйкес шаралар 0-бөлiмде берілген.  
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0-1-кесте Құрылыс кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық әсерлердің маңыздылығы 

№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

1.  Шу және шаң 

Жобаның құрылыс алаңдарына тікелей жақын 

орналасқан жергілікті кәсіпорындар құрылыс 

кезеңінде шудың және шаң шығарындыларының 

жоғары деңгейін сезінетін болады. Егер әсер етуі 

жеңілдетілмесе, шу мен шаң жергілікті 

кәсіпорындардың кірісінің төмендеуіне және 

жабылуына, егістіктердің шаңмен ластануына 

(Баденко шаруа қожалығында таңқурай өсіру) 

әкелуі мүмкін. 

Бұлақты: «Ақ Отау» қонақ 

үйі, «Ақ Отау» банкет залы 

және «Риза» банкет залы»,  

Бағалау 

жүргізілген жоқ 

Жобаны іске асыруға байланысты тұрақты немесе 

уақытша экономикалық қысымға ұшырайтын бизнес 

иелері әсер етуіне барабар өтемақы алады. 

Тіршілік етуге керек Қаржыны Қалпына Келтіру 

Жоспары әзірленетін болады. 

Әсер етуін жеңілдету бойынша тиісті шараларды 

анықтау мақсатында жергілікті кәсіпорындармен өзара 

әрекеттесу. Мынадай шаралардың іске асырылуы 

мүмкін: 

• Кірістердің шығынын азайту мақсатында 

жергілікті кәсіпорындардан тауарлар мен 

қызметтерді сатып алу (мысалы, көкөністерді, 

жемістерді, етті, басқа да тамақ өнімдерін 

сатып алу; уақытша келушілерді жергілікті 

қонақ үйге орналастыру және т.б.); 

• Клиенттердің тұрақты ағынын қамтамасыз ету 

үшін клиентке бағдарланған кәсіпорындарға 

жақсы қолжетімділікті қамтамасыз ету; 

қажеттілігіне қарай басқалары. 

• Шағымдарды қабылдау және қарау механизмін 

енгізу; қажеттілігіне қарай басқа да шаралар. 

Сонымен қатар ҚОӘСӘБ есебінің III томының 4.2 

техникалық қосымшаларындағы нақты шараларды 

қараңыз. Тұрғын үй құрылысы үшін көзделген шаң мен 

шудың әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

коммерциялық инфрақұрылымның объектілері үшін де 

қолданылатын болады.  

Бағалау 

жүргізілген жоқ 

Іргелі ауылдық округі: 

Өнеркәсіптік аймақ, 

«Нұрлы Авто» ЖШС, 

«Қазақстан Үдеу 

Компаниясы» БК ЖШС 

Ащыбұлақ ауылдық 

округі, ферма 

М.Түймебаев ауылы: 

Азық-түлік дүкені 

Энергетический ауылдық 

округі, жылыжайлар 

Покровка: Азық-түлік 

дүкені (Алматинская 

көшесі), АҚС, автосервис, 

Өтеген Батыр: Дәмхана 

Белбұлақ ауылдық округі: 

Баденко шаруа қожалығы. 

2.  Жер асты су көздеріне қосымша жүктеме 

Консорциум Алматы қаласының су құбыры және 

кәріз желілеріне қосылудың мүмкіндігін 

қарастыру үшін тиісті мемлекеттік органға 

құжаттардың пакетін ұсынды. Алайда, есепті 

дайындау кезінде қосылуға рұқсат әлі алынған 

жоқ. Сумен жабдықтаудың баламалы көзі жер 

«Terra Nova» ЖШС Әлсіз Қараңыз. 6.3 бөлім Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

асты су бөгетін салу болып табылады. 

Құрылыс кезеңінде Береке құрылыс 

қалашығының жанындағы шоғырдан суды 

тұтыну жергілікті кәсіпорындар өндірістік 

мақсаттар үшін пайдаланатын жер асты 

суларының деңгейін төмендетуге алып келеді. 

3.  Қызметтерді сатып алу 

Жоба үшін материалдарды, тауарлар мен 

қызметтерді сатып алу осы өнімдердің 

жергілікті, өңірлік немесе ұлттық деңгейлерде 

сатып алынатын шамада экономиканың дамуына 

ықпал етеді деп күтілуде. 

Уақытша экономикалық әсерлер, сондай-ақ 

енгізілген экономикалық салдардан 

құрылысшылардың тарапынан тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстар 

түрінде пайда болады, олар жергілікті 

экономикада үлкен табыс пен көп ақша жұмсау 

мүмкіндігіне (жанама әсер ету) ие болады. 

Әлеуметтік-экономикалық 

әсер ету аймағында 

орналасқан жергілікті 

компаниялар 

Оң Төмендегі жұмысқа орналастыру мүмкіндігі тармағында 

аталған жақсарту жөніндегі шараларды қараңыз 

Оң 

4.  Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері 

ҮАААЖ құрылысы жергілікті, өңірлік және 

ұлттық деңгейлерде құрылыс кезінде жұмыс 

орындарын құруға алып келеді. Бұған Жобаның 

аясында жалданған қызметкерлер, сондай-ақ 

дайындық және құрылыс жұмыстарын (тікелей 

әсер ету) орындау үшін мердігерлер мен қосалқы 

мердігерлер кіреді. 

Жұмысқа орналастырудың мүмкіндіктері, 

сондай-ақ тамақ өнімдері мен көлік қызметтерін 

қоса алғанда, құрылыс үдерісін қолдау үшін 

қажетті тауарлар мен қызметтерді жеткізуге 

байланысты жұмыс орындарын, сондай-ақ 

құрылыс қалашығындағы қосалқы 

қызметкерлерді (жанама) қамтиды. Бұдан басқа, 

қызметкерлердің кірістерінің ұлғаюы тауарлар 

мен қызметтерге жалпы шығыстардың 

ұлғаюына, сондай-ақ жұмыс орындарын әлеуетті 

құруға (туындаған ықпал) алып келеді. 

Әлеуметтік-экономикалық 

әсер ету аймағында 

тұратын жергілікті халық 

Оң Консорциум жергілікті құрамдауышы мен жұмыспен 

қамту стратегиясы туралы ережелерді, сондай-ақ кейінгі 

жоспарлар мен рәсімдерді (мысалы, еңбек ресурстарын 

басқару рәсімдері) негізгі мердігерлермен қамтуы тиіс 

жұмыспен қамту саласындағы саясатты әзірлеп, келісуге 

тиіс. Саясаттың негізгі ережелері ЖІТ2/ҚС2-мен 

келісілуі тиіс, сондай-ақ Бас мердігер, мердігерлік және 

қосалқы мердігерлік компаниялармен қолдануы тиіс. 

Нақты шаралар мыналарды қамтитын болады: 

• Жергілікті халықтың әлеуетін анықтау және 

сандық бағалау, әлеуетті қызметкерлерді, 

мердігерлер мен жеткізушілерді анықтау 

мақсатында сұраныс пен ұсынысқа кешенді 

талдау жүргізу.  

• Қызметкерлерді іріктеу рәсімдері білікті емес, 

жартылай білікті және білікті жұмыс күшін 

ескере отырып және осал адамдар үшін ерекше 

назар аудара отырып, жергілікті жұмыс күшін 

барынша мүмкін дәрежеде жұмысқа 

Оң 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге 

бағытталуы тиіс. Басымдылық әлеуметтік-

экономикалық әсер ету аймағынан, одан кейін 

Алматы облысынан, одан кейін Қазақстаннан 

білікті, жартылай білікті және білікті емес 

жұмыс күшін жалдауға берілуі тиіс. 

• Тікелей және жанама жұмыспен қамту және 

құрылыс барысында жергілікті тауарлар мен 

қызметтерді сатып алу тұрғысынан ҮАААЖ-

ның жергілікті халық үшін артықшылықтарын 

барынша пайдалануға ұмтылу. Бұған жұмыспен 

қамту және сатып алу саласында жергілікті 

саясатты қабылдау, жергілікті кәсіпорындар ден 

қоюға қабілетті ауқымда қосалқы мердігерлік 

тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 

тендерлерді анықтау, жергілікті деңгейдегі бос 

жұмыс орындары туралы хабарландыру және 

жергілікті тұрғындар үшін олар мүмкіндігінше 

жобада жұмыс ала алатындай оқыту жүргізу 

сияқты шаралар жатады. 

• Барлық бос жұмыс орындары үшін 

қызметкерлерді іріктеу үдерісін гендерлік 

тұрғыдан әділ және ашық, бейтарап етіп 

белгілеу және талап ету. 

• ҮАААЖ-ның әр түрлі телімдерінде Жобаға 

қатысты елді мекендерде тұратын жергілікті 

қызметкерлерді жұмысқа қабылдау. Қосалқы 

мердігерлер жергілікті тұрғындарды жұмыспен 

қамту саласындағы Консорциумның саясатын 

ұстануға міндетті. 

• Сауда-өнеркәсіп палаталары және өңірдегі 

жергілікті іскерлік ұйымдар арқылы жергілікті 

кәсіпорындар үшін сауда-саттық өткізу 

мүмкіндіктері туралы алдын ала ақпарат беру.  

Консорциум сондай-ақ жергілікті жерлерде жұмыспен 

қамтуды (кәсіби дайындықты қоса алғанда) қамтамасыз 

етуге және ҮАААЖ-ны пайдалану барысында жергілікті 

тауарлар мен қызметтерді мүмкіндігінше сатып алуға 

ұмтылады. Шаралар жобаға байланысты жұмыссыз 

қалған адамдар үшін, жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

жоғалтуға әкелетін, жерді сатып алудың бұрынғы және 

болашақ салдарына тікелей қатысы бар адамдар үшін 

баламалы жұмыспен қамтуға қол жеткізуді жеңілдету 

жұмыстарын қамтуы тиіс.  

Сондай-ақ Еңбек ресурстарын басқару жоспарын және 

Орны ауыстырылған тұлғалар мен жергілікті халықты 

жұмысқа орналастыру жоспарын қараңыз 

 

5.  Жұмыс күшінің әлеуетін дамыту 

Жоба құрылыс кезеңінде жергілікті жұмыс 

күшінің әлеуетін ұзақ мерзімді дамытуға әкеледі. 

Атап айтқанда, бұл жеке қызметкерлер үшін 

жұмысқа орналасу және ресми оқыту 

мүмкіндіктерінен (тікелей) ұзақ мерзімді 

пайданы, сондай-ақ ҮАААЖ компоненттерімен 

жұмыс істеуге тендерлерді ұтып алатын 

жергілікті және ұлттық компаниялар үшін 

әлеуетті дамытудың мүмкіндігін қамтиды. Бұл 

компаниялар сондай-ақ мамандандырылған 

технологиямен (тікелей) ірі Жобамен жұмыс 

істеуден беделге ие болады.  

Өз кезегінде, жергілікті және ұлттық жұмыс 

күші мен компаниялардың әлеуетін дамыту 

жобасына (жанама) тәуелсіз, жеке тұлғалар мен 

кәсіпорындар үшін жұмысқа орналастырудың 

ұзақ мерзімді мүмкіндіктерін құруға ықпал 

ететін болады.  

Әлеуметтік-экономикалық 

әсер ету аймағында 

тұратын жергілікті халық 

Оң 4. тармақта «Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері» 

аталған жақсарту жөніндегі шараларды қараңыз  

Оң 

6.  Автомобиль көлігі мен инфрақұрылым 

жұмысындағы залал мен іркілістер 

Құрылыс алаңдарына1, жұмыс қалашықтарына, 

қалдықтарды көму орындарына және т.б. ауыр 

жүк көлігінің қозғалысының нәтижесінде 

жергілікті жолдарға келтірілген залал Жобаның 

A-2 пайдаланушылары  Орташа Мынадай іс-шараларды қоса алғанда, жол қозғалысын 

ұйымдастыру жоспарын іске асыру (оны Консорциумның 

және мердігерлердің орындауы тиіс): 

• Пайдаланылатын жолдар мен елді мекендердің 

көшелерінің атаулары мен жер телімдерін және 

қазіргі қозғалыс қарқындылығын көрсете 

Шамалы 

АЛ-78 – АЛ-77 

пайдаланушылары  

АЛ-57 пайдаланушылары 

АЛ-71 пайдаланушылары  

                                                      
1 Бұдан әрі құрылыс алаңдары ретінде ҮАААЖ жолының бойындағы уақытша алаңдар түсіндіріледі, олар құрылыс материалдарын қысқа мерзімді сақтау және техниканың тұрағы үшін пайдаланылатын болады. 

Есепті жасау сәтінде осындай телімдердің нақты орналасқан жері туралы деректер болмады, сондықтан әсерін бағалау үшін мұндай телімдер 2015 ж. ТЭН-де көрсетілген орындарда орналасатыны туралы болжам 

жасалды.  
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

аясында көлік жұмыстарын жүзеге асыру 

нәтижесінде жергілікті жол желісіне әсер ететін 

негізгі фактор болады (қызметкерлерді, 

материалдарды және жабдықтарды тасымалдау, 

қалдықтарды жою және т.б.).  

Жол инфрақұрылымының бұзылуы және 

жолдардың қиылысынан шектеулі қолжетімділік 

тіршілік етуге керек қаржыға немесе өмір сүру 

сапасына әсер етуі мүмкін, ал дұрыс емес және 

уақтылы басқарылмаған жағдайда денсаулыққа 

салдарын тигізуі мүмкін (мысалы, жолдармен 

төтенше жағдайда жүріп өту мүмкін болмағанда 

және т.б. жағдайларда). 

A-351 Пайдаланушылары  отырып, тасымалдаудың бағыттары туралы 

толық ақпаратты қамтитын жүктерді жеткізудің 

көліктік сұлбасы; 

• Көлік сұлбасын әзірлеу кезінде елді мекендерді 

айналып өтудің бағыттарын басым тәртіппен 

таңдау, жергілікті жолдар мен елді мекендердің 

көшелері бойынша жобаға байланысты көлік 

құралдары мен техниканың қозғалысын азайту 

қажет. Құрылыс қалашықтарынан құрылыс 

алаңдарына жүктерді жеткізу үшін уақытша 

қызметтік жолды басымды пайдалану; 

• Қызметкерлер мен жүктерді тасымалдау үшін 

жобада пайдаланылатын бағыттарда 

автомобиль жолдарының сапасын 

мониторингтеу жүйесін ұйымдастыру; 

• Аса қарқынды қозғалыс орындарында және елді 

мекендердің маңында жол белгілерінің 

баламалығын және басқа да қауіпсіздік 

шараларын талдау. Жол жабынының 

зақымдануын азайтуға бағытталған қосымша 

жол белгілерін орнату (мысалы, оське түсетін 

жүктемені шектеу, маусымдық шектеулер), егер 

бұл қолданылатын және жергілікті билік 

органдарымен келісілген болса); 

• Тұрғын аудандардағы жолдар бойынша 

қозғалыс жылдамдығына қосымша шектеулерді 

енгізу; 

• Күндізгі уақытта елді мекендердің аумағы 

бойынша көлік қозғалысын жүзеге асыру (түнгі 

жұмыстардың жекелеген жағдайлары үшін 

алдын ала бағалау, жұмыс өндірісінің жобасы, 

мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл іс-

шаралары орындалады); 

• Жүк көлік құралдарына компанияның 

логотиптерін және жүргізушінің жол қозғалысы 

ережелерін сақтауы тиіс екендігі туралы 

Алматы, АЛ-77 көшелерін 

пайдаланушылар 

Әлсіз Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

ақпаратты енгізу. Осы ережелер бұзылған 

жағдайда Консорциумның жедел желісі 

бойынша хабарлауға болады; 

• Шағымдарды қарау механизмінің Жобаның 

аясында Автомобиль көлігімен байланысты 

мәселелер мен проблемаларды тағайындалған 

маманның тіркеуін және тексеруін қарастыруын 

қамтамасыз ету;  

• Тасымалдау үшін пайдаланылатын жолдардың 

бүлінген телімдерінде жөндеу жұмыстарын 

жүргізу (жергілікті және өңірлік билік 

органдарымен келісім бойынша); 

Құрылыс барысында көлік қозғалысының мәселесі 

бойынша жергілікті билік органдарымен өзара 

әрекеттесу және қажет болған жағдайда қосымша 

шараларды әзірлеу. 

Фабричный кен 

шығарылатын орнына 

кірме жолды 

пайдаланушылар 

Зор Салдарын азайту үшін қажетті негізгі шаралар жоғарыда 

көрсетілген. Қосымша іс-шаралар мыналарды қамтиды: 

• жергілікті билік орындарының келісімі 

бойынша және көлік қызметі басталғанға дейін 

Жоба үшін қызметкерлерді және жүктерді 

тасымалдау үшін пайдаланылатын жергілікті 

жолдарда жөндеу жұмыстарын жүргізу. 

• Жергілікті билік органдарымен келісім 

бойынша жол сапасының тұрақты 

мониторингінің деректерінің негізінде Жоба 

үшін қызметкерлерді және жүктерді 

тасымалдау үшін пайдаланылатын жергілікті 

маңызы бар жолдарда тұрақты жөндеу 

жұмыстарын жүргізу. 

Әлсіз 

Есік кен шығарылатын 

орнына кірме жолды 

пайдаланушылар 

7.  Құрылыс жұмыстарына байланысты көлік 

қозғалысының бұзылуы 

Көлік және тасымалдау қозғалысының бұзылуы 

жоба бойынша құрылыс жұмыстарының 

нәтижесінде жергілікті көлік жүйесіне негізгі 

Жобада жол айрықтарын 

салу көзделген 

республикалық және 

өңірлік жолдарды 

пайдаланушылар 

Зор Ықтимал теріс салдарын азайту үшін әсерді азайтудың 

келесі шараларын қабылдауға кеңес беріледі: 

• ҮАААЖ құрылыс алаңдарымен қиылысатын 

жолдар үшін уақытша айналма жолдарын салу; 

Орташа 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

әлеуетті әсерлердің бірі болып табылады 

(қызметкерлерді, материалдар мен жабдықтарды 

тасымалдау, қалдықтарды пайдаға асыру, жол 

айрықтарын салу және т.б.).  

Жол жүрісінің бұзылуы және жолдардың 

қиылысынан шектелген қолжетімділік тіршілік 

көздеріне немесе өмір сүру сапасына әсер етуге, 

ал дұрыс емес және уақтылы басқарылмаған 

кезде – денсаулық үшін қауіпті салдарға 

(мысалы, төтенше жағдайларда жолдармен 

жүріп өту мүмкін еместігі және т.б.) алып келуі 

мүмкін. 

Жобада жол өтпесін салу 

немесе жануарларға 

арналған өту жолдары 

көзделген жергілікті 

жолдарды 

пайдаланушылар 

• Елді мекендердің маңындағы құрылыс 

алаңдарының шекарасында ақпараттық 

баннерлерді орнату. Мұндай баннер құрылыс 

жұмыстары, кесте, қозғалыс сызбасы және 

 ҮАААЖ қиылысатын жолдар үшін 

айналма жолдар туралы тиісті ақпаратты 

құрауы тиіс; 

Сондай-ақ 6-тармақта аталған шараларды қараңыз 

Жобада жол айрығы 

немесе жол өтпесі 

қарастырылмаған 

жергілікті жолдарды 

пайдаланушылар 

8.  Жүктерді және қызметкерлерді 

тасымалдағаны үшін көлік қозғалысының 

бұзылуы 

Көлік қозғалысының және тасымалдаудың 

бұзылуы жергілікті маңызы бар (кен 

шығарылатын орындарға кірме жолдары), 

өңірлік және ұлттық маңызы бар жолдармен 

қызметкерлерді және материалдарды 

тасымалдаудың нәтижесінде жергілікті көлік 

жүйесіне негізгі әлеуетті әсерлердің бірі болып 

табылады. 

Жол жүрісінің бұзылуы және жолдардың 

қиылысынан шектелген қолжетімділік тіршілік 

көздеріне немесе өмір сүру сапасына әсер етуге, 

ал дұрыс емес және уақтылы басқарылмаған 

кезде – денсаулық үшін қауіпті салдарға 

(мысалы, төтенше жағдайларда жолдармен 

жүріп өту мүмкін еместігі және т.б.) алып келуі 

мүмкін. 

Фабричный кен 

шығарылатын орнына А2 

жолынан құлама жолын 

пайдаланушылар 

Зор 6-тармақта аталған шараларды қараңыз Орташа 

Есік кен шығарылатын 

орнының жанындағы 

жергілікті дала жолын 

пайдаланушылар 

A-2 пайдаланушылары Орташа Әлсіз 

АЛ-78 – АЛ-77 

пайдаланушылары 

АЛ-57 пайдаланушылары 

АЛ-71 пайдаланушылары 

A-351 Пайдаланушылары 

0-2-кесте  Пайдалану кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық әсерлердің маңыздылығы 

№ Әсері Реципиент Әсердің маңыздылығы Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 
Қалдық 

маңыздылығы 

1.  Салық түсімдері Ұлттық бюджет Оң Қажет емес. Оң 
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№ Әсері Реципиент Әсердің маңыздылығы Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 
Қалдық 

маңыздылығы 

Концессиялық келісімге сәйкес, Консорциум 

ҚР заңнамасымен қарастырылған барлық 

салықтарды төлеуге міндетті. Жалғыз 

ерекшелік Концессия объектісінің мүлкіне 

салық болып табылады. 

Жоба ұлттық, өңірлік және жергілікті 

бюджеттерге түсетін салықтық түсімдерді 

генерациялайтын болады. 

2.  Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері 

ҮААЖ-ны пайдалану басталғаннан кейін 

жолды пайдалану және техникалық қызмет 

көрсету қажеттілігі және жол жүру ақысын алу 

жергілікті және өңірлік жұмыс күші үшін 

жұмысқа орналастырудың ұзақ мерзімді 

мүмкіндіктеріне алып келеді.  

Пайдалану кезінде қызметкерлердің 

жұмысының негізгі бағыттары: 

• Деректерді өңдеу орталығының 

жұмысы, жол жүру ақысын жинау 

жүйесіне қызмет көрсету, ілеспе 

қызметтер, 

• Жол жабынына қызмет көрсету, 

тазалау, мұздануға қарсы реагентпен 

өңдеу және т.б. 

Әлеуметтік-

экономикалық әсер 

ету аймағында 

тұратын жергілікті 

халық 

Оң Жоғарыдағы құрылыс кезеңі үшін Жұмысқа орналасу 

мүмкіндігі бөлімінде аталған жақсарту жөніндегі 

шараларды қараңыз. 

Басқарушы мердігер пайдалану кезеңінде ақы төлеу 

жүйесіне және ілеспе қызметтерге қызмет көрсетуді қоса 

алғанда, жұмысқа орналастырудың мүмкіндігі үшін 

жауапты болады. 

