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1

ЖИЫНТЫҚ ТҮЙІНДЕМЕ
БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР
Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) WSP Parsons Brinckerhoff (WSP | PB)
компаниясына Қазақстандағы Бурылбайтал тас жолын қайта салу жобасына қоршаған
ортаны және әлеуметтік саланы А санаты бойынша бағалауды жүргізу арқылы қолдау
көрсетуді тапсырды.
Құрты-Бурылбайтал тас жолы келесі учаскелерге бөлінген:
 1 жол телімі: км 2152-2214 (62км).
 2 жол телімі: км 2214-2295 (81км).
 3 жол телімі: км 2295-2335 (40км)
 4 жол телімі: км 2335-2380 (45км)
Жоғарыда аталған болжалды инвестицияларға бар тас жолдарды қайта салу және кеңейту,
көпірлерді қайта салу, қиылыстарды көгалдандыру, сондай-ақ бас инженерлерді
қаржыландыру, жобаны іске асыру жөніндегі топқа (ЖІТ) және ұйымдастырушылық
элементтерге көмек көрсету кіреді.
Тас жолдың қалған телімдерін ЕҚДБ-мен қатар, басқа да халықаралық қаржылық
институттар (ХҚИ), оның ішінде – Бүкіләлемдік банк (ББ), Азия даму банкі (АзДБ) және
Ислам даму банкі (ИДБ) қаржыландыратын болады немесе қаржыландыруда.
Барлық жол телімдеріндегі жол салу жұмыстарын бастау 2017 жылға жоспарланып отыр.
Әрбір жол телімі құрылысының есептік кезеңі 39 айды құрайды.
Құрты-Бурылбайтал тас жолын қайта салудың 2 жол телімі ЕҚДБ қаржыландырған алдыңғы
жол телімі болып табылады. Қазіргі уақытта ЕҚДБ Қазақстан Республикасының Даму және
инвестициялар министрлігінің Автомобиль жолдары комитетін Астана мен Алматы
қалаларын жалғастыратын Орталық-Оңтүстік дәлізі немесе ұзындығы 228 км құрайтын
«Құрты-Бурылбайтал» тас жолының 1 жол телімін қайта салу үшін қаржыландыру туралы
мәселені қарастыруда. Теориялық тұрғыда, ЕҚДБ қаржыландыратын Бурылбайтал мен
Ақсүйекті («Жоба») жалғастыратын ұзындығы 62 км 1 жол телімі Алматыдан 281 км
қашықтықтан және Ақсүйектен батысқа қарай 2 км-ге жуық жерден басталады. Берілген
қоршаған орта мен әлеуметтік саланы бағалау тек қана 1 жол теліміне қатысты болады.

ТАС ЖОЛДЫ ҚАЙТА САЛУҒА БОЛЖАЛДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Қазіргі уақытта 1 жол телімі екі қозғалыс жолағы бар қазақстандық жолдардың ІІ санатына
жатады. Қайта құрылыстан кейін тас жол қазақстандық ІБ автожолдар санатының
талаптарына сай болады. Бүгінгі күнге, тас жолдың асфальт жабынын пайдалану мерзімі
өткен, және оның жағдайы екі фактордың әсерінен жылдам нашарлап келе жатыр, олардың
қатарында қозғалыс қарқындылығы мен жол жабынының қызмет мерзімі бар. Тас жолдың
қайта құрылысы жолда жүру сапасын жақсарту, жол жүргіншілерінің шығындарын азайту
және қызмет көрсетуі экономикалық жағынан оңтайлы болатын жол жабынын қамтамасыз
ету үшін өте қажет. Сонымен қатар, тас жолды кеңейту жүргізушілерді басқа көліктік
құралдарды асып айналып өту үшін қарама-қарсы жолаққа шығуға мәжбүрлейтін тас
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жолдың жеткіліксіз ені себебінен болатын жол-көліктік апаттардың санын азайтуға мүмкіндік
береді. Басқа да көгалдандыру және жаңашылдықтар аспектілерінің қатарында

КЕМШІЛІКТЕРДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ АУДИТ
Ұсынылған негізгі жоба құжаттамасындағы кемшіліктерге талдау жүргізілді. Ең алдымен,
басты назар Қазақстан Республикасының (ҚР) тас жолдарды жобалау және салуға арналған
ережелеріне, нормативтік талаптары мен стандарттарына сәйкес әзірленген қоршаған
ортаға әсерді мемлекеттік бағалауға (ҚОӘБ) аударылды. 2015 жылғы 20 наурызда
мемлекеттік экологиялық сараптаманың ҚОӘБ бойынша оң қорытындысы алынды.
Сонымен қатар, аудит ұсынылған қосымша құжаттарды қарастыруды, ЕҚДБ
қаржыландыруы тиіс жол телімін тексеруді, және жобаның негізгі қатысушылармен
сұхбатты қамтыды.
ЕҚДБ экологиялық және әлеуметтік саясатына сәйкес жоба А санатына жатқызылса да,
анықталған және бағаланған әсер ҚОӘБ қарастыратын әсерді әлсірету бойынша ісшаралармен реттелуі мүмкін деп есептеледі. Соған қарамастан, ҚОӘБ халықаралық
стандарттарға сәйкестендіру үшін ҚОӘБ кемшіліктерін талдау және аудиттің жалпы
нәтижелері негізінде кейбір қосымша ұсыныстар да ұсынылады. Бұл ұсыныстар Жобаның
ЕО тиісті стандарттарына, жобалар мен алдыңғы қатарлы әдістемелерді іске асыруға
қойылатын ЕҚДБ талаптарына толық сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатында әзірленген
Экологиялық және әлеуметтік саладағы іс-әрекеттер Жоспарына (ЭӘІЖ) енгізілуі тиіс.
Негізгі іс-әрекет салалары төмендегі кестеде келтірілген.
Кесте 1-1

Негізгі әрекеттер

ТЕКСЕРУ
ІС-ӘРЕКЕТ САЛАЛАРЫ
САЛАЛАРЫ
Институционалдық  Ұйымдастырушылық әлеуетті бекіту – жоба қатысушыларының, оның
әлеует және
ішінде жобаны іске асыру жөніндегі топтың (ЖІТ) функциялары мен
қоршаған ортаны,
жауапкершілік салалары нақты анықталуы тиіс.
денсаулық пен
 Тендер өткізілгеннен кейін мердігерлер тағайындау. Сондай-ақ, жобаны
еңбекті қорғауды
басқару бойынша мердігер/жобаға басшылық ету бойынша мердігер
басқару
тағайындау. Штаттың жеткілікті жиынтығы қамтамасыз ету.
 Жобаны сәтті іске асыру үшін әлеуетті нығайту бойынша бағдарламалар
әзірлеу
 ЭӘІЖ іске асыру және қатысушылардың қызметі бойынша, сондай-ақ
еңбектік дауларды шешу бойынша есеп беру.
Жоспарлау және
 Құрылыс жұмыстары басталғаннан 1 жыл ішінде атмосфераға
шешім шығару
шығарылатын қалдықтарға рұқсат алу
 Жобалық өзгерістер туындаған жағдайда, рұқсат талап ететін жұмыстар
басталғанға дейін қажетті рұқсаттамаларды қайта алу