(7.9-бөлімін  және Еңбекті қорғау мәселелерін басқару 

жоспарын толығырақ қараңыз.) 

Оң 

3.  Жақсартылған өзара әрекеттесу және қол 

жетімділік 

Жобаны іске асыру кезеңінде Алматы 

облысының аудандары арасында тауарларды, 

қызметтерді және адамдарды тасымалдау 

байланысы жақсарады деп күтілуде, бұл 

өңірдің экономикалық өсу әлеуетін арттыруға 

алып келеді. Бұл басқа аудандар мен елдерге 

нарықтар мен ресурстардың географиясын 

кеңейту мақсатында өңірдегі кәсіпорындар 

үшін қол жетімділікті жақсартуды көздейді. 

Әсер етудің әлеуетті реципиенттері ҮАААЖ-

ны саяхаттау және тауарлар мен экономикалық 

белсенді адамдарды, әсіресе әлеуметтік-

Әлеуметтік-

экономикалық әсер 

ету аймағында 

тұратын жергілікті 

тұрғындар және 

ҮАААЖ-ны 

тауарларды 

тасымалдау және 

жол жүру үшін 

пайдаланатын 

компаниялар 

Оң 4-тармақта аталған шараларды қараңыз Оң 
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№ Әсері Реципиент Әсердің маңыздылығы Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 
Қалдық 

маңыздылығы 

экономикалық ықпал ету аймағында тұратын 

адамдарды тасымалдау үшін пайдаланатын 

компаниялар болып табылады. 

4.  Қозғалыстың бұзылуы 

Жоба Алматы қаласының қала маңы 

аймағының байланысын жақсартуға 

бағытталған, себебі қала көшелерін транзиттік 

жүк көліктерінен арылтады. Алайда кейбір 

жобалық шешімдер кейбір жолдарда 

қозғалыстың бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Айналма 

қозғалысы ПК 

00+00 ұсынылған 

қиылысының 

жанында тұрып 

жатқан Райымбек 

ауылдық округінің 

тұрғындары және 

Алматы-Ұзынағаш 

жолының 

пайдаланушылары 

Бағалау орындалады • Алматы–Ұзынағаш және ҮАААЖ автожолында 

қозғалысты басқару мәселелері бойынша жергілікті 

және аймақтық билік органдарымен талқылауға 

бастамашылық ету; 

• Қозғалысты басқару және тығындарды қысқарту 

тұрғысынан айрықтың құрылымын қайта қарау. 

Бағалау 

орындалады 

«Огонек» және 

«Союзпечать» 

бағбандық 

серіктестіктерінің, 

сондай-ақ Көкөзек 

кентінің 

тұрғындары 

Бағалау орындалады Жергілікті және өңірлік билік органдарымен 

саяжайларды Сорбұлақ жолына кіреберіс жолмен 

қамтамасыз ету бойынша талқылауға бастамашылық 

жасау. 

Бағалау 

орындалады 

Исаевоның 

тұрғындары және 

«RG Brands» 

компаниясы 

Бағалау орындалады Елтай және Сорбұлақ елді мекендеріне дейінгі 

трассаларға қолжетімділікті қамтамасыз ететін Исаево – 

«RG Brands» жергілікті жолында жол өтпесін (тоннель) 

құру және техникалық жобаның шешімдерін қайта қарау 

Бағалау 

орындалады 

Ащыбұлақ 

ауылдық округінің 

тұрғындары 

(Жапек Батыр, 

Жапек Батырдан 

солтүстікке қарай 

бағбандық 

серіктестік, М. 

Түймебаев және 

Көкқайнар) 

Бағалау орындалады Техникалық жобаның шешімдерін қайта қарау және 

Жапек Батыр мен солтүстікке қарай орналасқан 

саяжайлар арасындағы жергілікті жолдағы жол өтпесін 

(тоннель) қамтамасыз ету 

Бағалау 

орындалады 

Байсерке ауылдық 

округінің 

тұрғындары 

Бағалау орындалады Жергілікті және аймақтық билік органдарымен Байсерке 

ауылдық округінің аумағында және А-3 тас жолында 

ҮАААЖ-да жол қозғалысын басқару мәселелерін 

Бағалау 

орындалады 
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№ Әсері Реципиент Әсердің маңыздылығы Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 
Қалдық 

маңыздылығы 

(Ынтымақ, 

Жаңадәуір, 

Қоянқұс) және А-3 

пайдаланушылары 

талқылауға бастамашылық ету. 

Ынтымақ, Жаңадәуір, Қоянқұс елді мекендерінен Өтеген 

Батыр және Покровка кенттеріне дейін қол жеткізуді 

қамтамасыз ету үшін жобалық шешімдерді қайта қарау 

(мысалы, ҮАААЖ жобасынан тыс қосымша кірме 

жолдар салу, сондай-ақ ҮАААЖ шегінде осы жаңа Жол 

үшін жол өтпесін/жерасты өткелін көздеу). 

Ынтымақ, Жаңадәуір, Қоянқұс және Өтеген Батыр 

қоныстарын біріктіруді қамтамасыз ету үшін Өтеген 

батырдағы (3-іске қосу кешені) жол айрығын салудан 

бас тарту нұсқасын қайта қарау. 

Энергетический 

ауылдық округінің 

тұрғындары 

(Өтеген Батыр 

және Покровка) 

және Іле тас 

жолының 

пайдаланушылары; 

Бағалау орындалады Алматы–Ұзынағаш және ҮАААЖ автожолында 

қозғалысты басқару мәселелері бойынша жергілікті және 

аймақтық билік органдарымен талқылауға 

бастамашылық ету; 

Алматы–Байсерке автожолына AH5 автожолынан 

жергілікті және аймақтық билікпен келісім бойынша 

кіру кезінде транзиттік үлкен жүк көлік құралдары үшін 

тыйым салу белгілерін көздеу. 

Бағалау 

орындалады 

Талдыбұлақ және 

Қызыл-Қайрат 

тұрғындары және 

Талғар жолын 

пайдаланушылар. 

Бағалау орындалады ҮАААЖ жобасы мен билік жоспарлаған жаңа көлік 

инфрақұрылымының арасындағы үйлестіруді 

қамтамасыз ету үшін Талғар жолы мен ҮАААЖ 

қозғалысын басқару мәселелері бойынша жергілікті 

және өңірлік билік органдарымен талқылауға 

бастамашылық ету 

Бағалау 

орындалады 

Алматы қаласының 

Бас жоспарына 

сәйкес жергілікті 

билік органдары 

салатын үздіксіз 

қозғалысы бар 

магистральдық 

қалалық 

артерияларды 

пайдаланушылар 

Бағалау орындалады Әлеуетті Құрылыс және пайдалану тәуекелдерін 

болдырмау үшін ҮАААЖ мен негізгі қалалық 

артериялардың үйлестірілген жобасын, сондай-ақ 

ҮАААЖ мен болашақ жолдарда қозғалысты басқаруды 

талқылауды жергілікті және өңірлік биліктермен 

бастамашылық ету 

Бағалау 

орындалады 
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7.5 ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІ 

Бұл бөлімде Жобамен жергілікті халықтың автокөлік қозғалысына, 

технологиялық апаттарға, ауруларға және Жоба қызметкерлерінің қызметіне 

байланысты қауіп-қатерлер мен әсерлерге бейімділігін қалай өзгерте алатынын 

сипаттайды. Мұнда сондай-ақ анықталған әсерлерді жеңілдету немесе 

болдырмау бойынша әзірленген шаралардың сипаттамасы беріледі. 

Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсер етудің негізгі түрлері келесі 

факторлармен байланысты: 

• Жол-көлік оқиғалары; 

• Атмосфералық шығарындылар және шу жүктемесі; 

• Жабдықты қауіпсіз емес пайдалану; 

• Ауыру және әлеуметке қарсы іс-әрекет; 

• Қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерімен қақтығыстар. 

Осы әсерлердің Жобаға қатысы бар мынадай көздері анықталды: 

• Құрылыс жұмыстары (мысалы, шаң, шулы жүктеме, қауіпті 

материалдарды пайдалану, техниканы пайдалану, жүк автокөлігінің 

қозғалысы; 

• ҮАААЖ пайдалану (шаңдану, шу жүктемесі) 

• Құрылыс және пайдалану кезеңдерінде пайдаланылатын техниканың 

қатысуымен болған жол-көлік оқиғалары; 

• Қызметкерлердің құрылыс алаңдарында қатысуы; 

• Қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің қызметі. 

Төмендегі кестелерде құрылыс (0-1-кесте) және пайдалану кезіндегі әсерлері 

сипатталған (0-2-кесте -кесте). Толығырақ ақпарат ҚОӘСӘБ есебінің III 

томының 4.3-қосымшасында берілген. 
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0-1-кесте  Құрылыс кезеңінде халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсер етудің маңыздылығы 

№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

1.  ЖКО қаупі 

Жоба құрылысының кезеңінде жол 

қозғалысының ұлғаюы кейбір аудандарда 

кептелісті тудыруы мүмкін, бұл жол-көлік 

оқиғаларының қаупін арттыруы мүмкін. 

Құрылысқа байланысты халықтың денсаулығы 

мен қауіпсіздігі үшін тәуекелдер құрылыс 

жабдықтары мен механизмдеріне байланысты 

құрылыс тасымалдары мен апаттардың әсерін 

қамтуы мүмкін.  

ҮАААЖ жолының бойында 

тұратын тұрғындар 

Зор Логистиканы әзірлеу кезінде елді мекендерді айналып 

өтетін маршруттарға басымдылық беріледі; 

қолжетімді айналып өтетін бағыттар болмаған 

жағдайда уақытша немесе тұрақты айналып өтетін 

жолдарды салу мүмкіндігін қарастыру мақсатында 

жергілікті билік органдарымен өзара әрекеттесу талап 

етіледі. Бұл шараға қол жеткізілмеген жағдайда, 

консорциум мердігерлеріне (суб)қолданылатын 

қозғалысты басқару жоспарына енгізілген рәсімдерді 

енгізу керек. Жоспарға, атап айтқанда: 

• Қауіпті материалдарды тасымалдау кезінде 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 

талаптар кіреді; 

• Қарқынды қозғалыс пен елді мекендердің 

жанындағы жолдарда жол белгілерінің 

жеткіліктігін және қауіпсіздіктің басқа 

шараларын талдау; талдау нәтижелері 

бойынша жол қозғалысы қауіпсіздігіне 

жауап беретін жергілікті билік органдарымен 

қосымша жол белгілерін, «жатқан 

полицейлерді» және т.б. орнату мәселесі 

бойынша өзара іс-қимыл жасау қажет. 

• Күндізгі уақытта тұрғын аудандарда көлік 

құралдарының қозғалысын жүзеге асыру 

(түнгі жұмыстардың жекелеген жағдайлары 

үшін алдын ала бағалау, жұмыс өндірісінің 

жобасы, мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

іс-шаралары орындалады); 

• Елді мекендердің шегінде және жергілікті 

жолдарда – сағатына 30 км – ге дейін, өңірлік 

және республикалық жолдарда – ең төменгі 

жол берілетін жылдамдыққа дейін жобаға 

іске қосылған көлік жылдамдығын шектеу; 

• Қоршалған құрылыс алаңдарынан тыс 

құрылыс техникасының қозғалысын шектеу; 

Орташа 

Жол қозғалысына қатысушылар 

және елді мекенде көлік жолдары 

бойында тұратын тұрғындар 

Әлсізден зорге 

дейін 

Шамалдын 

орташаға дейін 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

• Жүргізуші жол қозғалысы ережелерін бұзған 

жағдайда жүк машиналарына жобаның 

логотипімен, кері байланыс үшін телефон 

нөмірлерін салу. Жол қозғалысы 

қауіпсіздігіне байланысты шағымдарды 

қысқа мерзімде қарауды қамтамасыз ету 

(қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспарында 

жан-жақты қараңыз); 

• Қозғалыс қауіпсіздігіне және Жобада 

қабылданған шектеулерге қойылатын жоба 

талаптары бойынша жүргізушілерге арналған 

тұрақты тренингтер; 

• Жоба көлігінің қатысуымен болған жол-көлік 

оқиғалары жағдайында іс-қимыл тәртібі; 

Жобаға тартылған жүргізушілер мен көлік құралдарын 

сақтандыруды қамтамасыз ету. Сақтандыру үшінші 

тұлғалар алдындағы жауапкершілікті және үшінші 

тұлғаларға залалды толық көлемде өтеуді көздеуі тиіс.  

2.  Шаң, шығарындылар, кедергілер және 

қолайсыздық 

Атмосфера ауасының ластануына және Жобаның 

ықпал ету аймағындағы тұрғын үй құрылысы 

аумағындағы шудың жүктемесіне байланысты 

әсер ету. 

Әсерді бағалау және оны жеңілдету жөніндегі шаралар «Атмосфералық ауаның сапасы» 6.2-бөлімінде және «Шу» 6.3 бөлімінде 

толық сипатталған 

3.  Халық арасындағы аурушаңдық тәуекелдері 

және әлеуметтік қарсы мінез-құлық 

Аймақтағы басқа ірі құрылыс жобаларының 

тәжірибесіне негізделе отырып (фокус-топтарда 

талқылау барысында алынған ақпаратты 

басшылыққа ала отырып), құрылыс 

жұмысшыларының әлеуметтік 

белсенділігі/демалысы олардың және/немесе 

жергілікті тұрғындардың арасындағы қоғамға 

қарсы мінез-құлыққа (мысалы, шу/бұзақылық, 

маскүнемдік, төбелес, әлеуметтік қолайсыз 

қатынастар/жезөкшелік және т.б.) әкелуі мүмкін. 

Бұл жыныстық жолмен берілетін аурулардың 

Құрылыс алаңдарынан, қойма үй-

жайларынан және құрылыс 

қалашықтарынан 500 м астам 

қашықтықта тұратын жергілікті 

тұрғындар 

Әлсіз Ескертпе: барлық ұсынылатын шаралар 

Консорциумның мердігерлері мен қосалқы 

мердігерлеріне қолданылады. 

Әлеуметке қарсы мінез-құлыққа, жыныстық 

қанаушылыққа және қорлауға, қудалауға және т.б. 

байланысты әлеуетті тәуекелдерді азайту мақсатында 

Жобаның ерекшелігіне бағдарланған қызметкерлердің 

мінез-құлық кодексі әзірленді және келесілерді 

қамтиды, бірақ олармен ғана шектелмейді: 

• Гендерлік-негізделген теңсіздіктің кез келген 

нысандарына тыйым салу туралы ереже, 

• Жыныстық қанаудың және қорлаудың кез 

Шамалы 

Әйелдер, жастар, денсаулық 

көрсеткіштері төмен адамдар, 

құрылыс алаңдарынан, қойма үй-

жайларынан және құрылыс 

қалашықтарынан 500 м-ден астам 

қашықтықта тұратын 

инфекциялық аурулар қатеріне 

ұшыраған адамдар 

Әлсіз Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

(ЖЖБА), сондай-ақ өмір жағдайларына 

байланысты аурулардың таралуына әкелуі 

мүмкін. 

Қызыл-Қайрат, «Янтарь», 

«Огонек» бау-бақша 

серіктестіктерінің тұрғындары, 

Покровка, Қырғаулды және 

құрылыс алаңдарынан, қойма үй-

жайларынан және құрылыс 

қалашықтарынан 200-ден 500 м-ге 

дейінгі қашықтықта тұратын 

жергілікті тұрғындар 

Әлсіз келген нысандарына тыйым салу туралы 

ережелер, 

• Жобада жұмыс істеу мерзімінің ішінде 

қызметкерлер үшін адам құқықтары мен 

этикалық нормаларды құрметтеу және сақтау 

қажеттілігі туралы ережелер (тек жұмыс 

сағаттарында ғана емес, сонымен қатар бос 

уақытты да қоса алғанда, қызметкердің жұмыс 

алаңынан тыс жұмыс істеуінің қолайсыз мінез-

құлқына жергілікті тұрғындарға 

Консорциумның бедел тәуекелдеріне қолайсыз 

әсер етуі мүмкін). 

 

Инфекциялық аурулардың ықтимал таралу қаупін 

азайту үшін: 

• құрылыс вахталық қалашықтарының 

медициналық қызметтерінің жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету;  

• қызметкерлердің денсаулығының 

нашарлауының алдын алу және қызметкер, 

оның әріптестері, сондай-ақ жергілікті халық 

үшін ауру қаупін төмендету үшін жұмысқа 

қабылдау алдында қызметкерлердің денсаулық 

жағдайын бағалау; 

• төтенше жағдайларда алғашқы көмек 

көрсетуді қоса алғанда, құрылыс 

қалашығының базасында бастапқы 

диагностиканы және жалпы емдеуді 

қамтамасыз ету ұсынылады. Ерекше қызмет 

көрсету үшін пациенттер мемлекеттік 

ауруханаларға жіберілетін болады; 

• ұлттық талаптарға сәйкес құрылыс 

қалашығына орналастыру алдында 

жұмыскерлерді вакцинациялау; 

• қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе 

нұсқаулық және қауіпсіздік техникасы 

бойынша тұрақты тренингтер аясында ЖЖБА 

таралу қаупі және алдын алу әдістері туралы 

хабардар ету. Презервативтерді тегін алу 

Шамалы 

Панфилов кентінде және 

«Придорожный» саяжай 

серіктестігінде тұратын жергілікті 

тұрғындар» 

Зор Орташа 

Әйелдер, жастар, денсаулық 

көрсеткіштері төмен адамдар, 

құрылыс алаңдарынан, қойма үй-

жайларынан және құрылыс 

қалашықтарынан 500 м-ге 

жетпейтін қашықтықта тұратын 

инфекциялық аурулар қатеріне 

ұшыраған адамдар 

Орташа Орташа 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

мүмкіндігін қамтамасыз ету; 

• құрылыс қалашықтарының аумағында сүт 

дүкендерінің, мәдени-ойын-сауық және спорт 

объектілерінің болуын көздеу; 

• шағым беру және қарау тетігінің қызметі 

туралы жергілікті халықты хабардар ету. 

Жанжалдардың туындауын және қоғамға жат мінез-

құлық жағдайларын барынша азайту үшін 

«Орналастыру ережелері мен мінез-құлық кодексін» 

әзірлеуге және енгізуге кеңес беріледі, оның ішінде:  

• жақын орналасқан елді мекендердің 

тұрғындарына құрмет көрсету қажеттілігі туралы 

қызметкерлерді хабардар етуді қоса алғанда, 

жергілікті тұрғындармен өзара іс-қимыл 

мәселелерін қарау; 

• алкоголь мен есірткіге тыйым салу; осы талапты 

бұзғаны үшін еңбек шартын бұзуға дейінгі 

ықпалшаралар; 

• жергілікті халықты тұрғындардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін жобаның 

аясындақабылданған шаралар туралы, сондай-ақ 

шағымдарды беру және қарау механизмінің болуы 

туралы хабардар ету. 

4.  Қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерімен 

қақтығыстар 

Құрылыс кезінде Консорциум құрылыс 

алаңдарына рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін 

«Алтын Қыран Секьюрити» күзет кәсіпорнын 

жалға алуды жоспарлап отыр. Тиісті дайындық 

болмаған жағдайда қауіпсіздік қызметінің 

қызметкерлері өздерінің мәртебесін асыра 

пайдаланып, жергілікті тұрғындарды қорлауы 

немесе ықтимал бұзушыларды немесе басқа 

бөгде адамдарды ұстау/олармен жұмыс істеу 

кезінде шамадан тыс күш қолдануы мүмкін. 

Құрылыс алаңдарынан, қойма 

алаңдарынан және құрылыс 

қалашығының аумағынан 1 км 

шегінде орналасқан әлеуметтік-

экономикалық әсер ету 

аймақтарының кенттерінде 

тұратын жергілікті тұрғындар 

Зор Консорциумның күшімен қауіпсіздік қызметінің 

тәуекелін бағалау жүргізіледі, соның нәтижесінде 

негізгі тәуекелдер анықталып, жауапты әрекеттер мен 

әлеуетті әсері анықталады. Елеулі әсер ету алдын 

алуға және жеңілдетуге жатады. 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өлім-жітімді 

қаруды қолдану туралы шешім қатерді бағалау 

осының қажеттілігін дәлелдеген кезде ғана 

қабылдануы мүмкін. Бұл жағдайда денсаулық сақтау 

және халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

іс-шаралар жоспарында толық сипатталғандай арнайы 

оқытудың жүргізілуі тиіс. 

Қауіпті бағалау нәтижелері бойынша Консорциум 

қауіпсіздік қызметіне арналған техникалық 

Әлсіз 

Қызыл Қайрат, «Янтарь» және 

«Огонек» бау-бақша 

серіктестіктерінің, Покровка және 

Қырғауылды кенттерінің 

жергілікті тұрғындары 

Зор Әлсіз 

Панфилов кентінде, 

«Придорожный» саяжай 

Зор Әлсіз 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

серіктестігінде тұратын жергілікті 

тұрғындар 

тапсырманы/талаптар тізбесін әзірлейді (толық 

сипаттама Денсаулық сақтау және халықтың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар 

жоспарында келтірілген). 

Консорциум қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерін 

(«Алтын Қыран Секьюрити» ЖШС компаниясы 

ұсынған) оларда арнайы оқытудың бар болуын, 

қажетті рұқсат беру құжаттамасының болуын, сондай-

ақ олардың Консорциумның талаптарымен хабардар 

болуын растау мақсатында алдын ала тексеру рәсімін 

әзірлеп, оны енгізеді.  

Жобаны іске асыру аясында өз міндеттеріне кірісер 

алдында қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері келесі 

құжаттармен танысуы тиіс: 

• Адам құқықтарының аспектісіндегі 

кәсіпкерлік қызметтің басшылық қағидаттары: 

Біріккен Ұлттар Ұйымының «қорғау, сақтау 

және құқықтық қорғау құралдарына» қатысты 

аясын жүзеге асыру (2011 ж.), 

• Жеке күзет компанияларының халықаралық 

Тәртіп кодексі (2010 ж.); 

Қауіпсіздік және адам құқықтары жөніндегі ерікті 

қағидаттар (2000 ж.). Келесі талаптар күзет 

кәсіпорындарымен келісім-шарттарға енгізілетін 

болады: 

• Қауіпсіздік жөніндегі корпоративтік саясатты, 

Әдеп және/немесе адам құқықтары жөніндегі 

саясатты, Күш қолдану жөніндегі саясатты 

сақтау; 

• Тәуекелді бағалау жобасын және қауіпсіздікті 

басқару бойынша толық жоспарды әзірлеу.  

Халықтың денсаулығын сақтау және қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарында:  

• дау-жанжал туындаған жағдайда қауіпсіздік 

қызметі қызметкерлерінің іс-қимылының 

нақты регламентінің; 

• қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерін 

жергілікті тұрғындармен қарым-қатынас 

Әйелдер, жастар, денсаулық 

көрсеткіштері төмен адамдар, 

жұқпалы аурулар қаупіне 

ұшыраған адамдар 

Зор Әлсіз 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

жасауға үнемі оқыту және адам құқықтары 

жөніндегі басшылық қағидаттар бойынша 

тренингтердің; 

• қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің іс-

қимылдарын бақылау шараларының;  

• сыйақылар мен бұзушылықтарды, оның ішінде 

еңбек шарттарын бұзуды көздеудің болуы 

тиіс;  

Консорциум жоғарыда аталған шаралардың аясында 

қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің қызметіне 

тұрақты бақылау жасауды қамтамасыз етеді. 

Мониторинг тұрақты негізде (қауіпсіздік қызметінің 

барлық қызметкерлері үшін жылына екі рет), сондай-

ақ іріктеп инспекциялар жүргізу жолымен (мысалы, 

қауіпсіздік қызметінің кездейсоқ қызметкерлері үшін 

айына бір рет немесе қозғалатын Тараптың шағымына 

жауап ретінде) ұйымдастырылуға тиіс. 

• Шағым беру және қарау механизмінің қызметі 

туралы жергілікті халықты хабардар ету. 

0-2-кесте   Пайдалану кезеңінде халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсер етудің маңыздылығы 

№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

1.  ҮАААЖ штаттық пайдалану барысында жол 

қозғалысының қауіпсіздігі 

Пайдалану кезеңіндегі жол-көлік оқиғаларының 

тәуекелдері мынадай факторлармен байланысты 

болады: 

• ҮАААЖ техникалық сипаттамалары; 

• Жөндеу-пайдалану жұмыстары; 

• ҮАААЖ-ға кездейсоқ кіруіне байланысты 

жол-көлік оқиғалары. 

Жоғары жылдамдықта жол-көлік оқиғаларының 

жиілігін арттыру тәуекелі бар, тиісінше ҮАААЖ-да 

көлік құралдарының күтілетін жоғары орташа 

Жол қозғалысының 

қатысушылары 

Оң әсері Қажет емес Оң әсері 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

жылдамдығының салдарынан жарақаттанудың 

анағұрлым елеулі салдарлары (басқа жолдармен 

салыстырғанда). Екінші жағынан, ҮАААЖ үшін қарсы 

қақтығыстар қаупі айтарлықтай төмендейді. ҮАААЖ 

үшін жол қауіпсіздігінің әсері, бәлкім, жалпы оң 

болады. 

2.  ҮАААЖ жөндеу жұмыстарымен байланысты жол-

көлік оқиғалары 

Жол-көлік оқиғалары жол жабынын қоса алғанда 

(мысалы, ескі жол жабынын алып тастау) жөндеу 

жұмыстарымен байланысты болуы мүмкін, бұл 

ҮАААЖ қозғалыс жолағының физикалық қысқаруына 

және ҮАААЖ қызметкерлері мен жабдықтарының 

физикалық болуына әкеп соғады. Мұндай іс-шаралар, 

әдетте, жылдамдықты шектеуді қоса алғанда, 

ақпараттық қалқандар мен арнайы белгілерді орнатумен 

сүйемелденетіндіктен, ҮАААЖ жөндеу мен техникалық 

қызмет көрсетумен байланысты жол-көлік 

оқиғаларының әсер ету дәрежесі төмен болып 

есептеледі. 

Жол қозғалысының 

қатысушылары 

Әлсіз • Шағым беру және қарау механизмінің 

қызметі туралы жол қозғалысына 

қатысушыларды хабардар ету. 

• Жазатайым оқиғаларды тексеру, жөндеу 

сапасы бойынша тіркелген шағымдарды / 

түсініктемелерді талдау 

Шамалы 

3.  ҮАААЖ-ға кездейсоқ қолжетімділіктен туындаған 

жол-көлік оқиғалары 

ҮАААЖ-ға кездейсоқ кіру пайдалану кезеңінде болуы 

мүмкін тағы бір ықтимал қауіп болып табылады. 

Балалар мен жастар тағы да ҮАААЖ-ға рұқсатсыз 

кірумен байланысты физикалық қауіптерден аз 

қорғалған адамдар қатарына жатады. Кірістірілген 

бақылау элементтері ҮАААЖ бойымен тұрақты 

қоршаудың орнатылуын қамтиды. Сонымен қатар 

жобада виадуктер (жергілікті жолдармен жүретін 

қиылыстар) және жаяу жүргіншілер пайдалана алатын 

жануарларға арналған өткелдер қарастырылған. 

Кедергілердің болуы және жер асты өткелдерін 

қамтамасыз ету әсер етудің күшін шамалы етіп 

шектейді. 

Жол қозғалысының 

қатысушылары 

Кенеттен магистральға шыға 

алатын жаяу жүргіншілер 

Шамалы • Шағым беру және қарау механизмінің 

қызметі туралы жол қозғалысына 

қатысушыларды хабардар ету. 

• Жолға кездейсоқ шығу салдарынан болған 

жол-көлік оқиғаларын тексеру, қол 

жеткізу орындарын анықтау, егер қажет 

болса, сақтық шараларын жақсарту. 

Шамалы 

4.  Қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерімен 

қақтығыстар 

Қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерімен пайдалану 

кезеңінде қақтығыс ықтималдығы төмен деп 

Ынтымақта тұратын жергілікті 

тұрғындар 

Әлсіз Шағымды қарау механизмінің қызметі туралы 

жергілікті халықты хабардар ету. 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

бағаланады, себебі қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

жоспарында көзделген рәсімдер енгізілетін болады, 

сондай-ақ тұрғындар үшін шағымдарды беру және 

қарау механизмі көзделген. Сондай-ақ, құрылыс 

кезеңінде алынған жергілікті халықпен өзара 

әрекеттесуі және қарым-қатынас тәжірибесі ескерілетін 

болады. 



 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕ

     . 

302 

7.6 ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫҚҚА НЕГІЗГІ ӘСЕР ЕТУ 

Бұл бөлімде ҮАААЖ жобасының ҮАААЖ жерінің жолағына және кен 

шығарылатын орындарға тікелей жақын орналасқан елді мекендердің 

тұрғындарына әсерін бағалау ұсынылған.  

Келесі әсерлер анықталды: 

• қоғамдастықтар байланыстылығының нашарлауы және бір тараптан 

екіншісіне қолжетімділіктің шектелуі (оның ішінде әлеуметтік 

инфрақұрылымның объектілеріне қолжетімділіктің шектелуі); 

• ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдеріне қол жеткізуді 

шектеу; 

• жергілікті кәсіпорындар үшін қолжетімділікті шектеу; 

• зираттардың орнын ауыстыру. 

Өзінің сипатына байланысты әсер құрылыс кезеңінде басталады және пайдалану 

кезеңінде жалғасады. 

Төмендегі кестеде  (0-1-кесте -кесте) құрылыс және пайдалану кезеңдері үшін 

жергілікті халыққа анықталған негізгі әсерлердің сипаттамасы берілген. 

Толығырақ ақпарат ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 4.4-қосымшасында 

келтірілген. Негізгі проблемалық телімдер төмендегі картада көрсетілген (7.6-1-

сурет) 
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0-1-сурет Рұқсатты шектеу немесе қолжетімділікті толық жоғалтуы мүмкін аудандар (Дереккөзі: ERM) 
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0-1-кесте   Құрылыс және пайдалану кезеңдерінде жергілікті халыққа әсер етудің маңыздылығы 

№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

1.  Қоғамдастықтар байланыстылығының 

нашарлауы және тұрғындар үшін маңызды 

орындарға қолжетімділіктің шектелуі 

Жобаны салу сатысынан бастап, елді мекеннің бір 

бөлігінен екіншісіне қолжетімділіктің шектелуіне, 

сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымның жалпы 

объектілерін, ауыл шаруашылығы алаңдарын, елді 

мекендердің бір бөлігін пайдаланатын көрші елді 

мекендердің бөлінуіне және т.б. байланысты 

қоғамдастықтар байланыстылығының нашарлауы 

күтіледі. 

Әсер етудің негізгі факторларына: 

• құрылыс алаңдарының болуы, 

қоршауларды орнату, үйінді салу; 

• ҮАААЖ-ның болуы, тарамдардың, жер 

асты/үсті өткелдерінің және жануарларға 

арналған жер асты өткелдерінің шектеулі 

саны жатады. 

 

Райымбек 

Райымбек ауылдық округінің 

бағбандық серіктестіктері 

(«Ақсай-19», «Труд» және т. б.) 

Орташа • Райымбек, саяжай серіктестіктері мен 

Қырғауылдыны қосатын жол құрылысы 

ҮАААЖ құрылысы басталғанға дейін 

жүргізілуі тиіс. Сұралып отырған кірме жолдың 

құрылысын ҚР ИИДМ алдын ала растады, 

жауапты тарап Алматы облысының әкімдігі 

болып табылады  2019 жылғы 17 қаңтардағы 

ҮАААЖ концессиялық жобасын іске асыру 

туралы хаттаманың 2.1-т.сәйкес). 

Шамалы 

Бұлақты және Кемертоған 

Зор • А-2 автомагистралімен байланысты 

қамтамасыз ету үшін тұрғын үй аудандарын А-

2 тікелей қатынаумен қамтамасыз ету немесе 

жергілікті баламалы жолдарды жақсарту. 

Қолжетімділіктің тікелей жолдарын салу 

алдын-ала ҚР ИИДМ расталды, жауапты тарап 

Алматы облысының әкімдігі болып табылады 

(ҮААААЖ концессиялық жобасын іске асыру 

жөніндегі 2019 жылғы 17 қаңтардағы мәжіліс 

хаттамасының 2.2-тармағына сәйкес) 

Шамалы 

Іргелі ауылдық округінің 

бағбандық серіктестіктері 

(«Рассвет», «Ласточка» және т. 

б.) 

Зор • Жыл бойы ауыл шаруашылығы техникасын 

тасымалдауға жеткілікті ірі қара мал үшін жер 

асты өткелдерін (ПК 7 + 500 км – ПК 13 + 700 

км арасында) қамтамасыз ету және ҮАААЖ 

пайдалануға берілгенге дейін Кемертоғанмен 

байланысты қамтамасыз ету. ҚР ИИДМ 

расталуы қажет, жауапты тарап Консорциум 

мен ҚР ИИДМ арасында талқылау кезінде 

анықталуы тиіс 

Шамалы 

«Союзпечать» және «Огонек» 

бағбандық серіктестіктері 

Зор 
• Огонек (20 + 500 км - 20 + 900 км) және 

Союзпечать (19 + 500 км-19 + 900 км) бау - 

бақша серіктестіктерін ҮААЖ 

пайдалануға берілгенге дейін (қазіргі 

қосылыс ҮАААЖ үзілетіндіктен) 

Сорбұлақ жолының аймақтық жолымен 

жалғауды қамтамасыз ету (ҚР ИИДМ 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

растауы талап етіледі, жауапты тарап 

Консорциум мен ҚР ИИДМ арасындағы 

талқылау барысында анықталуы тиіс.)  

Исаево Орташа • Ірі көлемді автомобильдердің (22+500 км – 

22+700 км) жол өтпесі бойынша жүріп өту 

мүмкіндігін қамтамасыз ету  

Шамалы 

Ащыбұлақ ауылдық округінің 

бау-бақша серіктестіктері 

(«Жомарт» және т. б.) 

Шамалы • Қажет емес Шамалы 

Негізгі тұрғын үй алқабынан 

оқшаулауда орналасқан Қызыл 

Ту-4 (жақында салынған 15 үй 

(жария кадастрлық картасы 

бойынша 24 жер телімі), 

олардың арасындағы байланыс 

ҮАААЖ құрылысымен үзіледі 

Орташа • Телімдер мен үйлерге тұрақты жерді пайдалану 

мәртебесін беру және оларды коммуналдық 

қызметтерге қосу үшін жергілікті билік 

органдарымен өзара әрекеттесу (электр беру 

желісі); 

• ҮАААЖ қиылысатын телімдерде тұрақты 

муниципалдық қосылу қамтамасыз етілгенге 

дейін уақытша коммуналдық қызметтердің 

сақталуын қамтамасыз ету; 

• Жаңадан салынған үйлер мен негізгі тұрғын үй 

алабының арасындағы байланысты қамтамасыз 

ету үшін жер асты өткелінің (539 + 60 ПК) 

құрылысы (құрылыс алдын-ала ҚР ИИДМ 

расталған); 

• Көлік құралдарының барлық түрлері (оның 

ішінде жеңіл көлік құралдары, жедел жәрдем 

көлік құралдары және ауыл шаруашылығы 

техникасы) үшін жер асты өткелінің 

қолжетімділігін жыл бойы қамтамасыз ету; 

• Жаяу жүргіншілермен, оның ішінде 

оқушыларды пайдалану мүмкіндігі үшін жер 

асты өткелін жабдықтау (мысалы, қорғаныш 

қоршаулары орнатылған) 

Шамалы 

Талдыбұлақ: 

• 9 жақында салынған үйлер 

мен болашақ тұрғын үй 

құрылысына бөлінген 40-

қа жуық жер телімдері (ПК 

63 және 64 арасында); 

Шамалы • Тұрғын аудандардың жекелеген бөліктерін 

Талдыбұлақтың солтүстік-шығыс бөлігінде 

қосатын жергілікті жолдың болуын 

қамтамасыз ету. Сұралатын кірме жолдарын 

салу алдын-ала ҚР ИИДМ расталды, жауапты 

тарап Алматы облысының әкімдігі болып 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

• 1 оқшауланған үй (ПК 63 

және 64 арасында 

орналасқан); 

• Жақында салынған 5 үй 

және болашақ тұрғын үй 

құрылысына бөлінген 100-

ге жуық жер телімдері (64 

және 65 ПК арасында 

орналасқан). 

табылады (ҮАААЖ концессиялық жобасын 

іске асыру жөніндегі 2019 жылғы 17 

қаңтардағы мәжіліс хаттамасының 2.3-

тармағына сәйкес) 

 

Талдыбұлақ: 

•  20 үй шаруашылығы 

Талғар жолына кіреберіс 

жолынан айырылады. 

Зор Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. 

Егер жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса 

және жерді сатып алуға байланысты әсер ету 

расталса, жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-

ға сәйкес әзірленетін және іске асырылатын 

болады. 

Шамалы 

2.  Үй шаруашылықтарына (оқшауланған үй 

шаруашылықтары) қолжетімділіктің болмауы 

ҮАААЖ құрылысы бірнеше үй шаруашылықтарын 

оқшаулауға әкелуі мүмкін. Олар тығыз салынған 

аудандарда орналасқанына байланысты кірме жолды 

салу үшін қосымша жер телімдерін тарту қажет 

болады. Оқшауланған үй шаруашылықтарының 

басым бөлігі сатып алынғандықтан, ал құрылысы 

аяқталмағандықтан аумақтың аумағы шектеулі 

болғандықтан, кірме жолдың құрылысы орынсыз 

болып табылады. 

«Придорожный» бағбандық 

серіктестігі (2 меншік иесі) 

Зор Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және жерді 

сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Шамалы 

Покровка (2 меншік иесі) Зор Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және жерді 

сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Шамалы 

Талдыбұлақ: 

• 2 оқшауланған үй (ПК 65 

және 66 арасында 

орналасқан); 

• 11 үй шаруашылығы жер 

телімдерінің шегінде іс 

жүзінде оқшауланады 

 

Зор Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және жерді 

сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

Қызыл-Қайрат: 26 үй иелігі Зор Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және жерді 

сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Шамалы 

3.  Ауыл шаруашылығының алқаптары мен 

жайылымдарына қол жеткізуді шектеу 

Статистикалық мәліметтерге сәйкес, барлық 

қаралған ауылдық округтерде ірі және ұсақ мал жеке 

немесе ұжымдық меншікте тіркелген. Мал елді 

мекендер маңындағы аумақтарда тегін және жеке 

жайылымдарда ақылы бағылады.  

Қазіргі уақытта реципиенттер өздерінің ауыл 

шаруашылық телімдеріне құрылыс барысында 

ҮАААЖ қиылысатын далалық жолдардың желісі 

арқылы түседі. Жобада жануарлар үшін жер асты 

өткелдерін және автокөлік үшін жер үсті/жер асты 

өткелдерін салу қарастырылған, алайда олардың 

саны шектеулі және барлық қиылысатын дала 

жолдарын қамтымайды. 

Жануарлар мен ауыл шаруашылығы техникасын 

ҮАААЖ арқылы тасымалдау тек малдарға арналған 

жер үсті/жер асты өткелдері мен жайылымдары 

арқылы ғана жүзеге асырылатындықтан, ҮАААЖ-

ның болуы алқаптар мен жайылымдарға 

қолжетімділікті шектеуге алып келеді. 

 

Жер телімдері ҮАААЖ 

фрагменттелген фермерлер 

Бағалау 

жүргізіледі 
Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және 

жерді сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Бағалау 

жүргізіледі 

Меншік иелері басқаратын 

КазМИС шаруашылығы, 

оның ішінде меншік иелері 

басқаратын шаруашылықтар 

одағы: «Анна», «Есахмет», 

«Мильцева», «Калмыков», 

«Кутешев», «Гентнер» 

Зор ҮАААЖ-ны айырықсыз кесіп өтетін 

радиалды жолдың құрылысы ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындары үшін кіру 

мүмкіндігін қамтамасыз етпейтінін, олардың 

активтері ҮАААЖ-мен фрагменттелетінін 

ескере отырып,  

• ауыл шаруашылығы жерлеріне кіруге 

шектелетін фермаларды анықтауға; 

Ауыл шаруашылығының пайдаланушылары 

үшін қолайлы малға арналған өткелдер мен 

жер асты өткелдерінің орналасуын келісу 

үшін жобаны әзірлеушілермен бірге 

жергілікті билік органдарының өкілдерімен 

және тұрғындармен консультациялар 

өткізуге; 

Жыл бойы арнайы ауыл шаруашылығы 

машиналарын өткізу үшін олардың 

жеткілігін қамтамасыз ету үшін, малға 

арналған жерасты өткелдерін жобалауға 

кеңес беріледі; 

Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

жерді сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Иесі белгісіз (Елтай ауылдық 

округі) 

Зор Бар жолдың сақталуын қамтамасыз ету 

немесе саяжай қоғамдастығын ауыл 

шаруашылығы телімдерімен 

байланыстыратын жаңа өту жолын салу. 

Сұралып отырған кірме жолға қатысты шара 

ҚР ИИДМ алдын ала расталды, жауапты 

тарап Алматы облысының әкімдігі болып 

табылады  2019 жылғы 17 қаңтардағы 

ҮАААЖ концессиялық жобасын іске асыру 

туралы хаттаманың 2.2-т.сәйкес). 

 

Шамалы 

«Серік» шаруа қожалығы 

Зор Жыл бойы арнайы ауыл шаруашылығы 

машиналары үшін жеткілікті өткізу қабілетін 

қамтамасыз ету немесе жақын маңдағы 

виадукке қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін 

27,51 км телімдегі малға арналған жер асты 

өткелдерін жобалау (жауапты тарап 

Консорциум мен ҚР ИИДМ арасында 

талқылау кезінде анықталатын болады). 

Шамалы 

«Адал» АҚ 

Зор 

 

Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және 

жерді сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Шамалы 

Түймебаев Шаруа 

қожалықтарының одағы, 

«Тілеулес» сүт фермасын қоса 

отырып 

Әсері жоқ  ҚР ИИДМ бекіткен шаралар Екінші іске қосу 

кешенінің құрылысы басталғанға дейін іске 

асырылатын болады. Жауапты тұлға Алматы 

облысының әкімдігі болып табылады  2019 жылғы 

17 қаңтардағы ҮАААЖ концессиялық жобасын 

іске асыру туралы хаттаманың 2.5-т.сәйкес). 

Әсері жоқ  

Түймебаев Шаруа 

қожалықтарының одағы, 4 

шаруа қожалығын қоса алғанда 

Зор Жыл бойы арнайы ауыл шаруашылығы 

машиналарын өткізу үшін оның жеткілігін 

қамтамасыз ету үшін, малға арналған жерасты 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

(иелері белгісіз)  өткелдерін жобалауға кеңес беріледі; 

Алыстағы алқаптар мен жайылымдық алқаптарға 

қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін мал мен 

виадук үшін жобаланған өткелдер салуды 

қамтамасыз ету. 

Ферма (ПК 38 және 39 

арасында орналасқан) (иелері 

белгісіз) 

Әсері жоқ  • ҚР ИИДМ бекіткен шаралар Екінші іске қосу 

кешенінің құрылысы басталғанға дейін іске 

асырылатын болады. Жауапты тұлға Алматы 

облысының әкімдігі болып табылады (2019 

жылғы 17 қаңтардағы ҮАААЖ концессиялық 

жобасын іске асыру туралы хаттаманың 2.6-

тармағына сәйкес). 

Әсері жоқ  

Жылыжайлар (иелері белгісіз) 
Зор • Қапшағай тас жолынан жергілікті кірме 

жолдың қатынасын қамтамасыз ету. 

Шамалы 

Шаруа қожалықтары: 

«Баденко», «Ким» 

Ұсақ шаруашылықтардың 

иелері (Талдыбұлақта тұратын 

мұғалімдер) (нақты орналасқан 

жері белгісіз) 

Әбдіғұловтың өндірістік 

кооперативі 

Орташа • Жергілікті тұрғындар салған және суару 

жүйесінің ресми тізіліміне енгізілмеген су 

өткізу құбырларының сақталуын қамтамасыз 

ету. 

• Су өткізу құбырларын ресми тізілімге қосу 

үшін фермерлермен және жергілікті билік 

орындарымен өзара әрекеттесу. 

Шамалы 

4.  Жергілікті кәсіпорындар үшін қолжетімділікті 

шектеу 

ҮАААЖ құрылысы жергілікті кәсіпкерлер мен 

ұйымдардың өз объектілеріне қол жеткізуінің 

нашарлауына алып келеді, бұл артық жүруге және 

иелерінің өз объектілеріне қол жеткізуінің толық 

жоғалуына алып келеді.  

ҮАААЖ-ға әсер етуі мүмкін 

коммерциялық объектілер 

Бағаланбаған Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. Егер 

жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса және 

жерді сатып алуға байланысты әсер ету расталса, 

жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-ға сәйкес 

әзірленетін және іске асырылатын болады. 