ЖІТ қоршаған ортаны қорғау жоспарын (ҚОҚЖ) әзірлеуі тиіс.
Экологиялық
 Мәдени маңызы бар орындарды қорғау, сақтау және баруды қамтамасыз
көрсеткіштер
ету. Әсер етілетін орындарды негізделген келісім болса орын ауыстыру.
Мәдени құндылығы бар заттар табылған жағдайдағы әрекеттер тәртібін
белгілеу.
 Күзетілетін түрлерді бар-жоқтығын тексеру үшін білікті экологтың
қатысуымен алдын ала зерттеулер жүргізу.
 Түзетілген ҚОӘБ немесе төмендегілер туралы қосымша ақпарат ұсыну:
 су мен ағын суларға әсер;
 флуктуациялық шу және ауа сапасы туралы мәліметтер;
 материалдарды қолдану және сақтау бойынша іс-шаралар;
 геологиялық қауіп факторларының әсері ескертілген бе?
 қалдықтарды залалсыздандыруға лицензиясы бар нысандарды анықтау
 Мердігерлердің еңбекті қорғау көрсеткіштерін тексеруді өткізу
Еңбекті қорғау
 Қызметкерлерді орналастыру қағидалары мен страгеиясын белгілеу және
көрсеткіштері
ішкі тәртіп ережелерін бекіту. Жұртшылықпен кеңесу өткізіп, әлеуметтікэкономикалық ахуал бойынша кілттік көрсеткіштерді және жақын жатқан
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ТЕКСЕРУ
САЛАЛАРЫ

ІС-ӘРЕКЕТ САЛАЛАРЫ








Әлеуметтік сала
және еңбекпен
қамту












Жолдардағы
қауіпсіздік
шаралары



елді мекендегі денсаулық туралы мәліметтерді алу керек. ХҚК
стандарттарына сәйкес, уақытша тұру лагерін ұйымдастыру керек.
Мердігерлерге тәуелсіз баға беруді өткізу керек.
Құрылыс компанияларының материалдық-техникалық
қамсыздандырылуына арналған тендерлік құжаттамада қоршаған ортан
қорғау, тұрғындарды қорғау мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша
нормативтік сипаттамалар болуы керек, олар сақталуы тиіс.
Оқиғалар туралы есептілік тәртібін әзірлеп, сақтап отыру керек.
Денсаулықты қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шаралар
бағдарламасын әзірлеу керек.
Апаттық жағдайларға даярлық жоспарлары мен әрекет ету шараларын
әзірлеу керек.
Құрылыс кезінде қоршаған ортаны күзету жоспарларын әзірлеу керек
(оның ішінде, жол қозғалысын басқару жоспары)
Еңбек және әлеуметтік саясатты әзірлеу керек. ЖІТ аталған саясаттарды
қарастырып, оларды мердігерлерге арналған келісімшарттарға енгізуі тиіс.
Жергілікті тұрғындарды жұмысқа қабылдау және мердігерлік және қосалқы
мердігерлік ұйымдарда жұмыс істейтін әйелдерді марапаттау туралы
мәселені қарастыру керек.
Оқшауланған орындар мен Балқаш көлінен құрылыс уақытында, және
сондай-ақ құрылыс аяқталып, тас жол толыққанды қолданылатын кезде
тас жолға шығуды қамтамасыз ету керек. Ақсүйек жанында ауыл
шаруашылық және басқа көліктік құралдарға арналған туннельді орнату.
Сызықтық жобаларға тән еден мәселесін ескере отырып, жұмыскерлер
лагерінің тиісті түрдегі күзетін қамтамасыз ету керек. Күзет қызметінің
қызметкерлері жеткілікті тәжірибелі болуы керек, оқудан өтуі және мінезқұлық нормаларын сақтауы тиіс.
Ешқандай көшіру болмаған күнде де, жерді сатып алу ресми емес жер
иеленушілерді және еңбекке ақы төлеу жүйесіне енгізуді қарастырады.
Құрылыстарды уақытша сатып алу кезінде олар қайта өңделіп, иелеріне
қайтарылуы керек. Сатып алу үрдісінің тәуелсіз аудиті өткізілуі керек.
Мүдделі тұлғалармен өзара әрекеттесу жоспарын (МТӨӘЖ) әзірлеп,
орындау керек, ол МТӨӘЖ іске асыруды басқару үшін сай келетін
тағайындамасы бар арыздарды беру және қарастыру механизмінен тұруы
тиіс.
Ашық жарияланымда орналастыру үшін жоба бойынша есептеменің
қысқаша мазмұнын (ЕҚМ) жасау қажет (МТӨӘЖ-де қарастырылған басқа
да негізгі құжаттармен қатар)
Тас жолдардағы қауіпсіздік іс-шараларын, мысалы, автобус
аялдамаларының, жаяу жүргінші өтпе жолдарының орналасуына қатысты
іс-шараларды орындау керек (жол қозғалысының қауіпсіздігінің аудиті
бойынша есептемені қараңыз)