Бағаланбаған 

Бұлақтыдағы коммерциялық 

нысандар: «Ақ Отау» қонақ 

үйі, «Ақ Отау» банкет залы 

және «Риза» банкет залы», 

басқа кәсіпорындар 

Зор Жергілікті кәсіпорындар үшін Ташкент 

жолымен тікелей қатынас жасауды 

қамтамасыз ету. Тікелей хабар туралы 

ережені ҚР ИИДМ алдын ала растады. 

Жауапты тұлға Алматы облысының 

әкімдігі болып табылады  2019 жылғы 17 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

қаңтардағы ҮАААЖ концессиялық 

жобасын іске асыру туралы хаттаманың 

2.2-т.сәйкес). Шаралар 8Б іске қосу 

кешенінің құрылысына дейін іске 

асырылуы тиіс. 

«Нурлы Авто» ЖШС, 

«Қазақстан Үдеу Компаниясы» 

БК ЖШС, өнеркәсіптік аймақ 

Зор • Жергілікті кәсіпорындар үшін Ташкент 

жолымен байланысты қамтамасыз ету 

Шамалы 

RG Brand Зор • Ірі габаритті автомобильдердің жол өтпесі 

бойынша жүріп өтуінің мүмкіндігін 

қамтамасыз ету (22+500 км – 22+700 км) 

Шамалы 

АҚС 

Зор • Қапшағай тас жолы арқылы бағытты 

қамтамасыз ету немесе РД ОЗП талаптарына 

сәйкес барлық бизнесті сатып алу (жауапты 

тарап Консорциум мен ҚР ИИДМ арасындағы 

талқылау барысында анықталатын болады) 

Шамалы 

Демалыс базасы Зор • Жергілікті бизнес үшін Қапшағай тас жолымен 

тікелей қатынасты қамтамасыз ету 

• Іс-шараларды іске асыру үшін жауапты 

тарапты тағайындау және ҚР ИИДМ-мен 

талқылау; 

• Іс-шаралар Екінші іске қосу кешенінің 

құрылысы басталғанға дейін іске асырылуы 

тиіс. 

Шамалы 

Өнеркәсіптік аймақ (ҮАААЖ-

дан оңтүстікке қарай 44 және 

45 км, зираттардың жанында 

орналасқан) 

Зор Шамалы 

Өнеркәсіптік аймақ (ҮАААЖ-

дан оңтүстікке қарай 45 км 

қашықтықта орналасқан) 

Зор • Жергілікті кірме жолмен бағытын қамтамасыз 

етіңіз 

• Іс-шараларды іске асыру үшін жауапты 

тарапты тағайындау және ҚР ИИДМ-мен 

талқылау; 

• Іс-шаралар үшіншііске қосу кешенінің 

құрылысы басталғанға дейін іске асырылуы 

тиіс. 

Шамалы 

Покровкадағы дүкен (Алматы 

көшесі) 

Зор • Толық жобалау құжаттамасы дайын болғаннан 

кейін жерді сатып алуға аудит жүргізу қажет. 

Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

Егер жобалық шешімдер жүзеге асырылмаса 

және жерді сатып алуға байланысты әсер ету 

расталса, жеңілдету жөніндегі шаралар ЖСҚҚ-

ға сәйкес әзірленетін және іске асырылатын 

болады. 
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7.7 ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЖЕР ПАЙДАЛАНУДЫ, МҮЛІК ПЕН АДАМДАРДЫ АУЫСТЫРУ 

Осы есепті дайындау барысында жерді өткен сатып алу тәуекелін бағалау әлі 

аяқталған жоқ. Осы бағалауды жүргізудің мақсаты телімдерге қатысты қолда 

бар ақпаратты өзектендіру, бар тәуекелдерді (қаржылық, беделдік және т.б.) 

анықтау, сондай-ақ осы тәуекелдердің Жоба үшін маңыздылығын айқындау 

болып табылады.  

Осы үлгідегі жер телімдерінің көпшілігі ҚР Үкіметі жүргізген өткен жер 

телімдері барысында жобаны іске асыру үшін сатып алынған. Есепті дайындау 

кезінде шешілмеген сот істерінің санына қатысты нақты ақпарат берілмеген, 

себебі тәуекелдерді бағалау үдерісі әлі аяқталмаған.  

Сатып алынған алаң Алматы облысының үш ауданы – Талғар, Іле және Қарасай 

аумағында 784 жер телімінен құралған. 

Төмендегі кестеде (0-1-кесте-кесте) жер учаскелерін «нысаналы мақсаты» деп 

аталатын (осы телімді бөлген органдар бекіткен пайдалану бойынша) мақсат 

бойынша бөлу туралы ақпарат берілген. 

0-1-кесте Жер телімдерін (жеке және мемлекеттік) нысаналы мақсаты бойынша 

бөлу  

Ауданы  Ауыл 

шаруашылығы 

мақсатындағы 

жерлер 

Үйлер мен тұрғын 

орын-жайлары 

Іскерлік 

қажеттіліктерге 

арналған жер 

Басқа санаттар 

га Тасталған 

жер1 (га) 

га Тасталған 

жер (га) 

га Тасталған 

жер (га) 

га Тасталған 

жер (га) 

Қарасай 243 1,89 16,00 0,49 43 0,69 3 0,00 

Іле 126 0,01 4 0,12 19 0,00 22 0,00 

Талғар 134 1,55 2,5 0,00 1,33 0,03 0 0,00 

Барлығы, 

га 

503 3,45 23 0,61 64 0,72 25 0,00 

Дереккөз: ТЭН (2015) 

Сатып алынатын жерлердің жалпы көлемінен ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлердің үлесі 87% – ды құрайды, оның 3,6% – ы коммерциялық 

мақсатта, 4,2% - ы-тұрғын үй үшін және соншалықты жер басқа мақсаттар үшін 

пайдаланылады. 

Есепті дайындау кезінде үй шаруашылығы деңгейіндегі деректер жерді өткен 

сатып алу тәуекелдерін бағалау үдерісінің аяқталмауына байланысты 

берілмеген. Алайда, әлеуметтік фондық зерттеу және бастапқы ақпаратты 

бағалау нәтижелері бойынша келесі екі тармақ елеулі алаңдаушылық тудырады: 

• Жобаға қатысты тұлғаларға өтемақы төлемдері 2011 жылдан бастап 2018 

жылға дейінгі кезеңде жасалды, ұлттық заңнама тәуелсіз нарықтық 

бағалаудың негізінде өтемақыларды есептеуді көздемеген; 

• Ресми емес жер пайдаланушыларға және тіркелмеген тиесілі тұлғаларға 

өтемақылар төленген жоқ. 

                                                      
1 Құжат мәнмәтінінде бос жер - бұл жобаның қажеттілігі үшін қажетті телімді сатып алғаннан кейін бұрынғы 

иесі/пайдаланушы бұрынғы «нысаналы мақсаты бойынша» пайдалана алмайтын телімдер. Сондықтан мұндай 

жерлерді мемлекет сатып алды. 
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Тәуекелдерді (беделді, қаржылық, ХҚК саясатының талаптарына 

сәйкестігін) анықтау мен бағалауға бағытталған қосымша зерттеулер 

бастамашылық етілді, алайда есепті дайындау кезінде олар әлі аяқталған 

жоқ. 

Толығырақ ақпарат ҚОӘСӘБ есебінің ІІІ томының 4.5-қосымшасында 

келтірілген. 
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7.8 АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИ МҰРАЛАРҒА НЕГІЗГІ ӘСЕР ЕТУ 

7.8.1 Фондық зерттеулердің нәтижелері; сезімтал реципиенттер 

Фондық зерттеулердің аясында мәдени мұраның 36 нысаны анықталды: 

• Ерте темір дәуірінен қазіргі заманға дейінгі 25 археологиялық 

ескерткіш; 

• 1 заманауи мәдени нысан (археологиялық және мәдени мұра 

нысандарының ұлттық каталогына енгізілген); 

• 1 киелі нысан («Альмерек» емдік көзі); 

• 9 заманауи зират. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары жалпы алаңы 500 м (жолдың осьтік сызығының сол 

және оң жағынан 250 м) жер телімінде жүргізілді. 

ЖПТ телімдеріндегі, Фабричный және Есік құрылыс материалдарының кен 

шығарылатын орындарына, сондай-ақ оларға кіретін жолдарға арналған 

археологиялық ізденістер туралы деректер есепті дайындау кезінде берілмеген.  

Мәдени мұра объектілерінің толық тізбесі төмендегі кестеде келтірілген (0-1-
кесте-кесте0-1-кесте), ал объектілердің орналасуы төменде (0-1-сурет -сурет) 

суретте көрсетілген. Жобаның ықпалына байланысты бірнеше санатқа бөлінген 

мәдени мұра объектілері төменде берілген (0-2-кесте-кесте). 
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0-1-кесте Мәдени-тарихи зерттеу барысында анықталған мәдени мұра объектілерінің тізбесі 

№ Негізгі сипаттамасы 

Жергілікті / ұлттық 

ауқымдағы 

маңыздылығы 

Жергілікті / ұлттық заңнамаға сәйкес күзетуге және қорғауға қойылатын талаптар 

(жобада көзделген шаралар) 

Негізгі пайдаланушылар / 

бақылаушылар 

1 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

ҮАААЖ жер жыртылатын белдеуінің шегінде орналасқан мәдениет ескерткіштері үшін 

ҮАААЖ салу аймағында мәдени және тарихи мұраны сақтау бойынша зерттеу 

жұмыстарын жүргізу (қорғау аймақтары ҮАААЖ жер жыртылатын белдеуі шегінде 

орналасқан ескерткіштерді, барлығы 16 ескерткіш пен 1 киелі объектіні қоса алғанда). 

Археологиялық объектілер үшін тарих және мәдениет ескерткіштері мәртебесінен 

айыруды негіздеу. 

. 

Консорциумның атынан археология 

мәселелері жөніндегі сарапшы-

кеңесшілер 
2 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

3 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Тарихи және мәдени құндылығын, сондай-ақ мәдени және тарихи мұра объектісінің 

сақталу дәрежесін айқындау мақсатында тарихи-мәдени сараптама жүргізу. 

Алматы облысының мәдениет, 

мұрағаттар және құжаттама 

басқармасы 

 

4 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Тарихи-мәдени сараптамаға сәйкес іс-шараларды орындау. Мәдениет ескерткіштерінің 

орнын ауыстыруға мынадай жағдайларда ғана жол беріледі:  

• Мәдениет және тарих ескерткішінің 70% - дан астамы қиратылса; 

• Ескерткіштің тарихи және мәдени құндылығы жоғалса; 

• Егер ескерткіштің орнын ауыстыру оның сақталу жағдайын жақсартса.  

Барлық материалдар мен олжалар ғылыми зерттеуден және тіркеуден кейін Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік мұражайларына беріледі. Табылған заттарды шығаруға 

тыйым салынады. 

Консорциумның атынан археология 

мәселелері жөніндегі сарапшы-

кеңесшілер  5 Ерте темір дәуірінің бейіті 

6 Ерте темір дәуірінің қонысы Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 метрлік күзет аймағын сақтау Жергілікті өкілетті билік 

7 Ерте жаңа дәуірдегі 

қоныстар  

Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 метрлік күзет аймағын сақтау Жергілікті өкілетті билік 

8 Ортағасырлық қоныс Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

№1 ұқсас № 1 ұқсас 

9 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

10 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

11 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 м шегінде күзет аймақтарын сақтау  Жергілікті әкімдіктер 
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№ Негізгі сипаттамасы 

Жергілікті / ұлттық 

ауқымдағы 

маңыздылығы 

Жергілікті / ұлттық заңнамаға сәйкес күзетуге және қорғауға қойылатын талаптар 

(жобада көзделген шаралар) 

Негізгі пайдаланушылар / 

бақылаушылар 

12 Заманауи зират Қолданылмайды Қажет емес Қолданылмайды 

13 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

№ 1 ұқсас № 1 ұқсас 

14 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

15 Ерте жаңа дәуірдегі 

қоныстар 

Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

16 Комсомол кентінен 

оңтүстікке қарай заманауи 

зират 

қолданылмайды Қажет емес Қолданылмайды 

17 Ерте жаңа дәуірдегі 

қоныстар 

Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 метрлік күзет аймағын сақтау Жергілікті өкілетті билік 

18 Өтеген Батыр кентінің 

батыс шетіндегі қазіргі 

зират (1) 

Қолданылмайды Жергілікті билік органдарымен зираттардың орнын ауыстыруды келісу  Жергілікті әкімдіктер 

 

Өлген кісілердің туыстары 

19 Өтеген Батыр кентінің 

батыс шетіндегі қазіргі 

зират (2) 

Қолданылмайды Жергілікті билік органдарымен зираттардың орнын ауыстыруды келісу (қажетіне қарай) Жергілікті әкімдіктер 

 

Өлген кісілердің туыстары 

20 Ерте жаңа дәуірдегі 

қоныстар 

Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

№ 1 ұқсас № 1 ұқсас 

21 Альмерек кентінен 

солтүстікке қарай заманауи 

зират 

Қолданылмайды Қажет емес Қолданылмайды 

22 Қызыл Ту-2 кентінің 

оңтүстік шетіндегі қазіргі 

мұсылман зираты 

Қолданылмайды Қажет емес Қолданылмайды 

23 Альмерек «мәдени-тарихи 

қоры» 

Қолданылмайды № 1 ұқсас № 1 ұқсас 

24 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 метрлік күзет аймағын сақтау Жергілікті өкілетті билік 

25 Альмерек кентінің Қолданылмайды Қажет емес Қолданылмайды 
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№ Негізгі сипаттамасы 

Жергілікті / ұлттық 

ауқымдағы 

маңыздылығы 

Жергілікті / ұлттық заңнамаға сәйкес күзетуге және қорғауға қойылатын талаптар 

(жобада көзделген шаралар) 

Негізгі пайдаланушылар / 

бақылаушылар 

солтүстік-шығыс шетіндегі 

заманауи христиан зираты 

26 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 метрлік күзет аймағын сақтау Жергілікті өкілетті билік 

27 Заманауи зират Қолданылмайды Жергілікті билік органдарымен зираттардың орнын ауыстыруды келісу (қажетіне қарай) Жергілікті әкімдіктер 

 

Өлген кісілердің туыстары 

28 Тұзысай ерте темір 

дәуіріндегі қонысы 

Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 метрлік күзет аймағын сақтау Жергілікті өкілетті билік 

29 Талдыбұлақ-2, ерте темір 

дәуірінің қонысы 

30 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

31 Ерте темір дәуірінің қонысы Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

№ 1 ұқсас № 1 ұқсас 

32 Талдыбұлақ-1, ерте темір 

дәуірінің қонысы 

Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

33 Талдыбұлақтың шығыс 

шетіндегі қазіргі мұсылман 

зираты  

Қолданылмайды Жергілікті билік органдарымен зираттардың орнын ауыстыруды келісу (қажетіне қарай) Жергілікті әкімдіктер 

 

Өлген кісілердің туыстары 

34 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

№ 1 ұқсас № 1 ұқсас 

35 Ерте темір дәуірінің бейіті Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

36 «Альмерек қасиетті бұлағы» Тарих және мәдениет 

ескерткіші 

Объектілердің шекарасынан 50 м шегінде күзет аймақтарын сақтау  • «Альмерек баба коры» 

МЕҰ 

Жергілікті билік жергілікті 

тұрғындар және рекреациялық 

пайдаланушылар 

Дереккөз: ERM мәдени-тарихи зерттеуі 
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0-2-кесте Мәдени мұра объектілерінің санаттары және ұлттық заңнамаға, ХҚИ, ЕҚДБ және АДБ талаптарына сәйкес қорғау және сақтау 

жөніндегі талаптар 

Мәдени мұра 

объектілері 

 Ұлттық заңнамаға сәйкес 

күзет және қорғау талаптары 
ХҚК қызметінің стандарттары  

ЕҚДБ 2014 экологиялық және 

әлеуметтік саясаты   

Қорғау шараларының саясаты 

туралы мәлімдеме 

Бақылау бойынша 

енгізілген іс-шаралар 

ЖПТ салу, кен 

шығарылатын 

орындарын қазу және 

кірме жолдарды салу 

үшін резервке қойылған 

жер телімдерінде 

әлеуетті орналасқан 

тарихи-мәдени 

объектілер 

ЖПТ құрылысына, кен 

шығарылатын орындарын 

қазуға және кірме жолдарды 

салуға бөлінген жер 

телімдерінде археологиялық 

зерттеулер жүргізу. Қандай 

да бір қорытынды болған 

жағдайда, мәдени мұра 

объектілеріне қолданылатын 

талаптарды жобаның 

экспроприациясы шегінің 

шегінде іске асыру (төменде 

көрсетілгендей) 

Ішінара сәйкес келеді  

Мәдени мұралардың өздері басқа 

жерге ауыстырылуы мүмкін 

немесе мәдени құндылықтар тиісті 

шаралардың көмегімен 

ауыстырылуы мүмкін ұқсас 

құрылыспен немесе табиғи 

объектілермен ауыстырылуы 

мүмкін материалдық нысандары. 

Археологиялық немесе тарихи 

ескерткіштер олар ұсынатын 

нақты дәуірлер мен мәдени 

құндылықтар жеткілікті дәрежеде 

басқа орындармен және/немесе 

құрылыстармен ұсынылған 

жағдайларда қайта жаңғыртылады 

деп есептелуі мүмкін. 

Мәдени мұраның жаңғыртылатын 

нысандарын жою қолда бар ең 

озық әдістерді пайдалана отырып 

жүзеге асырылуға тиіс. 

Іске қосылған 

қоғамдастықтармен және 

мүдделі тараптармен кеңесу 

Ішінара сәйкес келеді  

Далалық зерттеулер нәтижелері, 

мәдени мұраның маңыздылығын 

сараптамалық бағалау, ұлттық 

заңнама мен тиісті халықаралық 

конвенциялар, сондай-ақ іске 

қосылған қоғамдастықтармен 

және басқа да мүдделі 

тараптармен консультациялардың 

нәтижелерінің негізінде теріс 

әсерлерді азайту және жеңілдету 

жөніндегі қажетті шараларды 

әзірлеу және оларды экологиялық 

және әлеуметтік менеджменттің 

(ЭӘМЖ) жалпы жүйесіне, сондай-

ақ нақты жобаларды, экологиялық 

және әлеуметтік басқару 

жоспарын (ҚӘОБЖ) немесе 

мәдени мұраны басқарудың нақты 

жоспарына енгізу қажет. 

Іске қосылған 

қоғамдастықтармен және 

мүдделі тараптармен кеңесу 

Ішінара сәйкес келеді 

Жоба бойынша жұмыстарды 

орындау барысында физикалық 

мәдени ресурстарды жою 

мынадай шарттарды орындау 

кезінде ғана жүргізілетін болады: 

• Жоюға балама жоқ. 

• Жобаның жалпы пайдасы 

мәдени мұраның күтіліп 

отырған жоғалуына алып 

тастау нәтижесінде 

айтарлықтай асып түседі. 

• Кез келген жою ұлттық 

және/немесе жергілікті 

заңдардың, күзетілетін 

аудандарды басқару 

қаулылары мен 

жоспарларының және 

халықаралық құқық 

бойынша ұлттық 

міндеттемелердің 

қолданылатын ережелеріне 

сәйкес және ең жақсы қолда 

бар әдістерді пайдалана 

отырып жүзеге асырылады. 

Мәдени құндылығы бар олжа 

табылған жағдайда іс-қимыл 

тәртібін сипаттау қоршаған 

ортаны басқару жоспарына 

енгізілетін болады. Мәдени 

Жоба енгізілген басқару 

элементтерін 

қарастырмайды 

Тарихи құндылығы бар 

және жобаның 

экспроприациясы 

шекарасында орналасқан 

объектілер 

Барлығы 13 ескерткіш 

пен 1 киелі нысан 

ҮАААЖ жер жыртылатын 

белдеуінің шегінде 

орналасқан мәдениет 

ескерткіштері үшін ҮАААЖ 

салу аймағында мәдени және 

тарихи мұраны сақтау 

бойынша зерттеу 

жұмыстарын жүргізу (қорғау 

аймақтары ҮАААЖ жер 

жыртылатын белдеуі шегінде 

орналасқан ескерткіштерді, 

барлығы 16 ескерткіш пен 1 

киелі объектіні қоса алғанда). 

Археологиялық объектілер 

үшін тарих және мәдениет 

ескерткіштері мәртебесінен 

айыруды негіздеу. Тарихи 

және мәдени құндылығын, 

Жоба ҮАААЖ жер 

тартқыш белдеуі 

шегінде орналасқан 

мәдениет ескерткіштері 

үшін ҮАААЖ 

құрылысы аймағында 

мәдени және тарихи 

мұраны сақтау бойынша 

зерттеу жұмыстарын 

жүргізуді көздейді. 

 

Әсерді жеңілдету 

жөніндегі қосымша 

шаралар (0-3-кесте-

кесте) төмендегі 

кестеде сипатталған   

Тарихи құндылығы бар 

және жобаның 

экспроприациясы 

шекарасынан тыс 

орналасқан объектілер, 

бұл ретте объектілердің 

қорғау аймағы (50 м) 

экспроприация 

шекарасына түседі  

Барлығы 3 
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Мәдени мұра 

объектілері 

 Ұлттық заңнамаға сәйкес 

күзет және қорғау талаптары 
ХҚК қызметінің стандарттары  

ЕҚДБ 2014 экологиялық және 

әлеуметтік саясаты   

Қорғау шараларының саясаты 

туралы мәлімдеме 

Бақылау бойынша 

енгізілген іс-шаралар 

археологиялық нысан сондай-ақ мәдени және 

тарихи мұра объектісінің 

сақталу дәрежесін айқындау 

мақсатында тарихи-мәдени 

сараптама жүргізу. 

Тарихи-мәдени сараптамаға 

сәйкес іс-шараларды 

орындау. Мәдениет 

ескерткіштерінің орнын 

ауыстыруға мынадай 

жағдайларда ғана жол 

беріледі:  

• Мәдениет және тарих 

ескерткішінің 70% - дан 

астамы қиратылса; 

• Ескерткіштің тарихи және 

мәдени құндылығы 

жоғалса; 

• Егер ескерткіштің орнын 

ауыстыру оның сақталу 

жағдайын жақсартса.  

Барлық материалдар мен 

олжалар ғылыми зерттеуден 

және тіркеуден кейін 

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік мұражайларына 

беріледі. Табылған заттарды 

шығаруға тыйым салынады. 

құндылығы бар олжаларды 

құзыретті маман бағалау 

жүргізбейінше және осы 

талаптарға сәйкес келетін 

әрекеттер анықталмайынша 

бұзуға болмайды. 

Тарихи құндылығы бар 

және жобаны 

экспроприациялау 

шекарасынан тыс 

орналасқан объектілер.  

Барлығы 9 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2011 жылғы 28 

қазандағы № 1218 

қаулысымен бекітілген 

«Тарихи-мәдени мұра 

объектілерінің қорғау 

Ішінара сәйкес келеді  

8 ХҚК қызметі стандартының 6 

және 7-тармақтары мәдени мұра 

объектілерін қорғаудың, көрнекі 

зерделеу мен құжаттаудың 

халықаралық танылған әдістерін 

Ішінара сәйкес келеді  

Әсерді болдырмау мүмкін 

болмаған жағдайларда білікті 

және тәжірибелі мамандарды 

тарта отырып зерттеулерді 

жүргізу, сондай-ақ әлеуетті әсерді 

Ішінара сәйкес келеді 

47 және 49-тармақтарда 

экологиялық жоспарлау 

үдерісінің аясында әлеуетті 

салдарды болдырмау немесе 

жеңілдету үшін тиісті шараларды 

Жобамен ешқандай 

әрекеттер 

қарастырылмаған, Әсер 

етуді жеңілдету 

бойынша шаралар (0-3-

кесте-кесте) төмендегі 
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Мәдени мұра 

объектілері 

 Ұлттық заңнамаға сәйкес 

күзет және қорғау талаптары 
ХҚК қызметінің стандарттары  

ЕҚДБ 2014 экологиялық және 

әлеуметтік саясаты   

Қорғау шараларының саясаты 

туралы мәлімдеме 

Бақылау бойынша 

енгізілген іс-шаралар 

археологиялық нысан аймақтарын, құрылыс салуды 

реттеу аймақтарын және 

қорғалатын табиғи ландшафт 

аймақтарын және оларды 

пайдалану режимін айқындау 

ережесі» шекаралардан ені 50 

м қорғау аймақтарын ұстап 

тұруға міндеттейді. 

қолдану арқылы мәдени мұраны 

қорғауды талап етеді. Тиісті 

жағдайларда мұнда мәдени 

мұраны анықтау мен қорғауға 

көмек көрсету үшін құзыретті 

маманды тарту жатады. 

Мәдени мұра объектілерін 

қорғаудың, көрнекі зерделеу мен 

құжаттаудың халықаралық 

танылған әдістерін қолдану 

жолымен мәдени мұраны 

анықтау және қорғау. 

бағалау үшін кеңес беру 

жұмыстарын жүргізу және қажет 

болған жағдайда жобаға тиісті 

өзгерістерді енгізу қажет. 

Мәдени мұра әсерлерін бағалау 

және барынша азайту жөніндегі 

шаралар ұлттық және / немесе 

жергілікті заңнаманың, 

қорғалатын аудандарды басқару 

жоспарлары мен ережелерінің, 

халықаралық құқық жөніндегі 

ұлттық міндеттемелердің және 

тиісті әдістердің тиісті 

ережелеріне сәйкес жүргізілуі 

тиіс. 

айқындау қажеттілігі көзделеді. 

Бұл шаралар физикалық мәдени 

ресурстардың жоғалуы мүмкін 

жағдайларда, сақтауды 

қамтамасыз етуді және 

құжаттауды қоса алғанда, 

аумақты толық қорғау үшін 

айналып өтуден салдарды 

ішінара жеңілдетуге дейін 

түрленуі мүмкін. 

Экологиялық бағалау барысында 

білікті және тәжірибелі 

сарапшыларды тарта отырып, 

далалық зерттеулер жүргізу 

жолымен физикалық мәдени 

ресурстарды сақтау және оларды 

жоюға немесе зақымдауға жол 

бермеу саясатының қағидаттары.  

Жоба физикалық мәдени 

ресурстарға елеулі теріс әсерді 

болдырмайтындай етіп 

орналастырылуы және әзірленуі 

тиіс. Жобаның осы ресурстарға 

әлеуетті әсерін экологиялық 

бағалау үдерісінің ажырамас 

бөлігі ретінде далалық 

зерттеулерді пайдалана отырып, 

білікті және тәжірибелі 

сарапшылар бағалайды..  

кестеде сипатталған  

Тарихи құндылығы бар 

объектілер және олардың 

қорғау аймақтары 

айқындалмаған, бірақ 

жобаның экспроприациясы 

шекарасында болуы 

мүмкін, одан әрі 

зерттеулер қажет 

Барлығы 1 заманауи 

мәдени нысан 

Жобаның 

экспроприациясы 

шекарасында орналасқан 

заманауи зираттар  

Барлығы 3 зират 

Жергілікті биліктің зиратқа 

кіруге рұқсаты 

Ішінара сәйкес келеді  

Ұзақ мерзімді мәдени мақсаттар 

үшін зардап шеккен 

қоғамдастықтардың мәдени 

мұрасына тұрақты қол жеткізуге 

Ішінара сәйкес келеді  

Денсаулық сақтау, Еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғаудың негізгі ұғымдарын 

ескере отырып, мәдени объектіге 

Ішінара сәйкес келеді  

47 және 49-тармақтарда 

экологиялық жоспарлау 

үдерісінің аясында әлеуетті 

салдарды болдырмау немесе 

Жобада ешқандай іс-

әрекет қарастырылмаған 

Әсерді жеңілдету 

жөніндегі шаралар  (0-3-

кесте-кесте) төмендегі 
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Мәдени мұра 

объектілері 

 Ұлттық заңнамаға сәйкес 

күзет және қорғау талаптары 
ХҚК қызметінің стандарттары  

ЕҚДБ 2014 экологиялық және 

әлеуметтік саясаты   

Қорғау шараларының саясаты 

туралы мәлімдеме 

Бақылау бойынша 

енгізілген іс-шаралар 

Жоба 

экспроприациясының 

шекарасынан тыс 

орналасқан заманауи 

зираттар  

Барлығы 6 зират 

рұқсат етілсін.  

Маңызды мәдени мұраны 

анықтау және шешімдер 

қабылдау үдерісінде олардың 

пікірлерін есепке алу 

мақсатында іске қосылған 

қоғамдастықтармен кеңесу 

жұмыстарын өткізу..  

тұрақты қол жеткізуді немесе 

баламалы қол жеткізу бағытын 

қамтамасыз ету қажет. 

жеңілдету үшін тиісті шараларды 

айқындау қажеттілігі көзделеді. 

кестеде сипатталған   
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Жобаның жер телімінің шегінде тіркелген объектілердің болуы 

Жобаның бөлінген белдеуінде ерте темір дәуірінің жеке қорымдары мен 

қорымдары, ерте темір дәуірі, орта ғасыр және қазіргі заман қоныстары 

ұсынылған бірнеше мәдени мұра объектілері орналасқан. 

Осы объектілердің көпшілігі (зираттар) жер үйіндісінің шекарасында  

Сақ халықтарының мәдениетіне жатады. 

«Әулие Альмерек қасиетті бұлағы» Мәдени мұра объектісі және жергілікті 

халық үшін рухани және діни құндылық көзі болып табылады. Бұлақ «Альмерек 

Баба Коры» мәдени-тарихи қорының қоғамдық ұйымына тиесілі. 

Жобамен қарастырылған жерден тыс жерде тіркелген объектілердің болуы 

Ені 500 м археологиялық зерттеу дәлізінің шекарасында, бірақ Жобаның жер 

үйіндісінен тыс он мәдени мұра объектісі орналасқан.  

 

Далалық зерттеу барысында анықталған объектілер 

Фондық зерттеулердің аясында мәдени мұраның 36 нысаны анықталды: 26 

археологиялық ескерткіш, 1 киелі нысан және 9 заманауи зират. Барлық аталған 

нысандар туралы ақпарат Алматы облысының мәдениет, мұрағаттар және 

құжаттама басқармасы бекіткен жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени мұра 

объектілерінің мемлекеттік тізіміне берілді. 

 

7.8.2 Ықпалдардың маңыздылығы және оларды жеңілдету бойынша белгіленген 

шаралар 

Төмендегі кестелерде құрылыс (0-3-кесте-кесте) және пайдалану кезіндегі 

әсерлері сипатталған (0-4-кесте-кесте). Толығырақ ақпарат ҚОӘСӘБ есебінің 

III томының 4.3-қосымшасында берілген. 
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0-1-сурет   Археологиялық және мәдени мұра объектілерінің орналасуы (2018 ж. зерттеу мәліметтері бойынша) 



 

ERM EURASIA                              ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ                              ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

325 

0-3-кесте Құрылыс кезеңінде археологиялық және мәдени мұра объектілеріне әсер етудің маңыздылығы 

№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

1.  Жер жұмыстарының 

нәтижесінде мәдени 

мұра объектілерін 

бүлдіру және жою 

ЖПТ салу, кен шығарылатын 

орындарын қазу және кірме 

жолдарды салу үшін резервке 

қойылған жер телімдерінде әлеуетті 

орналасқан тарихи-мәдени 

объектілер 

Бағаланбаған 
ЖПТ құрылысына, кен шығарылатын орындарын қазуға және кірме жолдарды 

салуға бөлінген жер телімдерінде археологиялық зерттеулер жүргізу. Қандай 

да бір қорытынды болған жағдайда Мәдени мұра объектілеріне (ММО) 

қолданылатын талаптарды жобаның экспроприациясының шегінде (төменде 

және Мәдени мұра аясын басқару жоспарында көрсетілгендей) іске асыру 

Бағаланбаған 

Тарихи құндылығы бар және 

Жобаның экспроприациясы 

шекарасында орналасқан объектілер 

(№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 20, 31, 32, 

34, 35) 

Әлсіз Әсерді жеңілдету жөніндегі жалпы шаралар мәдени мұраларды басқарудың 

шекті жоспарында сипатталған және мыналарды қамтиды: 

• Заңнамада көзделген іс-әрекеттер: 

o Кен шығарылатын орындарын қазуға және кірме жолдарды 

салуға арналған жер телімдерінде археологиялық 

зерттеулер жүргізу; 

o Кейіннен рұқсат ала отырып, жергілікті әкімшілікпен 

ынтымақтастықта күзет аймақтарын құру; 

o Тарихи-мәдени сараптама жүргізу; 

o Сақталуын, ғылыми зерттеулерді және олжаларды есепке 

алуды қамтамасыз ету бойынша археологиялық 

жұмыстарды жүргізу; 

• Басшылықтың халықаралық стандарттар мен талаптарға сәйкес іс-

әрекеттері: 

o Мәдени мұра жөніндегі халықаралық сарапшыны тарту; 

o Осал мәдени мұра объектілерін таңбалау (құрылыс 

басталғанға дейін); 

o Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарын қолдану 

(құрылысқа дайындық/құрылыс); 

o Кездейсоқ олжалар бағдарламасын іске асыру (құрылыс) 

o Мәдени мұра мәселелері бойынша оқытуды қамтамасыз ету 

(жобаның барлық кезеңдері) 

•  Ерекше шаралар мыналарды қамтиды: 

o Археологиялық сарапшылармен (Казархеология ЖШС) 

шартқа зерттеу жұмыстарына жататын мәдени мұра 

объектілерінің тізбесін енгізу (қорғау аймақтары ҮАААЖ 

жеріндегі жолағының шегінде орналасқан объектілерді 

Шамалы 

Тарихи құндылығы бар және 

жобаның экспроприациясы 

шекарасынан тыс орналасқан 

объектілер, бұл ретте объектілердің 

қорғау аймағы (50 м) 

экспроприация шекарасына түседі 

(№ 9, 13, 15) 

Зор  
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

қосуды қамтамасыз ету ). 

o Егер жобаны іске асыру барысында қазба жұмыстары 

мүмкін болмаса, онда оларды (немесе басқа да қызмет) 

танылған халықаралық тәжірибеге сәйкес Мәдени мұра 

жөніндегі жергілікті және халықаралық сарапшылардың 

жүргізуі тиіс. Мәдени мұра объектілерін Консорциум және 

оның қосалқы мердігерлік ұйымдары мынадай шарттарды 

орындаған кезде ғана алып тастай алады: 

• Техникалық немесе қаржылық баламалардың болмауы. 

• Жобаның жалпы пайдасы мәдени мұраның күтіліп отырған 

жоғалуына алып тастау нәтижесінде айтарлықтай асып түседі. 

• Кез келген жою қолда бар ең жақсы әдістерді пайдалана отырып 

жүзеге асырылады. 

Жоғарыда аталған талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін 

Консорциум жобаға қатысты әрбір Мәдени мұра объектісінің археологиялық 

зерттеулер мен жергілікті билік органдарымен және жұртшылықпен кеңесу 

нәтижелеріне негізделген кредиторлардың талаптарына сәйкестігін бағалауды 

көздейтін талдамалық есепті әзірлеу үшін Мәдени мұра мәселелері жөніндегі 

халықаралық сарапшымен өзара іс-қимыл жасайтын болады.  

«Альмерек қасиетті бұлағы» (№36) 

Зор Бұлақтың аса маңызды қасиетті орны болып табылатынына 

байланысты ықпал етуді жеңілдету жөніндегі тиісті шараларды 

айқындау мақсатында жұртшылықпен кеңесу жұмыстарын өткізу. 

Әсерді жеңілдету жөніндегі шаралардың мысалдары мыналар болуы 

мүмкін: 

• Қасиетті су көзін сақтау мақсатында Жобаны іске асыру 

аймағынан тыс жерде (қолда бар аумақтарда) бұлақтың жаңа 

инфрақұрылымын салу (қайта жаңарту жобасы жергілікті 

жұртшылықпен мақұлдануы тиіс); 

• Бұлақ инфрақұрылымының зақымдануын болдырмау 

мақсатында жер телімін және жағдайға байланысты т.б. 

жаңғырту. 

Жобалық шешімдерді әзірлеу және оларды мүдделі тараптармен келісу; 

• Алматы облысы әкімшілігінің мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

Аз 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

басқармасымен жобалық шешімдер бекіту; 

• Төртінші іске қосу кешені үшін жобалық құжаттаманы бекіту аясында 

жобалық шешімдерді Мемлекеттік сараптамамен қайта бекіту 

Тарихи құндылығы бар және 

Жобаның экспроприациясының 

шекарасынан тыс орналасқан 

объектілер (№6, 7, 11, 17, 24, 26, 28, 

29, 30) 

Орташа Әсерді азайту жөніндегі нақты шаралар мынадай ұсынымдарды қамтиды: 

• Жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде Мәдени мұра 

объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін объектілер 

шекарасынан 50 м шегінде қорғау аймақтарын сақтау қажет; 

• Күзет аймағы объектіде көрінетін белгімен белгіленуі тиіс. 

Шамалы 

Тарихи құндылығы бар объектілер 

және олардың қорғау аймақтары 

айқындалмаған, бірақ жобаның 

экспроприациясы шекарасында 

болуы мүмкін, одан әрі зерттеулер 

қажет (№ 23) 

Орташа  

• Кейіннен рұқсат ала отырып, жергілікті әкімшілікпен 

ынтымақтастықта күзет аймақтарын құру; күзет аймағы объектіде 

көрінетін белгімен белгіленуі тиіс; 

• Сақталуын, ғылыми зерттеулерді және олжаларды есепке алуды 

қамтамасыз ету бойынша археологиялық жұмыстарды жүргізу; 

• Қажет болса, тарихи-мәдени сараптама жүргізу. 

Шамалы 

2.  Жер жұмыстарының 

нәтижесінде 

зираттарды бүлдіру 

және қирату 

№18, №27 және №33 зираттарда 

жерленген адамдардың туыстары 

Зор Әсерді жеңілдету жөніндегі жалпы шаралар мәдени мұраларды басқарудың 

шекті жоспарында сипатталған және мыналарды қамтиды: 

• Заңнамада көзделген іс-әрекеттер: 

o Жергілікті билік органдарымен өзара іс-қимыл жасау 

кезінде зираттарды көшіруді келісу; 

• Басшылықтың халықаралық стандарттар мен талаптарға сәйкес іс-

әрекеттері: 

o Мүдделі тараптарды тарту бағдарламасы (құрылысқа 

дайындық/құрылыс); 

Мүдделі тараптарды тарту бағдарламасына қатысты ықпал етуді жеңілдету 

жөніндегі нақты шаралар мынадай ұсынымдарды қамтиды: 

• Қайтыс болғандардың туыстары үшін ықтимал зиянды әсерлерді 

азайту және әсерді өтеудің оңтайлы тәсілін іздеу мақсатында 

жергілікті билік органдарымен өзара іс-қимыл бойынша жеке іс-

шаралар өткізу; 

• Жұртшылықпен кеңесудің екінші раундының барысында әсерді 

азайту жөніндегі шаралар туралы ақпаратты ашу. 

Жоба аумағында орналасқан зираттарды алып тастау жоғарыда көрсетілген 

нормативтік актілердің талаптарына сәйкес жерлеу орындарын көшіруді талап 

Әлсіз 

№19 зиратта жерленген адамдардың 

туыстары 

Орташа Шамалы 
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№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

етеді: 

• Егер зират құмды топырағы бар жер телімінде орналасқан болса, 

жерлегеннен кейін 1 жылдан ерте емес уақытта және егер зират 

ылғалды топырақта орналасқан болса, 3 жылдан ерте емес уақытта 

жерге көшіруге жол беріледі. Көшіру санитарлық-эпидемиологиялық 

қорытынды бере отырып, санитарлық органмен келісілуі тиіс; 

• Қайта жерлеу орнын зираттардың санитарлық-қорғау аймағы 300 м 

құрайтындығын ескере отырып қарастыру қажет. Осы буферлік 

аймақтың шегінде тұрғын және қоғамдық ғимараттардың, спорттық 

және курорттық аймақтардың болмауы тиіс; 

• Зиратты жергілікті Әкімшілікпен бірлесе отырып, туыстарының 

келісімімен көшіру керек. 

3.  Жобаға байланысты 

дірілден мәдени мұра 

объектілерін және 

зираттарды бүлдіру 

және қирату 

Тарихи құндылығы бар объектілер  Әсері жоқ 

Заманауи зираттар  

Әсері жоқ 

0-4-кесте Құрылыс кезеңінде археологиялық және мәдени мұра объектілеріне әсер етудің маңыздылығы 

№ Әсері Реципиент 
Әсердің 

маңыздылығы 
Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Қалдық 

маңыздылығы 

1.  Жобаға байланысты 

дірілден мәдени мұра 

объектілерін және 

зираттарды бүлдіру 

және қирату 

Тарихи құндылығы бар 

объектілер  
Әсері жоқ 

Заманауи зираттар  
Әсері жоқ 
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7.9 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖҰМЫС КҮШІ МЕН ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫ 

7.9.1 Кіріспе 

ҮАААЖ жобасының құрылысы едәуір жұмыс күшін тартумен байланысты, 

оның басым бөлігін бас мердігермен және басқа да құрылыс компанияларымен 

жұмыс істейтін қосалқы мердігерлер құрайды. Бұл бөлімде ҮАААЖ жобасын 

салу және пайдалану барысында туындауы мүмкін еңбек жағдайларына 

байланысты әлеуетті проблемаларды алдын ала бағалау ұсынылған. 

Келесі тізбеде Жоба үшін әлеуетті тәуекелдер мен проблемалар анықталды: 

• құрылыс және пайдалану үдерісінде Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы бойынша нұсқаулық пен оқытуды қоса алғанда, қауіпсіз және 

қолайлы физикалық еңбек жағдайлары; 

• қолайлы стандарттар және қызметкерлерді орналастыруды басқару; және 

• қызметкерлердің шағымдарын қарау тәртібі. 

Бұл алдын ала бағалау Еңбек және еңбек жағдайларына байланысты тиісті 

халықаралық тәжірибені шолуға және тиісті қазақстандық заңдар мен 

нормативтік актілермен салыстыруға, сондай-ақ жобаның аясында жою қажет 

болуы мүмкін әлеуетті олқылықтарды анықтауға негізделген.  

Төмендегі 0 бөлімде тиісті тәуекелдерді азайту бойынша негізгі әзірленген 

шаралар берілген. Толығырақ ақпарат III томның 4.7-қосымшасында, сондай-ақ 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шаралар жоспарында 

(ЕҚҚТжІЖ) және еңбек ресурстарын басқару жоспарында берілген. 

7.9.2 Әсерлерін жеңілдету жөніндегі негізгі шаралар 

Несие берушілердің талаптарын сақтау үшін әсерді азайту бойынша келесі 

шаралар анықталды. 

Кадрлық мәселелер саласындағы саясат және рәсімдер 

Кадр мәселелері саласындағы саясат пен рәсімдерді қабылдау және енгізу талап 

етіледі, онда Несие берушінің талаптарына және Қазақстан заңдарына сәйкес 

Консорциумның қызметкерді басқару тәсілі баяндалады. 

Консорциум ұлттық еңбек заңнамасы мен Несие берушілердің барлық тиісті 

талаптарын сақтайтын болады. Кадрлық мәселелер саласындағы саясат пен 

рәсімдерді Консорциум әзірлеп, енгізетін болады. Саясат пен рәсімдер мынадай 

тиісті талаптардың сақталуын қамтитын және қамтамасыз ететін 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. Қызметкерлерді 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 зорлық-зомбылықтың кез келген 

дәлелденген жағдайларына, жұмыс орнындағы зорлық көрсетуге 

және жыныстық қанаушылық пен қорлаушылыққа қатысты 

мүлде төзбеушілікті көрсету, және  

vii. Шағымдарды қабылдау және қараудың ресми механизмі. 
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Қызметкерлер шағымдарды беру және қарау механизмін қоса алғанда, кадрлық 

мәселелер саласындағы саясатпен және рәсімдермен танысуы тиіс. Бұл құжаттар 

еңбек және жұмыспен қамту туралы ұлттық заңнамаға және кез келген 

қолданылатын ұжымдық шарттарға сәйкес еңбекшілердің құқықтарына қатысты 

ақпаратты анық және түсінікті беруге тиіс.  

Кадр саясаты мен рәсімдерді бас мердігердің саясаты мен рәсімдеріне сәйкес бас 

мердігер мен барлық негізгі қосалқы мердігерлер мен өнім берушілер әзірлейді 

және қабылдайды. Консорциум саясат ережелерінің қабылдануын тексеріп, 

орындалуын бақылайтын болады. 

Еңбек шарттары және жұмысқа қабылдау 

Консорциум жұмысқа қабылдау саласындағы саясатты әзірлеуі тиіс, жалақы мен 

жәрдемақыны, жалақыдан шегерімдерді, жұмыс уақытының ұзақтығын, үстеме 

жұмыс пен мерзімнен тыс жұмыс үшін өтемақыны, үзілістерді, демалыс 

күндерін, науқастануы бойынша демалысты және т. б. қоса алғанда, қолайлы 

еңбек жағдайларын және жұмысқа қабылдауды қамтамасыз етуі тиіс. 