Берілген іс-әрекет салалары ЭӘІЖ іске асырылатын іс-әрекеттері ретінде ұсынылған, олар
ресурстардан/болжалды шығындардан, орындауға арналған уақыт шектерінен және ісәрекеттердің аяқталуы мен сәтті орындау критерийлерінен тұрады. Кейбір жағдайларда,
мәліметтер бойынша шығындар бастапқыда қарастырылған іс-әрекеттерге негізделеді және
орындау бойынша шығындарға таралмайды. ЭӘІЖ мемлекеттік ҚОӘБ анықтаған әсерді
азайту бойынша іс-шараларды қарастыруы тиіс. ЭӘІЖ В, В-1 Қосымшаларында келтірілген.

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

WSP | Parsons Brinckerhoff
Жоба № 70020772
Құпия ақпарат

9

2

КІРІСПЕ ЖӘНЕ ЖОБАНЫҢ БАСТАПҚЫ
МӘЛІМЕТТЕРІ

2.1 БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР
Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) WSP Parsons Brinckerhoff (WSP | PB)
компаниясына ЕҚДБ тарапынан кейінгі әлеуетті қаржыландыру тәртібімен ұзындығы 62 км
Бурылбайтал-Ақсүйек жол телімін қайта салу жобасы үшін қоршаған ортаны және
әлеуметтік саланы бағалауды (ҚОӘБ) жүргізуді тапсырды.
ЕҚДБ қаржыландыратын, 62 шақырымды құрайтын аймақ (1 Бөлік) Алматыдан 281
шақырым жерден, шамамен Ақсүйектен бастысқа қарай 2 шақырым жерден басталады.
Жол бөліктері келесідей:
■ 1 Бөлік: 2152-2214 шақырым (62 шақырым). ЕҚДБ қаржыландыратын нақты осы бөлік.
■

2 Бөлік: 2214-2295 шақырым (81 шақырым). ЕҚДБ осыған дейін қаржыландырған бөлік.

■

3 Бөлік: 2295-2335 шақырым (40 шақырым)

■

4 Бөлік: 2335-2380 шақырым (45 шақырым)

ЕҚДБ сияқты, басқа да халықаралық қаржы институттары (ХҚИ) жолдың басқа бөліктеріне
қаржы бөлуде немесе қаржы бөлуі мүмкін, олардың ішінде Дүниежүзілік банк (ДБ), Азиялық
даму банкі (АДБ) және Ислам даму банкі (ИДБ) бар.
Ұсынылып отырған инвестициялар бұрынғы жолды қайта құру және кеңейту, көпірлерді
қайта қалпына келтіру және тораптарды жетілдіруді қамтиды, сонымен қатар бақылаушы
инженерлерді қаржыландыру, Жобаны іске асыру тобын (ЖІАТ) және ұйымдастырушылық
бөлімшелердің жұмыстарына көмек көрсету кіреді.
Жоспарлы түрде барлық бөліктер үшін құрылысты бастау уақыты 2017 жыл деп көзделіп
отыр. Жоспарда әр бөліктегі құрылыс жұмыстарына 39 ай мерзім көзделуде.
Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) WSP Parsons Brinckerhoff (WSP | PB)
компаниясына Қазақстандағы Бурылбайтал тас жолын қайта салу жобасына қоршаған
ортаны және әлеуметтік саланы А санаты бойынша бағалауды жүргізу арқылы қолдау
көрсетуді тапсырды.