Еңбек ететін мигранттарға басқа еңбек ететін ұқсас жұмысты орындайтын 

мигрант еместерге сияқты қарау керек.  

Компания ұлттық еңбек заңнамасының талаптарын және бас мердігердің және 

мердігердің пайдалану және техникалық қызмет көрсету (қосалқы мердігерлерді 

қоса алғанда) бойынша Несие берушілердің талаптарын, сондай-ақ кадр 

мәселелері саласындағы саясат пен рәсімдермен айқындалған талаптарды 

орындауды қамтамасыз ететін болады.  

 

Кәсіподақ ұйымдары 

ҮАААЖ қызметкерлері кәсіподақты құру мүмкіндігі туралы білуі тиіс, ал 

Консорциумның басшылығы бұл үшін кедергі жасамауы тиіс. Консорциум 

жұмысшылардың қауымдастық / ұжымдық келіссөздер еркіндігіне құқықтарын 

іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін рәсімдерді әзірлейді. Мұндай 

рәсімдерді сондай-ақ бас мердігер және барлық негізгі қосалқы мердігерлер мен 

жеткізушілер әзірлеп, қабылдайтын болады.  

Кемсітушілікке қарсы күрес және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі жынысы, нәсілі, ұлттық, этникалық 

және әлеуметтік тиесілігіне байланысты кемсітушілікке тыйым салады.  

Консорциум қызметкерлердің жеке сипаттамаларына қарамастан, жұмыс 

тапсырмаларына тиісті талаптарға байланысты емес кемсітушілікке жол бермеу 

қағидаттарын қолдануы тиіс. Консорциум қызметкерлерді жалдау және Жобаны 

іске асыру барысында тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге және 

кемсітушіліктің алдын алуға бағытталған рәсімдерді әзірлеп, оны бекітеді. 

Штаттарды қысқарту 

 Бас мердігер және барлық негізгі қосалқы мердігерлер мен жеткізушілер 

Жобаны іске асырудың әртүрлі кезеңдерінде қызметкерлердің санын қысқарту 

стратегиясын қамтитын штаттарды қысқарту саясатын әзірлейді және 

қабылдайды. 
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Қызметкерлерді орналастыру 

Концессиялық келісімге сәйкес тұру жағдайлары жұмысшылардың негізгі 

қажеттіліктерін қамтамасыз етуі, сондай-ақ жақсы санитарлық-гигиеналық 

жағдайда ұсталуы тиіс. Қызметкерлерді орналастыру кемсітудің алдын алу және 

тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету қағидаттарына негізделетін болады. Өмір 

сүру жағдайлары жұмысшылардың жүріп-тұру еркіндігін, сондай-ақ 

қауымдастықтардың еркіндігін шектемеуі тиіс. 

Бас мердігерлер мен қосалқы мердігерлерге арналған тұрғын орын-жайлар 

ұлттық заңнамаға және ХҚК мен ЕҚДБ-ның қызметкерлерді орналастыру 

жөніндегі басшылық ететін қағидаттарына сәйкес жобаланатын және 

салынатын болады: үдерістер мен стандарттар, 2009 жыл. 

Келген жұмысшылар құрылыс қалашықтарында орналасады. «Береке» құрылыс 

қалашығы 200-300 адамды, Панфилов құрылыс қалашығы 250-300 адамды 

орналастыруға жобаланған. 

100 – 120-ға жуық адам (басшылар мен менеджерлер, білікті техникалық 

мамандардың шектеулі саны мен әкімшілік) Алматы қаласынан бағытты 

автобустарда тасымалданатын болады. 

Жергілікті тұрғындар болып табылатын қосалқы мердігерлік ұйымдардың 

тікелей қызметкерлері мен жұмыскерлері құрылыс қалашықтарына жеке 

көлікпен жетеді. Жергілікті халықтан жалданған жұмысшылардың ең көп саны 

2020 жылдың жазында шамамен 2 300 адамды құрайтын болады. 

Жергілікті вахталық жұмысшылар үшін қалашықтардың, жатақханалардың 

орналасуы бойынша ақпарат есепті дайындау кезеңінде берілген жоқ. 

ХҚК мен ЕҚДБ-ның Қызметкерлерді орналастыру жөніндегі басшылық ететін 

қағидаттарына сәйкес: үдерісер мен стандарттар, 2009 жыл, Консорциум 

құрылыс қалашықтарына тұрақты (тоқсанына бір реттен кем емес) инспекциялар 

мен түзету іс-әрекеттері туралы есептерді кейіннен ұсына отырып, 

инспекцияларды жүргізу ұсынылады. 

Төменде осы мәселе бойынша анықталған олқылықтардың әсерін азайту 

бойынша кейбір шаралар келтірілген: 

• қызметкерлерге жеткізілетін бөтелкедегі ауыз судың сапасын 

қамтамасыз ету; 

• бөлмелерде / жатақханаларда аралықтардың немесе перделердің 

қарастырылуы керек; 

• құрылыс қалашығында отбасы бар қызметкерлердің тұратынын анықтап, 

тиісінше, әсер ету бағасын тиісті түрде жаңарту керек. 

Шағымдарды беру және қарау механизмі 

Консорциум қызметкерлерге (егер олар бар болса, олардың ұйымдарына) 

шағымдарды берудің және қараудың тиімді механизмін ұсынады. Қосалқы 

мердігерлік ұйымдар мен жеткізушілердің өкілдері де осы механизмге қол 

жеткізе алатын болады.  

Мұндай механизм қандай да бір өтеусіз мүдделі тараптармен уақтылы кері 

байланысты қамтамасыз ететін түсінікті және ашық үдерісті пайдалана отырып, 

басқарудың тиісті деңгейін және проблемаларды дереу шешуді көздеуі тиіс. Бұл 

механизм сондай-ақ жасырын шағымдарды беру және қарау мүмкіндігін көздеуі 

тиіс. Бұл механизм заңмен немесе қолданыстағы төрелік рәсімдермен көзделуі 

мүмкін басқа сот немесе әкімшілік құқықтық қорғау құралдарына қол жеткізуге 

кедергі келтірмеуге немесе ұжымдық шарттарда көзделген шағымдарды қарау 

механизмдерін алмастыруы тиіс.  



 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

332 

Балалар еңбегі  

Егер еңбек жағдайлары экономикалық пайдаланушы болып табылса немесе 

қауіпті болса немесе баланың білім алуына кедергі келтірсе немесе баланың 

денсаулығына немесе оның дене бітімінің, ақыл-ойының, рухани, моральдық 

немесе әлеуметтік дамуына зиян келтірсе, балалар еңбегі Жобаны іске асыру 

үдерісінде пайдаланылмауы тиіс. Консорциум Бас мердігер мен қосалқы 

мердігерлік ұйымдардың бала еңбегін пайдалануының алдын алатын рәсімдерді 

әзірлейді, сондай-ақ олардың орындалуын бақылайтын болады. 

Мәжбүрлеп еңбек ету 

Мәжбүрлі еңбек Жобаны іске асыру кезінде пайдаланылмауы тиіс. Консорциум 

Бас мердігер мен қосалқы мердігерлік ұйымдардың мәжбүрлі еңбегін 

пайдалануының алдын алатын рәсімдерді әзірлейді, сондай-ақ олардың 

орындалуын бақылайтын болады. Мәжбүрлеп еңбекті пайдалануға тыйым 

салатын ережелер мердігерлермен және қосалқы мердігерлермен барлық 

келісім-шарттарға енгізілетін болады. 

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

Тұтастай алғанда, Консорциум қамтамасыз ететін еңбекті қорғау және 

өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайлары ұлттық та, халықаралық та стандарттар мен 

талаптарға сәйкес келеді. Көптеген шараларды (енгізілген бақылау құралдарын) 

ТЭН құрамында Консорциум жүзеге асырды. 

Алайда, тасымалдау тәсілдеріне, көлік түріне, тасымалданатын адамдардың 

санына және т.б. байланысты оларды жоба объектілеріне тасымалдау кезінде 

қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігі мәселелерін шешу қажет. Атап 

айтқанда, келесі мәселелерді қарау керек: 

• Бас мердігердің құрылыс алаңдарына және жоба объектілеріне 

жұмысшыларды жеткізуді ұйымдастыру; 

• Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін бас мердігер қызметкерлердің 

санын және олардың тұрақты тұратын орындарын анықтау қажет; 

• Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін бас мердігер басқа қалалардан 

келген қызметкерлерді құрылыс қалашықтарына (авиа ұшулар, темір жол 

тасымалдары, автомобиль көлігі) жеткізу тәсілдерін және басқа қалалардан 

келген қызметкерлерді тасымалдау үшін қажетті көлік санын анықтау 

қажет; 

• Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін бас мердігер тасымалданатын 

қызметкерлердің санын ескере отырып, қызметкерлерді қалашықтарға 

тасымалдаудың әрбір түрі үшін еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің нақты рәсімдерін әзірлеу қажет; төменде қызметкерлерді 

тасымалдауға байланысты денсаулық пен қауіпсіздік үшін тәуекелдерді 

азайтуға бағытталған кейбір мүмкін болатын шаралар көрсетілген: 

o көліктің бір түрінен екіншісіне ауыстыру уақыты минималды болады; 

o қызметкерлердің саны көп темір жол тасымалы жағдайында 

қызметкерлер мен жергілікті халық арасындағы өзара іс-қимыл санын 

азайту үшін барлық вагон үшін билеттерді сатып алу қажет; жергілікті 

тұрғындар үшін билеттердің болмауының алдын-алу үшін билеттер 

алдын ала және темір жол әкімшілігімен ынтымақтастықта сатып 

алынуы тиіс; 

o тасымалдаудың кез келген түрі үшін сақтандыру шараларының, 

мысалы, автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуді тексерудің, 

жүргізушілерге арналған алкогольге арналған сынақтардың және т.б. 

қабылдануы тиіс. 
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• Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін Бас мердігер жұмысшыларды 

қалашықтардан құрылыс алаңдарына тасымалдау үшін еңбекті қорғау мен 

өнеркәсіптік қауіпсіздіктің нақты рәсімдерін әзірлеуі қажет. 

• Егер қызметкерлер автомобильдегі алаңдарға жетсе, бұл алаңдарда қажетті 

сақтық шаралары бар (тұрақ орны құрылыс жұмыстары басталғанға дейін 

ұйымдастырылуы тиіс) тұрақ орнының қарастырылуы тиіс (көлік қоятын 

орын мөлшері машинада өндірілетін қызметкерлердің санына байланысты 

болады). 

• Егер қызметкерлер алаңдарға қоғамдық көлікпен жетсе, жиналу орындары 

қоғамдық көлік аялдамаларының жанында анықталуы тиіс. 

Қызметкерлердің жинау пункттерінен құрылыс алаңдарына дейінгі 

қозғалыс құралдары Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

рәсімдерін ескере отырып қамтамасыз етілуі тиіс (жоғарыдағы тармақты 

қараңыз). 

Әсерді барынша азайту жөніндегі барлық талаптар мен шаралар барлық қосалқы 

мердігерлерге де қолданылуы тиіс. 

Сондай-ақ Еңбекті қорғау мәселелерін басқару жоспарын қараңыз. 

Үшінші тұлғалар жалдаған қызметкерлер 

Концессиялық келісімнің ережелерінің орындалуы тиіс. 
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8 КУМУЛЯТИВТІК ӘСЕР 

8.1 КІРІСПЕ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ 

Бұл тарауда жобаның ықпал ету саласы («Жобаның аймағы») шегінде немесе 

оған жақын әзірленетін анықталған басқа да маңызды жобаларға қатысты 

жобаның әлеуетті кумулятивтік әсерлерін сипаттау кіретін жобаның 

кумулятивтік әсерін бағалау (КӘБ) ұсынылған. Онда сондай-ақ орынды болуына 

қарай ҚОӘСӘБ-ның басқа да тақырыптарының аясында жоспарланған 

жеңілдету жөніндегі шараларды ескере отырып, әлеуетті кумулятивтік әсерлерге 

байланысты тәуекелдерді болдырмау немесе азайту жөніндегі шаралар 

баяндалады. 

Несие берушілердің талаптарында КӘБ үдерісінде Жобаның тәуекелі мен әсері, 

атап айтқанда, басқа да қолданыстағы жобалардың кумулятивтік әсері жөніндегі 

деректерді (i) немесе фондық зерттеулерді орындау, қолжетімді жарияланған 

ақпаратты талдау және мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау жолымен 

алынған шарттарды, сондай-ақ (ii) басқа да перспективалық әзірлемелерді (оның 

ішінде жобаның болашақ кезеңдерін) қарау жоспарында талдануы тиістілігі, 

олардың ҚОӘСӘБ орындау сәтінде нақты анықталған және әртүрлі жобалардың 

немесе әзірлемелердің ықпал етіп қиылысуының ықтималдығы көрсетілген.  

Осылайша, осы ҚОӘСӘБ үшін кумулятивтік әсерлер Жобаның аймағындағы 

басқа ағымдағы немесе болашақта күтілетін жоспарланған іс-

әрекеттерді/жобаларды орындаумен бірге Жобаға негізделген үдемелі 

өзгерістердің пайда болуының нәтижесінде пайда болатын әсерлер түрінде 

айқындалған (1).  

Басқа белгіленген жобалардың түріне/сипаттамаларына және олардың нақты 

әсерлеріне байланысты, КӘБ қатысты алаңдаушылық тудыратын негізгі 

проблемалар осылайша осы ҚОӘСӘБ-да қаралатын кез келген әсер етудің 

түрімен байланысты болуы мүмкін.  

8.1.1 Мақсаттар 

КӘБ мақсаттары: 

• Жобаның, басқа да жобалар мен қызмет түрлерінің, сондай-ақ табиғи 

экологиялық және әлеуметтік факторлардың бағаланатын экологиялық 

және әлеуметтік компоненттің (немесе «реципиенттер мен ресурстар») 

осындай жай-күйінің туындауына әкеп соқтыратынын анықтау, ол 

БЭӘК-нің тұрақтылығына қауіп төндіруі мүмкін (яғни БЭӘК-нің жай-

күйі үшін шекті мәннен асып кетуі мүмкін, бұл қолайсыз нәтиже болып 

табылады); 

• БЭӘК-нің жол берілмейтін жай-күйінің туындауын болдырмау үшін 

қандай басқару шараларының қабылданатынын анықтау: мұндай 

шараларға бағаланатын жобаның әсерін қосымша жеңілдетудің, 

болашақта іске асыру үшін қолданыстағы немесе болжанатын басқа 

жобалардың әсерін қосымша жеңілдетудің немесе басқа да өңірлік 

басқару стратегияларын қолданудың жатқызылуы мүмкін, солардың 

есебінен БЭӘК күйін ұйғарынды шекте ұстап тұруға болады. 

                                                      
(1) Бұл анықтама сондай-ақ «Жанама және кумулятивтік әсерлерді, сондай-ақ олардың өзара іс-қимылын 

бағалау жөніндегі нұсқаулық» ЕО құжатында келтірілген анықтамаға негізделген (1999 жылғы мамыр); бұдан 

басқа, бағалауды орындау үдерісінде «Кумулятивтік әсерді бағалау және оны басқару» ХҚК-нің озық 

тәжірибесінің анықтамалығы қолданылды: дамушы нарықтардағы жеке секторға арналған нұсқаулық» (2013 

ж.). 



 

ERM EURASIA                    ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ      ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

335 

КӘБ жалпы мақсаты анықталған кумулятивтік әсерлердің кез келгенін 

болдырмау/барынша азайту болып табылады.  

8.1.2 Бағалауды орындау әдістемесі  

Әлеуетті кумулятивтік әсерлерді бағалау айтарлықтай дәрежеде нақты 

орналасқан жеріне/қарастырылатын қызмет түрлеріне байланысты, сондықтан 

әрбір нақты жағдайда әрбір жағдай сапалы бағаланады.  

ЕҚДБ-ның «Жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарында» (9-тармақ) 

басқа тиісті оқиғалардың (өткен, ағымдағы және негізді болжанатын), сондай-ақ 

орындау мүмкіндігі кешірек немесе басқа жерде іске асырылуы мүмкін жобамен 

қамтамасыз етілетін жоспарланбаған, бірақ болжанатын іс-шаралардың 

әсерлерімен үйлесе отырып, жобаның кумулятивтік әсерлерін ҚОӘСӘБ-ны 

орындау үдерісінде есепке алу қажеттілігіне сілтеме берілді. 

Атап айтқанда, бұл есепте КӘБ-ны орындаудың алты кезеңді әдістемесі 

қабылданды, оны айқындау ХҚК-ның озық тәжірибесі анықтамалығында 

берілген: «Кумулятивтік әсерді бағалау және оны басқару»: дамушы 

нарықтардағы жеке секторға арналған нұсқаулық» (2013 ж. тамыз). 

Тұтастай алғанда, кумулятивтік әсерлерді осы бағалау ХҚК анықтамалығында 

сипатталған кумулятивтік әсерлерді жедел бағалауды жүргізудің ұсынылған 

тәсілінен қисынды түрде туындайды және сипаттамасы төменде келтірілген 

алты кезеңді әдістемені қолдану арқылы жүзеге асырылады: 

• 1 кезең: Тиісті кеңістіктік және уақытша шекараларды анықтау; 

• 2 кезең: Негізгі БЭӘК сәйкестендіру және аймақтағы басқа әлеуетті 

маңызды жобаларды іріктеу/анықтау; 

1 және 2 кезеңдерде КӘБ уақытша және кеңістіктік шекараларын анықтау, 

кумулятивтік әсер етудің дереккөздерін анықтау, сондай-ақ БЭӘК анықтау және 

неғұрлым/ең аз басымдықты БЭӘК анықтау жүзеге асырылады. 

• 3 кезең: БЭӘК ағымдағы жайын анықтау;  

3 кезеңде КӘБ уақытша және кеңістіктік шекараларын анықтау, кумулятивтік 

әсер етудің дереккөздерін анықтау, сондай-ақ БЭӘК анықтау және неғұрлым/ең 

аз басымдықты БЭӘК анықтау жүзеге асырылады. 

• 4, 5 және 6 кезеңдер: Әлеуетті кумулятивтік әсерлерді бағалау және 

оларды жеңілдету бойынша тиісті шараларды анықтау (1). 

4-кезеңде жобаның жиынтық әсер ету көздерінің және БЭӘК өзара 

әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болатын болжамды кумулятивті әсерлерге 

қосқан үлесі бағаланады. 5-кезеңде жұмыс БЭӘК қозғаған 

өміршеңдігі/тұрақтылығы үшін болжанатын кумулятивті әсерлердің 

маңыздылығын бағалаудан тұрады. 

6-кезеңде болжанатын кумулятивтік әсерлерге жобаның салымын басқару 

мақсатында әсерлерді жеңілдету жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру 

жүзеге асырылады. Бұл жұмыстарға ҮАААЖ жобасының қатысушылары 

бақылауды жүзеге асыратын аймақтарда әсерлерді басқаруды жүзеге асыру ғана 

емес, сондай-ақ ықпалдарды ҮАААЖ жобасының қатысушылары тікелей 

                                                      
(1) Осы әдістемеде 4, 5 және 6 кезеңдердің бір элемент ретінде берілгеніне назар аударыңыз; бұл әрбір жоба 

үшін бағалаудың нәтижелері және жеңілдету бойынша ұсынылатын шаралар, егер БЭӘК бір-біріне салынды 

алды деп есептелсе, бір кестеде берілгендігімен түсіндіріледі. 
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бақыламайтын аумақтарда үшінші тараптармен кеңесу жұмыстары мен өзара 

әрекеттесуі жатады. 

Осы кезеңдердің нәтижелері келесі бөлімдерде берілген. Осы КӘБ мақсаттары 

үшін орындарда қандай да бір бастапқы ақпарат жиналған жоқ; тиісті 

жағдайларда ҚОӘСӘБ-ның алдыңғы тарауларында сипатталған бастапқы 

ақпаратқа, әсерлерге және әсерлерді жұмсарту шараларына сілтеме жасалады.  

8.1.3 Ақпарат көздері 

Осы тарауда ұсынылған техникалық анықтамалық ақпарат ҚОӘСӘБ орындау 

үдерісінде жиналған базалық ақпаратқа негізделген. Бастапқы ақпаратты жинау 

кезінде бастапқы деректерді жинау, тиісті қол жетімді ғылыми көздерді талдау, 

сондай-ақ өңірлік жоспарлау құжаттамасын талдау жүзеге асырылды.  

Негізгі әлеуетті кумулятивтік әсерлерді іріктеу әсерлерді бағалау үдерісінің 

нәтижелерін ескере отырып жүргізіледі.  

КӘБ орындау кезінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл үдерісі және 

талқылаулардың нәтижелері, сондай-ақ жұртшылық пен ресми мүдделі 

тараптардың пікірлері бірлесіп қаралады. ҚОӘСӘБ бойынша кеңесу 

жұмыстарын өткізу барысында мүдделі тараптармен талқылау және базалық 

әлеуметтік зерттеуді орындау БЭӘК растауына қатысты негізгі мәселелерді 

анықтауға мүмкіндік берді.  

Қосымша нақты ақпаратты қосу әрбір нақты жағдайда қажет болған жағдайда 

сипаттау немесе бағалау үшін жүргізіледі. Басқа әлеуетті жобалар туралы 

ақпарат көптеген жағдайларда базалық әлеуметтік зерттеуді орындау барысында 

билік органдарының өкілдерімен жеке кездесу кезінде жалпыға қол жетімді 

көздерден алынды.  

8.2 1 КЕЗЕҢ - КЕҢІСТІКТІК ЖӘНЕ УАҚЫТША ШЕКАРАЛАРДЫ АНЫҚТАУ  

8.2.1 Кеңістіктік шекаралары 

Осы КӘБ үшін тиісті кеңістіктік шекаралары мәні бойынша әрбір тиісті 

тақырып бойынша ҚОӘБ туралы есепте айқындалған жобаның әсер ету 

аймағының шекараларымен толық сәйкес келеді; мұндай аймақ әдетте 

(тақырыпқа байланысты) егер ҮАААЖ орталық сызығынан өлшеу жүргізілсе, 

шамамен 100 м-ден 1000 м-ге дейінгі қашықтыққа (мысалы, атмосфералық ауаға 

әсер ету, шудың әсер ету, кең көлемді түрге әсер ету, ландшафт және әлеуметтік 

аспектілерге әсер ету тұрғысынан), созылуы мүмкін.  

2-кезеңде орындалатын келесі іріктеу мақсаттары үшін өңірлік тәсіл 

пайдаланылады, онда Жобадан шамамен 10-15 км (немесе одан көп) аймақ 

есепке алынады;  

Бұл жағдайда іріктеуді орындау кезінде мақсат КӘБ-ға негізді қатысы бар 

жобаларды қамтудан тұрады; күмән туындаған жағдайда мұндай жобалар 

енгізіледі. Одан әрі 4, 5 және 6 кезеңдерде әсерді бағалауды орындау үшін назар 

аударылуы тиісті бағаланатын тақырыптарға дейін тарылады.  

8.2.2 Уақытша шекаралар 

КӘБ уақытша шекарасы Жобаның барлық тіршілік кезеңін — құрылыстан 

бастап ұзақ мерзімді пайдалануға дейін ресми түрде түрде қамтиды. Дегенмен, 

КӘБ орындау үдерісі өзінің мәні бойынша болашақ оқиғалар мен үрдістерді, 
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оның ішінде (3-кезеңде іріктеу кезінде талқыланатын болады) Алматы облысы 

мен қатысатын аудандарында басқа да тиісті жобаларды жоспарлау/іске асыру 

мүмкіндігімен шектеледі. Сондықтан осы КӘБ мақсаттары үшін құрылыс кезеңі 

қарастырылады, ал пайдалану кезеңі мүмкіндігінше басқа жобалармен бірге 

кумулятивтік әсерді талқылау және бағалау үшін қалдырылады. 

8.3 2 КЕЗЕҢ – АЙМАҚТА БЭӘК АНЫҚТАУ ЖӘНЕ БАСҚА ЖОБАЛАРДЫ ІРІКТЕУ 

Жобаның аймағында ҚОӘСӘБ үдерісінің барысында Жобаның тарапынан 

әлеуетті әсерге ұшырауы мүмкін бірқатар БЭӘК, сондай-ақ жиынтығында басқа 

да тиісті жобалар анықталды.  

Әсерді бағалау нәтижелері Жобаның әсерін сезінетін БЭӘК анықтау мақсатында 

талданды; одан әрі талдау кезінде Жобамен кез келген іске асырылған 

кумулятивті әсерге елеулі үлес қоса алатын БЭӘК-ға баса назар аударылды. Бұл 

елеулі әсер оқиғалар кумулятивті әсерлерге үлес болып табылады деп саналады. 

Барлық әсер ету объектілері мен әлеуетті әсер ету туралы толық ақпарат 

ҚОӘСӘБ тиісті тарауларында келтіріледі.  

Сондықтан, КӘБ-да қаралатын тиісті БЭӘК: 

• жер асты және тұщы су қоры; 

• шудың әсері; 

• жергілікті тұрғындар – жылжымайтын мүлік иелері және құрылыс 

алаңдарына жақын тұратын тұрғындар/ жолдарға қолжетімділік: 

• жер ресурстары; 

• жергілікті панорама; 

• мәдени мұра болып табылады. 

БЭӘК анықтау үшін қолданылатын тәсіл мен логикалық схема төменде 8.3-1-

кесте-кесте көрсетілген. 



 

ERM EURASIA                              ҮАААЖ ҚОӘСӘБ 

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ                            ҚОӘСӘБ ЕСЕБІ, II ТОМ, АЛДЫН АЛА, 7-РЕД. 

338 

8.3-1-кесте Негізгі БЭӘК1 

Аспект Әсері Әсер етуінің сипаттамасы Жеңілдетуден кейінгі қалдық әсері Белгіленген БЭӘК 

Шу әсері және діріл 

/ Халықтың 

денсаулығы және 

қауіпсіздігі 

Қолданыстағы кірме және 

қосалқы жолдар бойынша, 

сондай-ақ ҮАААЖ бойынша жол 

қозғалысынан туындаған шудан 

болатын кедергілер мен 

қолайсыздықтар 

Кумулятивтік әсер ету аймағында орналасқан 23 елді 

мекен тұрғындарына негізгі әсер ету. 2018 жылдың 

жазында шуды өлшеудің нәтижелері нормативтік 

мәндерден асып түсті. 

ҮАААЖ жолының бойындағы тұрғын 

аудандарда тұратын адамдардың 

денсаулығын қорғау мақсатында жол 

бойында шудан қорғау экрандарын орнату 

(шудың деңгейін 10-13 дБА-ға 

төмендетуге көмектеседі). Бұдан басқа, 

пайдалану сатысында шудың болуына 

мониторинг жүргізіледі. Қажет болған 

жағдайда, Консорциум мен Үкімет 

Ұлттық нормативтердің талаптарына 

сәйкес келу үшін қажетті іс-шараларды 

бірлесіп әзірлейді.  

Елді мекендердің тұрғындары: 

Қырғауылды, Райымбек, Бұлақты  

 Іргелі бау-бақша серіктестігі (7-нші 

километр), Союзпечать және 

Огонёк,  

 Ақсеңгір, Елаты бау-бақша 

серіктестігі (21-22-нші километр), 

Исаево, Мұхаметжан Түймебаев, 

Жәпек батыр, Ынтымақ, Жаңадәуір, 

Өтеген батыр, Покровка, Жаңа Қуат, 

Қызыл ту, Панфилово, Талдыбұлақ 

, Қызыл Қайрат  

Топырақтың 

тұрақтылығы, жер 

асты сулары 

Кіші Алматы және Үлкен 

Алматы өзендері арнасының 

түзелуіне байланысты жер асты 

суларының деңгейіне әсері 

Кіші Алматы өзенінің сол жағалауында жер асты 

суларының жер бетіне шығуы (ПК 464 + 51 км - 467 + 

21) 

Әсерлерді жеңілдету және қалдық 

әсерлерді бағалау жөніндегі шараларды 

әзірлеу үшін гидрогеологиялық жұмыстар 

кешенін орындау талап етіледі 

Жер асты сулары, тұщы су, топырақ 

 

Өзендер арнасына іргелес жерлер 

және меншік иелері/жер телімдерін 

пайдаланушылар 

Жер үсті суларының 

сапасы 

Үлкен Алматы өзенінен суды 

бұру  

Техникалық қажеттіліктер үшін іріктелетін судың 

әлеуетті көлемі қазіргі уақытта белгісіз. 

Әсерлерді жеңілдету және қалдық 

әсерлерді бағалау жөніндегі шараларды 

әзірлеу үшін гидрогеологиялық жұмыстар 

кешенін орындау талап етіледі 

Жер үсті сулары, топырақ 

Ландшафт және кең 

көлемді көрініс 

Жақын елді мекендердің 

тұрғындары үшін жаңа 

құрылыстардың көрінуі 

Көзбен шолу басымдылығының аймағындағы әсер 

ету объектілеріне орташа немесе елеулі әсер ету 

(ҚОӘСӘБ туралы есеп, III том, 2.6-бөлімін қараңыз) 

Шамалыдан бірқалыптыға дейін  Жергілікті панорама 

Көзбен шолудың басымды 

аймағында орналасқан үйлердің 

тұрғындары 

Халықтың 

денсаулығы және 

қауіпсіздігі 

Жол-көлік оқиғалары Көлік жолдарының бойында орналасқан елді 

мекендерде тұратын тұрғындардың қатысуымен жол-

көлік оқиғалары 

Шамалыдан орташаға дейін Жол қозғалысының қауіпсіздігі 

Көлік жолдарының бойында 

тұратын жергілікті тұрғындар 

Халықтың 

денсаулығы және 

Халық арасындағы аурушаңдық 

тәуекелдері және әлеуметтік 

Жоба құрылысымен айналысатын тұлғалар және 

жергілікті тұрғындардың тараптары қатысатын 

Орташа Панфилов ауылының және 

Придорожный саяжай кентінің 

                                                      
1 Негізгі БЭӘК туралы деректер ашық дереккөздерден алынды 
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Аспект Әсері Әсер етуінің сипаттамасы Жеңілдетуден кейінгі қалдық әсері Белгіленген БЭӘК 

қауіпсіздігі қарсы мінез-құлық әлеуетті қақтығыстар; қалашықтардың елді 

мекендерге жақын орналасуына байланысты 

жергілікті халықтың арасында әлеуметтік маңызы бар 

аурулардың таралу мүмкіндігі. 

тұрғындары. 

Әйелдер, жастар, денсаулық 

көрсеткіштері төмен адамдар, 

құрылыс алаңдарынан, қойма үй-

жайларынан және құрылыс 

қалашықтарынан 500 м-ге жетпейтін 

қашықтықта тұратын инфекциялық 

аурулар қатеріне ұшыраған адамдар 

Жергілікті халық Ауыл шаруашылығының 

алқаптары мен жайылымдарына 

қол жеткізуді шектеу 

Ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін жергілікті 

тұрғындар, Жобаның әсер ететін аймақтағы ауыл 

шаруашылығының ұйымдары, олардың жерге 

қолжетімділігі ҮАААЖ құрылысына байланысты 

шектелетін болады  

Бұл техникалық мүмкін болатын жерде 

қосымша жер асты өткелдері 

қарастырылғанына қарамастан, кейбір 

ауыл шаруашылығы алқаптарын 

пайдаланушылар өздерінің ауыл 

шаруашылығы нысандарына жету үшін 

айтарлықтай өткелдерді орындауға тура 

келеді  

Тұрғындар, ауыл шаруашылығының 

жерлерін пайдаланушылар, 

фермерлік шаруашылықтардың 

иелері  

Археология және 

сәулеттік мұра 

Жер жұмыстарының нәтижесінде 

зираттарды бүлдіру және қирату 

Негізінен әсер ұсынылған көлік айрықтарына жақын 

орналасқан екі зиратқа әсер етеді.  Жергілікті және 

өңірлік билік органдарымен өзара әрекеттесу үдерісі 

МТӨЖ-да және Мәдени мұра объектілерін басқару 

бағдарламасында көзделген іс-шаралардың аясында 

жүзеге асырылуы тиіс. 

 №18 және №33 зираттарда 

жерленген адамдардың туыстары 

Жобаға байланысты дірілден 

мәдени мұра объектілерін және 

зираттарды бүлдіру және қирату 

Жобаға байланысты дірілден Мәдени мұра 

объектілерінің бұзылу ықтималдығы объектінің 

мәртебесіне (жылына, жай-күйіне) және оның 

ҮАААЖ жақын орналасуына байланысты болады.  

Жергілікті және өңірлік билік органдарымен өзара 

әрекеттесу үдерісі МТӨЖ-да және Мәдени мұра 

объектілерін басқару бағдарламасында көзделген іс-

шаралардың аясында жүзеге асырылуы тиіс. 

Әсер ету аймағында орналасқан мәдени 

мұра объектілеріне діріл жобасымен 

байланысты әсер етуді бағалау 

мақсатында қосымша тексеру жүргізу 

қажет. 

Мәдени мұра объектілері 
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8.3.1 Өңірдегі басқа да тиісті жобаларды анықтау әдістемесі 

Іріктеу мақсаты Алматы қаласының қала маңының аймағында басқа да жобалар 

мен қызмет түрлерін анықтау болып табылады, олар кеңістік және уақытша 

жоспарда (1-кезеңге сәйкес) ҮАААЖ-мен көрсетілетін кез келген анықталған 

БЭӘК-мен қиылысатын әсерін тигізуі мүмкін. 

Іріктеу кестесіндегі әрбір Жоба содан кейін КӘБ үшін оның өзектілігі 

тұрғысынан тексерілді; ықтимал кумулятивтік әсерлерді көрсету мүмкіндігін 

айқындау үшін іріктеу белгілерінің жиынтығымен салыстыра отырып, тексеру 

жобаның сипаттамаларын бағалау жолымен орындалды (атап айтқанда: 

жобаның типі, ҮАААЖ жобасына орналасуының жақындығы және құрылыстың 

және пайдаланудың күтілетін мерзімдері): 

• Кеңістіктік салу: Бұл екі жоба олардың әсер ету аймақтары бір-біріне 

әсер етуі мүмкін болатындай бір-біріне жақын орналасқан ба? 

• Уақытша салу: Негізгі қызмет түрлерін (атап айтқанда құрылыс және 

пайдалану) орындау мерзімдері бір-бірімен сәйкес келе ме? 

• Жалпы БЭӘК: Екі жобамен бірігіп (бұрын көрсетілген кеңістіктік және 

уақыттық факторларын есепке ала отырып) қандай БЭӘК қозғалуы 

мүмкін? 

Содан кейін осы БЭӘК аясында одан әрі қарау үшін нақты жобаның «өтуі» 

немесе «өтпеуі» туралы сапалы қорытынды жасалды. 

Бұдан басқа, осы КӘБ үшін басқа жобалардың ағымдағы жағдайы келесідей 

бағаланды: 

• Қолданыстағы және іс жүзіндегі жобалар: жобаның барлық қолда бар 

шығарындылары / әсерлері осы ҚОӘСӘБ үшін жүргізілген бастапқы 

шарттардың зерттеулерінде көрсетілген және, демек, әсерді бағалауға 

енгізілген және әсерлерді жеңілдету жөніндегі шаралар көзделген; КӘБ-

дан олар алынып тасталған; 

• Салынып жатқан немесе бекітілген және салынуға дайындалып жатқан 

жобалар: КӘБ кеңістіктік және уақытша шекараларының шегінде 

туындауы мүмкін ықтимал шығарындыларға/ әсерлерге қатысты ақылға 

қонымды болжамдар жасалады; мұндай жобалар, әдетте, зерттеу үшін 

іріктеледі; 

Бағыттарына сәйкес жоспарланған, бірақ құрылыстың басталу мерзімі 

айқындалмаған жобалар (және/немесе жай-күйі туралы қоғаммен даулар 

жүргізілетін жобалар): егер мұндай жобалар жалпы БЭӘК кеңістіктік және 

уақытша шекараларына тікелей және елеулі әсер етпесе, онда мұндай жобалар 

алыпсатарлық болып саналады және әдетте қараудан шығарылады.  

8.3.2 Ұлттық жобалар ауқымындағы ҮАААЖ 

«Стратегия-2030» ұлттық экономикалық бағдарламасына сәйкес Қазақстанды 

дамытудың басым бағыттарының қатарына «Батыс Еуропа — Батыс Қытай» 

және «Алматы - Петропавл» негізгі көлік дәліздерін әзірлеу және салу кіреді. 

Алматы қаласы екі дәліздің қиылысында орналасқан. 

ҮАААЖ жобасы өңірлік және республикалық маңызы бар автомобиль жолдары 

желісіндегі байланыстырушы буын болуға бағытталған. ҮААЖ Алматы арқылы 

өтетін автокөлік қозғалысының ағынын азайтуға және негізгі транзиттік ағынын 

әлсіретуге мүмкіндік беретін айналма жолды қамтамасыз етеді.  
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Қазіргі уақытта транзиттік ағын Алматы арқылы өтеді, сондықтан құрылыс 

материалдарын жеткізуден туындаған кумулятивтік әсер Алматы агломерациясы 

мен Шымкент-Алматы және Алматы-Петропавл негізгі транзиттік дәліздерінің 

шегінде есепке алынады. 

Бағалауларға сәйкес (4.2.1.5-бөлімді қараңыз), құрылыс кезеңінде өңірлік және 

республикалық жолдарда қозғалыс қарқындылығының ұлғаю дәрежесі шамамен 

10% - дан аспайды. Бұл Шымкент-Алматы, Алматы-Петропавл республикалық 

автомобиль жолдарындағы кен шығарылатын орындарынан (Есік, Фабричный), 

Қарағанды бағытындағы телімде қозғалыстың аз ғана бұзылуына әкеп соғуы 

мүмкін. ҮАААЖ салу кезеңінде республикалық жолдардың жүктелуінің 

шамалы ұлғаюына байланысты, сондай-ақ Алматы облысында ағымдағы немесе 

жоспарланып отырған жобалардан басқа да әсерлердің пайда болуы күтілмеуіне 

байланысты, ҮААЖ салу кезеңінде көлік құралдарынан түсетін жүктемеге 

кумулятивті әсер ету ықтималдығы үлкен емес. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 24 мамырдағы № 302 

қаулысына сәйкес Алматы мегаполисті аумақтық дамытудың өңіраралық 

жоспары бекітілді. Жоспар 2020 жылға дейінгі өңірлік даму бағдарламасының 

жалпы ережелеріне сәйкес әзірленді. 

Алматы мегаполисінің тұрғын үй аймағын дамытудың басты ерекшелігі 

кеңістіктік таратуға шектеу болып табылады. Бұл талапты орындау үшін 

өндірісті қала шегінен шығаруды, серіктес қалаларды дамытуды, қолда бар 

тұрғын үй аймағын дамытуды, жаңа өнеркәсіптік объектілерді салуды тоқтатуды 

жүзеге асыру, сондай-ақ ауылдық елді мекендердегі қолданыстағы коммуналдық 

инженерлік желілерді қайта жаңарту және қоғамдық аумақтарды абаттандыру 

жөніндегі шараларды іске асыру көзделеді. 

Алматы облысын дамытудың Бас жоспарына сәйкес ҮАААЖ қаланың батыс, 

солтүстік және шығыс жағынан шекарасы болып табылады. 

Алматы мегаполисінің кеңістіктік дамуын жүзеге асыру аясында: 

1. көлік дәліздерін дамыту; 

2. жұмыс істеп тұрған өнеркәсіп кәсіпорындарын қайта жаңарту (жылу 

электр станцияларын, тазарту құрылыстарын, электр беру желілерін 

және т.б. қайта жаңарту); 

3. кәсіпорындар мен логистикалық аймақты қала шегінен шығару; 

мегаполиске іргелес қалалар аумағында кәсіпорындар құру; 

4. Алматы мегаполисінің төрт серіктес қаласын салу қарастырылған: 

GateCity («Қала қақпасы»), GoldenCity («Алтын қала»), GrowingCity 

(«Өсу қаласы») және GreenCity («Жасыл қала»), олар бір қала шетіндегі 

муниципалдық ауданға біріктірілген. 

Қолда бар деректердің негізінде ҮАААЖ жобасының ұқсас шеңберіне 

қойылатын кеңістік немесе уақыт шеңберінің болуы мүмкін бірнеше жобалар 

анықталды. Олардың кейбіреулері ғана кумулятивтік экологиялық және 

әлеуметтік әсерлердің пайда болуына әкелуі мүмкін (8.3-2-кесте-кесте).  
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8.3-2-кесте Кумулятивтік әсерлерге ықпал етуі мүмкін жобаның ықпал ету аймағындағы бар іс-шаралар мен жоспарланған жобалар1 

Басқа жобалардың сипаттамасы Іріктеу жағдайын зерттеу Нәтижесі 

№ Атауы 
Жобаға жақын 

орналасуы 

Құрылыс 

кезеңі 

(басталуы) 

Пайдалану 

кезеңі 

(басталуы) 

Жалпы БЭӘК Кеңістіктік салу Уақытша салу Ескертпелер 
Іріктеуде

н өту 

Қолданыстағы жобалар 

1 «Тоспа Су» қалалық 

коммуналдық 

кәсіпорнының тазарту 

құрылыстары 

Жапек батырдан оңтүстік-

батысқа қарай 2 км 

Қ/Д Пайдалану 

үдерісінде 

NOx атмосфераға 

шығарындылары 

ауа сапасына 

кумулятивті әсер 

етуі мүмкін 

Жобаның әсер ету 

аймағының шегінде 

орналасқан 

Пайдалану Жәпек батырдың 

тұрғындары «Тоспа 

Су» қалалық 

коммуналдық 

кәсіпорны жүзеге 

асыратын 

атмосфераға 

шығарылатын 

шығарындыларға 

шағымданады. 

Иә 

2 ЖЭО 2 қайта жаңарту, 

оның ішінде 

қалдықтарды кәдеге 

жарату полигонында 

жерді қалпына келтіру 

153+89-дан шығысқа 

қарай 2,5 км 

2018  Жобалық 

шешім 

бекітілмеген 

Егер ЖЭО-2 қайта 

құру ҮАААЖ 

пайдалану кезеңі 

басталғанға дейін 

аяқталмаса, ауа 

сапасына 

кумулятивтік 

әсердің туындауы  

Жобаның әсер ету 

аймағынан тыс 

орналасқан 

Пайдалану Тұрғындардың 

ЖЭО-2 

қалдықтарын кәдеге 

жарату полигонынан 

шаңның 

шығарылуына 

шағымдары.  

Иә 

3 Электр желілерін 

дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы 

Придорожный бау-бақша 

серіктестігінің аумағында 

орналасқан электр беру 

желісін 209+20 км 

телімнің жанында 

ауыстыру 

2017 Орындау 

үдерісінде   

Придорожный 

бау-бақша 

серіктестігінің 

тұрғындары 

Шамалы Құрылыс Кеңістіктік және 

уақытша салу 

мүмкіндігі  

Иә 

Көлік инфрақұрылымының жобалары 

4 Өңірлік жолдармен 0+00 Абай даңғылы,  2017 Орындау Жол Жергілікті, өңірлік Қала ішінде Салдарды жеңілдету Иә 

                                                      
1 Кумулятивтік әсерлерге ықпал етуі мүмкін ҮАААЖ ықпал ету аймағындағы жоспарланған жобалар туралы деректер ашық дереккөздерден алынған 
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Басқа жобалардың сипаттамасы Іріктеу жағдайын зерттеу Нәтижесі 

№ Атауы 
Жобаға жақын 

орналасуы 

Құрылыс 

кезеңі 

(басталуы) 

Пайдалану 

кезеңі 

(басталуы) 

Жалпы БЭӘК Кеңістіктік салу Уақытша салу Ескертпелер 
Іріктеуде

н өту 

қосылу жоспарланған 

ұшу жолдары  

41 + 90 Төле би к-сі,  

87 + 95 Рысқұлов к-сі,  

144+00 Ақын Сара к-сі,  

189+47 Момышулы к-сі,  

264+54 Саин к-сі,  

289+10 көшенің атауы 

жоқ,  

321+70 Тілендиев к-сі,  

578+65 Ақын Сара көшесі. 

үдерісінде  қозғалысының 

қатысушылары 

және 

республикалық 

жолдарда жол 

айрықтарын, жол 

өтпелерін салу жол 

қозғалысының 

елеулі бұзылуына 

және әсіресе 

қарбалас 

сағаттарында 

кептеліске әкеп 

соғуы мүмкін 

бағдаршам 

айырықтарын 

салу мерзімдері 

ҮАААЖ салу 

мерзіміне 

салынуы 

мүмкін.  

жөніндегі шаралар 

4.1.6-бөлімде 

берілген. 