2.2 ЖҰМЫСТАР КӨЛЕМІ
Жұмыстардың келесі көлемі қарастырылады:
 Орындалған Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) және жоба бойынша басқа да
негізгі құжаттамалардың ЕҚДБ қоршаған орта мен әлеуметтік салаға әсерді бағалауға
(ҚОӘБ) арналған Жобаларды іске асыру талаптарымен (ЖІАТ) (2014) және Еуропалық
Одақтың (ЕО) ҚОӘБ-ға қатысты қолданыстағы заңнамасымен (2014 жылғы редакция)
айырмашылықтарына талдау жүргізу. Барынша мәнді айырмашылықтар ЕҚДБ ЖІАТ
сәйкес әлеуметтік сала туралы ережелерде, ерекше атап айтқанда ЖІАТ 1, ЖІАТ 2,
ЖІАТ 3, ЖІАТ 4, ЖІАТ 5, ЖІАТ 7, ЖІАТ 8 және ЖІАТ 10 бойынша әлеуметтік саладағы
ережелерде болуы мүмкін;
 Жобаны орындау кезінде болуы мүмкін немесе орын алған тұрақты ахуалды бұзу,
жерлерді сатып алу және әлеуетті мәжбүрлі көшіру туралы сауалдарды қарастыру.
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Жерлерді сатып алумен байланысты жоба бойынша құжаттамаларды ЕҚДБ ЖІАТ 5
сәйкес тексеріп, бекіту керек;
 Ақпаратты жария ету және жоба қатысушыларының өзара әрекеттестігі туралы сауал
бойынша ЕҚДБ ЖІАТ 10 қатысында жоба, талдау, қызметтестік саясаты және жұмыс
әдістеру бойынша мүдделі тараптарды анықтау;
 Әсер салдарын азайту басымдықтарының иерархиясын қолдану және әсер салдарын
азайту бойынша іс-шараларды әзірлеу (жергілікті ҚОӘБ көбінесе салдарды азайту
бойынша іс-шараларды толыққанды әзірлеуді қарастырмайды), жобалық әзірлемелерде
балама нұсқаларды ескеруді қамтамасыз ету мақсатында жобалық әзірлемелердің
шешімдерін ұсыну және балама нұсқаларды қарастыру үшін әлеуметтік сала мен
қоршаған орта туралы сенімді негізгі мәліметтерді алу мақсатында мемлекеттік ҚОӘБ
қарастыру; және
 Жоғарыда аталғанның негізінде:




Қолда бар құжаттама мен ЕҚДБ талаптарына қатысты үрдістердің арасындағы кез
келген айырмашылықтарды айқын белгілеу керек;
Көрсетілген айырмашылықтардың Жоба үшін қалайша қауіп туындататындығын
негіздеу керек;



Айырмашылықтарды түзету үшін қажетті жұмыстар көлемін анықтау керек;



Экологиялық және әлеуметтік басқару жоспарын (ЭӘБЖ) әзірлеу керек; және



Ақпаратты жария етуге арналған құжаттар бумасын даярлау керек, ол Мүдделі
тұлғалармен өзара әрекеттесу жоспарынан (МТӨӘЖ) және қазақ, орыс және
ағылшын тілдеріндегі Есептеменің қысқаша мазмұнынан (ЕҚМ) тұруы тиіс.

Берілген есептеме ЕҚМ мен МТӨӘЖ басқа, жоғарыда көрсетілген жұмыстар көлемін
қамтиды. Келесі атауы бар МТӨӘЖ есебі жеке әзірленді: «Мүдделі тараптармен өзара
әрекеттесу жоспары, Құрты-Бурылбайтал тас жолының 2152-2214 км жол телімі,
Астана мен Алматыны жалғастыратын «Орталық-Оңтүстік» дәлізін қайта салу бөлігі,
Сәуір 2016 жыл», сондай-ақ келесі атауы бар ЕҚМ есебі де жеке әзірленді: «Есептеменің
қысқаша мазмұны, Құрты-Бурылбайтал тас жолының 2152-2214 км жол телімі, Астана
мен Алматыны жалғастыратын «Орталық-Оңтүстік» дәлізін қайта салу бөлігі, Сәуір
2016 жыл».
ЭӘБЖ В, В-1 Қосымшаларында, сондай-ақ жеке құжатта келтірілген.