5 «Астана — Қарағанды 

— Балқаш — Қапшағай– 

Алматы» көлік дәлізін 

қайта жаңарту  

Қапшағай– Алматы тас 

жолымен 434+10 км 

телімде ҮАААЖ қиылысы  

 Жоспарға 

сәйкес, толық 

ауқымды 

пайдалану 

2020 жылы 

басталуы тиіс 

Жол 

қозғалысының 

қатысушылары 

Тыйым салынбаған  Құрылыс «Астана — 

Қарағанды – Балқаш 

–Қапшағай– 

Алматы» тас 

жолында қозғалыс 

қарқындылығы 10%-

дан кем болады деп 

күтілуде  

№ 

6 Алматы-Шамалған темір 

жолын қайта жаңарту 

209+20 км телімде 

ҮАААЖ қиылысу 

 2017 жылдан 

бастап 

пайдаланылуд

а 

Жергілікті елді 

мекендердің 

тұрғындары жол 

қауіптерінің, 

халықтың 

денсаулығы мен 

қауіпсіздігі үшін 

қауіптердің, 

сондай-ақ 

жергілікті 

инфрақұрылым 

тұтастығының 

бұзылу қаупінің 

пайда болуына 

байланысты 

Шамалы Құрылыс 

Пайдалану 

ҮАААЖ-мен 

қиылысқан жерде 

темір жол және II 

санаттағы 

автомобиль 

жолдары өтетін екі 

деңгейлі жол 

айрығы жобаланған. 

Алматы-Шамалған 

темір жолының 

құрылысы бойынша 

барлық жұмыстар 

аяқталды 

№ 
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Басқа жобалардың сипаттамасы Іріктеу жағдайын зерттеу Нәтижесі 

№ Атауы 
Жобаға жақын 

орналасуы 

Құрылыс 

кезеңі 

(басталуы) 

Пайдалану 

кезеңі 

(басталуы) 

Жалпы БЭӘК Кеңістіктік салу Уақытша салу Ескертпелер 
Іріктеуде

н өту 

7 «Батыс Еуропа –Батыс 

Қытай» транзит дәлізінің 

«Алматы –Қорғас» 

телімі 

434+10 км жол айрығынан 

солтүстік-шығысқа 1 км  

2015 Пайдалану 

үдерісінде 

Жаңадәуір, 

Ынтымақ және 

Қоянқұс елді 

мекендерінің 

тұрғындары  

Иә Құрылыс Ұлттық көлік 

бағдарламасын 

дамытудың бір 

бөлігі.  

КӘБ-ға қатысы бар. 

Иә 

Алматы қаласының қала маңының аймағын дамыту 

8 Алматының 

айналасында серіктес 

қалалардың (G-4 қаласы) 

құрылысы 

Мәліметтер жоқ Басталған 

жоқ  

Белгісіз Көлік 

құралдарынан 

түсетін жүктеме 

Алматы 

қаласының Бас 

жоспарының бір 

бөлігі 

 

Иә Пайдалану Серіктес қалалардың 

(G-4 қаласы) 

құрылысының 

мерзімі ҮАААЖ 

салу кезеңіне сәйкес 

келуі мүмкін 

№ 

9 Қала маңының 

аймағында ерекше 

өнеркәсіптік кластер 

салу 

Мәліметтер жоқ 2006 - қазіргі 

уақытқа 

дейін 

Белгісіз Көлік 

құралдарынан 

түсетін жүктеме 

Алматы 

қаласының Бас 

жоспарының бір 

бөлігі. 

 

ҮАААЖ 

құрылысының 

590+57 км 

теліміндегі II 

санаттағы 

жергілікті жолмен 

қиылысу 

Құрылыс Ерекше 

экономикалық 

аймақтың 

тұрғындары жол 

айрығының 

құрылыс кезеңінде 

қиындықтарға тап 

болуы мүмкін  

№ 
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8.3.3 Іріктеудің нәтижелері 

«Ұзын тізім» бойынша тексеру нәтижесінде басқа жобалардың келесі «қысқа 

тізімі» анықталды, олар іріктеліп алынды және осылайша, КӘБ шеңберінде одан 

әрі бағалауды орындау үшін өзекті деп танылды: 

Қолданыстағы өнеркәсіп объектілері: 

• «Тоспа Су» қалалық коммуналдық кәсіпорны», 

• ЖЭО 2. 

Тас жолдар: 

• Өңірлік жолдарға байланысты Алматыдан ұшып шығу жолдары, 

• «Батыс Еуропа – Батыс Қытай»халықаралық транзит дәлізінің 

Алматы-Қорғас телімі. 

Басқалары: 

• Электр желілерін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. 

Жоғарыда көрсетілген нысандардың орналасуы төмендегі суретте көрсетілген 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.-сурет).
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8.3-1-сурет Кумулятивтік әсерлерді бағалау тұрғысынан маңызды тиісті жобаларды орналастыру орны 
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8.4 3 КЕЗЕҢ - БЭӘК АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫН АНЫҚТАУ 

БЭӘК белгілеген ағымдағы жай-күйлердің сипаттамасы ҚОӘСӘБ бойынша 

есептің тиісті негізгі бөлімдерінде (III том) келтіріледі. Қажетті ақпаратты алу 

үшін тиісті бөлімдерді қараңыз. 

Бастапқы жағдайларды ағымдағы түсіну төмендегі 8.5 бөлімде ұсынылған 

әлеуетті кумулятивтік әсерлерді анықтау және бағалау үшін пайдаланылды. 

8.5 3, 4, 5 ЖӘНЕ 6 КЕЗЕҢДЕР – КУМУЛЯТИВТІК ӘСЕРЛЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ 

ЖЕҢІЛДЕТУ БОЙЫНША ШАРАЛАРДЫ АНЫҚТАУ  

8.5.1 Әдістеме 

Қысқа тізімге енгізілген әрбір жоба үшін (алдыңғы 2 кезеңде анықталған) 

анықталған БЭӘК әлеуетті кумулятивтік әсерлерін сапалы бағалау жүргізіледі. 

Көрсетілген бағалау мынадай ретпен орындалады: 

• бастапқы шарттарға және басқа да тиісті деректерге қатысты қосымша 

ақпарат алу үшін ҚОӘСӘБ тиісті тарауларына сілтеме жасай отырып, тиісті 

басқа жобаның және орналасқан орнының/Қызмет түрінің қысқаша 

сипаттамасы (егер қолданылатын болса); 

• анықталған ҚОӘБ кумулятивтік әсер етудің негізгі әлеуетті түрлерін бағалау 

және маңыздылығы мен көлемін бағалау (Жобаның меншікті әсерімен 

салыстырғанда); 

• әсерлерді, сондай-ақ қалдық кумулятивтік әсерлерді жеңілдету бойынша 

ықтимал шараларды сипаттау. 

Әсердің нақты сипаттамаларына байланысты кумулятивті әсерге ерекше мән 

беру орынды немесе орынсыз әрекет болып табылуы мүмкін. Мүмкіндік болған 

жағдайда, маңыздылық белгілері ҚОӘСӘБ тиісті бөлімдерінде әсер етудің тиісті 

түрлері үшін көрсетілетін болады. 
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8.5.2 Қызметі Жобаның әсер ету аймағындағы ауаның сапасына әсер ететін 

қолданыстағы объектілер 

Қысқаша сипаты: 

«Тоспа Су» қалалық коммуналдық кәсіпорны» 

Ағынды суларды тазарту станциясы Іле ауданының Жапек Батыр ауылынан оңтүстік-батысқа 

қарай орналасқан. Алдын ала тазарту құрылыстары оң жақта, ал ағын суларды биологиялық 

тазарту құрылыстары, жағалаудағы суды қорғау аймағынан тыс сол жақта орналасқан.  

Ағын суларды терең тазартумен биологиялық тазарту жинақтағыш-тоғандарда, кейін суды 

хлоридпен зарарсыздандыру және Іле өзеніне ағызу арқылы жүзеге асырылады. Алдын ала 

тазартудан кейін қалған лай мен кір тұнба алаңдарына айдалады. Алдын ала тазарту құрылыстары 

1965 жылдан бастап, биологиялық тазарту құрылыстары 1974 жылдан бастап жұмыс істейді. 

Комсомол кентіндегі «Алатау Құс» құс фабрикасы 

Құс фабрикасы 2010 жылдың желтоқсан айынан бастап жұмыс істейді. Қазіргі уақытта кәсіпорын 

өзінің етін, жартылай дайын өнімдерін, жалпы көлемі жылына 18 мың тоннаны құрайтын ет пен 

360 тоннаны құрайтын шұжық өнімдерін өндіру және қайта өңдеумен айналысады. 

Әлеуетті кумулятивті әсер ету: 

Кездесуде қатысушылар Ащыбұлақ ауылдық округінің тұрғындарымен және ақсақалдарымен 

әңгіме барысында Жәпек Батыр ауылының жанындағы тазалау құрылыстарынан және Комсомол 

кентіндегі құс фабрикасының маңынан шыққан қалдықтарына байланысты жағымсыз иістерге 

қатысты шағымдарын айтты.  

Сондай — ақ, тұрғындар ҮАААЖ пайдалануға байланысты алаңдаушылық білдірді — олардың 

пікірінше, жоба елді мекендердегі ауа сапасының одан әрі нашарлауына ықпал ететін болады.  

Кумулятивтік әсерін бағалау 

Құрылыс кезеңіндегі қоршаған ортаға әсері (БЭӘК): ауаның сапасы 

Әлеуметтік салаға ықпал ету (жерді пайдалануға байланысты БЭӘК): Ащыбұлақ 

ауылдық округінің Жәпек Батыр және Комсомол ауылдарының тұрғындары 

Әсер ету объектісінің (-

тілерінің) 

сезімталдығы:  

Жоғары 

Әсер ету шамасы: 

Шамалы 

Жоба бойынша 

әсерлерді 

жеңілдетудің 

жоспарланған 

шаралары: 

2.1 бөлімді қараңыз 

Жоба әсерінің 

түпкілікті 

маңыздылығы: 

Бірқалыпты 

Талқылау: Алматы қаласының әкімінің берген ресми ақпаратына сәйкес 

(http://nomad.su/?a=7-201112280009), тазарту станциясы жақында 

заманауи техникамен жабдықталған.  

Билік орындары қолданыстағы объектілердің маңында тұрғындардың 

алаңдаушылығын туғызатын рұқсат етілген шектерден асып кету 

фактілері туралы хабарламайды.  

Әсерлерді жеңілдету бойынша ұсынылатын шараларды іске асыру ауа 

сапасына кумулятивтік әсерді «шамалы» мәнділік деңгейінде сақтауға 

мүмкіндік береді. 

Кумулятивтік 

әсерлердің 

қорытынды 

маңыздылығы: 

Әлсіз 

Әсерлерін жеңілдету жөніндегі қосымша шаралар  

Мемлекеттік қадағалау органдары жүргізетін ауа сапасы мониторингінің нәтижелерін жариялау. 

Ащыбұлақ ауылдық округінің тұрғындарына ҚОӘСӘБ аясында ауаның сапасын бағалау 

нәтижелері туралы ақпаратты ашу. 

 

8.5.3 Тас жолдар 

Алматыдан шығу жолдары 

Қысқаша сипаты: 

Көшпелі жолдарды салуға байланысты қызметті уақытша және кеңістіктік салу ҮАААЖ 

http://nomad.su/?a=7-201112280009
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құрылысы кезеңінде орын алуы мүмкін. 

Бас жоспарға сәйкес, ҮАААЖ-мен келесі көшелер қиылысатын болады: 

•  0+00 Абай даңғылы,  

• 41 + 90 Төле би к-сі,  

• 87 + 95 Рысқұлов к-сі,  

• 144+00 Ақын Сара к-сі,  

• 189+47 Момышулы к-сі,  

• 264+54 Саин к-сі,  

• 289+10 көшенің атауы жоқ,  

• 321+70 Тілендиев к-сі,  

• 578+65 Ақын Сара көшесі. 

Әлеуетті кумулятивті әсер ету: 

Көшпелі жолдарды салуға байланысты қызметті уақытша және кеңістіктік салу ҮАААЖ 

құрылысы кезеңінде орын алуы мүмкін. 

Кумулятивтік әсері құрылыс кезеңінде өңірлік тас жолдардан жол айрықтары мен съездерінде 

кептелістердің пайда болуына байланысты болады.  

Кумулятивтік әсерін бағалау 

Әлеуметтік салаға ықпал ету (жерді пайдалануға байланысты БЭӘК): Жобада Алматыдан 

шығатын автомагистральдары бар жол айрықтарын салу көзделген республикалық және 

өңірлік жолдарды пайдаланушылар 

Әсер ету объектісінің (-

тілерінің) 

сезімталдығы:  

Орташа 

Әсер ету шамасы: 

Орташа 

Жоба бойынша 

әсерлерді 

жеңілдетудің 

жоспарланған 

шаралары: 

Бірқалыпты 

Жоба әсерінің 

түпкілікті 

маңыздылығы: 

Орташа 

Талқылау: Жол айрықтарын, жол өтпелерін, мал айдауға арналған 

жолдарды, сондай-ақ жергілікті, өңірлік және республикалық жолдарда 

және оларға жақын жерлерде үйінділерді салу жол қозғалысы мен 

кептелістерге, әсіресе қарбалас сағаттарында елеулі түрде 

бұзушылықтарға әкеп соқтыруы мүмкін. 

Кумулятивтік 

әсерлердің 

қорытынды 

маңыздылығы: 

Шамалы 

Әсерлерін жеңілдету жөніндегі қосымша шаралар: 

ҮАААЖ және шығу жолдарының құрылыс кестелерін келісу үшін тиісті жобалардың 

демеушілерімен және/немесе тиісті жобалардың жауапты орындаушыларымен өзара іс-қимылды 

жүзеге асыру. Ықпал ету шараларын және бақылау шараларын жеңілдету жөніндегі шараларды 

жүзеге асыру кезінде ынтымақтастықты қамтамасыз ету мақсатында ақпарат алмасудың үздіксіз 

үдерісін қамтамасыз ету  (толығырақ МТӨЖ қараңыз). 

Ынтымақ, Жаңадәуір, Қоянқұс және Өтеген Батыр қоныстарын біріктіруді қамтамасыз ету үшін 

Өтеген батырдағы (Үшінші іске қосу кешені) жол айрығын салудан бас тарту нұсқасын қайта 

қарау. 
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Жобаның атауы: «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит 

дәлізінің «Алматы-Қорғас» телімі. 

Қысқаша сипаты: 

«Алматы — Қорғас» автомагистралі «Батыс Еуропа — Батыс Қытай» халықаралық транзиттік 

дәлізінің телімі болып табылады. Телімді қайта жаңарту 2016 жылы аяқталды.  

ҮАААЖ мен Қапшағай тас жолының қиылысы 434 + 10 км телімде орналасқан, онда ҮАААЖ 1 км 

арқылы жол айрығы арқылы «Алматы — Қорғас» автомагистраліне қосылады. ҮАААЖ 

жобасында Алматы қаласын айналып өтетін автомагистральға транзиттік көлік құралдарының 

съезінің мүмкіндіктері және қалалық көшелері бойынша жүк көлік құралдарының транзиттік 

ағынын азайтудың көзделуі тиіс. 

Әлеуетті кумулятивті әсер ету: 

 Бұл әсер осы есептің III томындағы 4.2.2.4 бөлімінің беттерінде қаралды.  

А-3 Қапшағай тас жолының құрылысы Ынтымақ, Жаңадәуір, Қоянқұс жолынан Өтеген батырға 

дейінгі жолдың ұзындығын арттырды (Іле ауданының орталығы). 2018 жылдың шілде айында 

әлеуметтік-экономикалық зерттеу барысында әкімдіктердің өкілдері ұсынған ақпаратқа сәйкес, 

ҮАААД Байсерке ауылдық округі мен Өтеген батыр кенттерінің арасындағы жолдың ұзындығын 

қысқартады деп күтілуде. Есепті жасау сәтінде ҮАААЖ салу жөніндегі жобалық шешіммен әсер 

етуге ұшыраған қоныстардың арасындағы қатынастарды жақсарту көзделмеген, себебі ҮАААЖ-ға 

кірме жолдың бірде-біреуі (Ынтымақ, Жаңадәуір, Қоянқұс, Өтеген Батыр, Покровка) салынбайды. 

Кумулятивтік әсерін бағалау 

Экологиямен байланысты БЭӘК Қ/Д 

Әлеуметтік сала - БЭӘК, жерді пайдаланумен байланысты: Байсерке ауылдық округінің 

тұрғындары  

Әсер ету объектісінің (-

тілерінің) 

сезімталдығы:  

Жоғары 

Әсер ету шамасы: 

Зор 

Жоба бойынша 

әсерлерді 

жеңілдетудің 

жоспарланған 

шаралары: 

4.2.2.4 

Жоба әсерінің 

түпкілікті 

маңыздылығы: Зор 

Талқылау:  

 

Кумулятивтік 

әсерлердің 

қорытынды 

маңыздылығы: Қ/Д 

Әсерлерін жеңілдету 

жөніндегі қосымша 

шаралар: 

Жергілікті және аймақтық билік органдарымен Байсерке ауылдық 

округінің аумағында және А-3 тас жолында ҮАААЖ-да жол 

қозғалысын басқару мәселелерін талқылауға бастамашылық ету. 

Ынтымақ, Жаңадәуір, Қоянқұс елді мекендерінен Өтеген Батыр және 

Покровка кенттеріне дейін қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жобалық 

шешімдерді қайта қарау (мысалы, ҮАААЖ жобасынан тыс қосымша 

кірме жолдар салу, сондай-ақ ҮАААЖ шегінде осы жаңа Жол үшін жол 

өтпесін/жерасты өткелін көздеу). 
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8.5.4 Басқалары 

Қысқаша сипаты: 

Электр желілерін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

Әлеуетті кумулятивті әсер ету: 

Мемлекеттік бағдарлама Алматы қаласы мен қала маңындағы аймағының электр желілерін дамыту 

мен қайта жаңартуды, электр энергиясын беру тиімділігін арттырумен және ықпал ету аймағында 

электр желісін салуды көздейді. 

Придорожный бау-бақша серіктестігі тұрғындарының қауіптері елді мекендерде, әсіресе ҮАААЖ 

құрылысы кезеңінде электр энергиясын берудің іркілуімен байланысты. Придорожный бау-бақша 

серіктестігінің тұрғындары жергілікті билікке құрылыс кезеңінде ЭБЖ көшірудің қажеттілігі 

туралы шағым жолдады.  

Кумулятивтік әсерін бағалау 

• ҮАААЖ құрылысы кезеңінде жекелеген елді мекендерді және бау-бақша 

серіктестіктерін электрмен жабдықтаудың іркілістері  

Әсер ету объектісінің (-

тілерінің) 

сезімталдығы:  

Қ/Д 

Әсер ету шамасы: 

Қ/Д 

Жоба бойынша 

әсерлерді 

жеңілдетудің 

жоспарланған 

шаралары: 

 

Жоба әсерінің 

түпкілікті 

маңыздылығы: 

Оң 

Жергілікті билік Придорожный бау-бақша серіктестігіне жақын электр 

беру желісін көшірудің ҮАААЖ жобасына қатысушылардың міндеті 

болып табылатынын айтты. ҮАААЖ жобасының қатысушылары осы 

жұмыстарды дайындық кезеңінде орындауды жоспарлады. Әсерлерді 

жеңілдету жөніндегі барлық шаралар ҚӘОБЖ-ға енгізілген. 

Дайындық кезеңінде электр беру желілерін көшіру жөніндегі шараларды 

жүзеге асыру қолданыстағы желілерді жаңғыртуға мүмкіндік береді және 

Придорожный бау-бақша серіктестігінің үйлерін үздіксіз электрмен 

жабдықтауды қамтамасыз етеді. 

Кумулятивтік 

әсерлердің 

қорытынды 

маңыздылығы:  

Оң 

Әсерлерін жеңілдету жөніндегі қосымша шаралар: 

Жергілікті әкімшіліктерде ҮАААЖ бойынша жұмыстарды дайындау кестесінің мәнмәтінінде 

дайындық және құрылыс кестесі туралы ақпаратты ашу. 

ҚОӘСӘБ, МТӨЖ және ҚӘОБЖ-да қарастырылған әсерлерді жеңілдету бойынша шараларды 

тұрғындармен ұсыну және талқылау. 
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8.5.5 Әсерін жеңілдету жөніндегі шаралар 

Жоғарыда келтірілген бөлімдерде көрсетілгендей, әсерлерді жеңілдету 

жөніндегі көптеген шараларды Жобаға қатысушылар әлеуетті әсерлерді жоюға 

бағытталған енгізілген шаралар ретінде қарастырады. Осындай енгізілген 

шаралардан басқа, қажет болған жағдайда, осы ҚОӘСӘБ өзектендірудің 

аясында орындалған бағалау нәтижесінде қолайлы деп саналатын әсер ету 

деңгейіне қол жеткізу мақсатында қосымша жеңілдету шаралары анықталды. 

Жеңілдету жөніндегі осы шараларда әлеуетті кумулятивтік әсерлер де ескерілді; 

шаралардың толық сипаттамасы тиісті тақырыптар жөніндегі тарауларда 

келтіріледі.  

Бұдан басқа, әсерлерді жеңілдету жөніндегі қосымша шаралар нақты іс-

шараларға ауыстырылды, олар осы есепке қоса берілген ҚӘОБЖ аясында 

Жобаның барлық өмірлік кезеңінің ішінде жүзеге асырылатын болады.  

Жергілікті жерлерде ықтимал әсерлерді бақылау немесе өлшеуге қатысты нақты 

ұсыныстар жоқ. Соған қарамастан, құрылыстың қажеттілігі үшін материалдық-

техникалық қамтамасыз етуді үйлестіру, әсерлерді жеңілдету жөніндегі 

шараларды іске асыру және басқа да мәселелерді шешу мақсатында, сондай-ақ 

осындай тараптарды ақпарат алмасудың ағымдағы үдерісін жақсарту 

мақсатында жобаның МТӨЖ-ға енгізу үшін тиісті жобалардың жауапты 

тұлғаларымен байланыс жасау арқылы ықпалдарды жеңілдету жөніндегі 

бірқатар шараларды жүзеге асыру ұсынылады.  

Пайда болуы жеңілдету жөніндегі қосымша нақты техникалық шараларды іске 

асыруды талап ететін қандай да бір елеулі кумулятивтік әсер ету күтілмейді. 

8.5.6 Қалдық әсерлері 

Әсерлерді жұмсарту бойынша енгізілген және қосымша шаралар іске асырылған 

жағдайда жоғарыда сипатталған қалдық кумулятивтік әсерлердің жалпы 

маңыздылығы болжамдарға сәйкес әлсіз немесе шамалы болады. 
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