2.3 МАҚСАТТАР
Берілген шолудың нақты мақсаттары ҚОӘБ-нің ұлттық заңнама мен Еуропалық одақ
заңнамасына сәйкестігін қарастыруға негізделді (6 тарауды қараңыз). Егер ҚОӘБ-да
айырмашылықтар мен кемшіліктер болса, болған және даяр кезде қосымша ақпарат
ұсынылды, ал басқа жағдайларда ұсыныстар әзірленді, олар сай келетін алдыңғы қатарлы
әдістерге, корпоративтік, мемлекеттік, еуропалық стандарттарға және ЕҚДБ Жобаны іске
асыруға қойылатын талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін аудиторлық тексерістің
басқа нәтижелерімен бірге корпоративтік деңгейдегі ЭӘБЖ-ге енгізілді. Шолудың негізгі
мәселесі жобаны төменде көрсетілген ЕҚДБ Жобаны іске асыруға қойылатын талаптарға
сәйкес бағалау болып табылды:
 ҚТ 1: Экологиялық және әлеуметтік әсерлерді бағалау және оларды басқару;
 ҚТ 2: Еңбек қатынастары және еңбек шарттары;
 ҚТ 3: Қоршаған ортаның ластану деңгейін ескерту және төмендету;

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
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 ҚТ 4: Тұрғындардың денсаулық жағдайын, қауіпсіздік пен дене қауіпсіздігін бақылау
жүйесі;
 ҚТ 5: Жерлерді сатып алу, мәжбүрлі көшіру және тұрақты экономикалық ахуалдың
бұзылуы;
 ҚТ 6: Биологиялық сантүрлілікті сақтау және биологиялық табиғи ресурстарды тұрақты
басқару;
 ҚТ 7: Түпкілікті халық;
 ҚТ 8: Мәдени мұра;
 ҚТ 9: Қаржылық делдалдар; және
 ҚТ 10: Ақпаратты жария ету және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу.
ҚТ 10-ға қатысты мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспарының талаптарына шолу
және арыздарды қарастыру тәртібі орындалып, жеке МТӨӘЖ есептемесінде ұсынылды,
онда сондай-ақ мүдделі тараптардың жұртшылық өкілдерімен өткен кездесу барысында
көтерілген сауалдар мен сұранымдарға, ой-пікірлерге шолу жасалды, сондай-ақ олардың
қалай өңделгендігі көрсетілді. МТӨӘЖ кеңес беру қызметі мен жоба бойынша ақпаратты
жария етудің шектерін қамтамасыз етеді, оның ішінде әлеуетті мүдделі тараптарды
анықтау, кеңес беру қызметінің әдістері және қажетті жазбаларды жүргізу бар. МТӨӘЖ А
санатты Жобаның талаптарына сәйкес әзірленді (санаттандырудың бағалау және анықтау 2
Тарауда көрсетілген). МТӨӘЖ ЖІТ-ке тиісті мүдделі тараптарды жобаның әлеуетті әсері
туралы хабардар етуге және арыздарды қарастыру механизмі арқылы шешілуі мүмкін
проблемаларды қарастыруға мүмкіндік береді. Бұрын орындалған жұртшылықпен жұмыс
бойынша қызмет МТӨӘЖ-де, сондай-ақ осы есептемеде келтірілген.
Жеке ЕҚМ Жоба туралы жиынтық ақпаратты техникалық емес тілмен жеткізуді қамтамасыз
етеді, ол жобаның бастапқы мәліметтері мен сипаттамасынан, ҚОӘБ үрдісінен, экологиялық
және әлеуметтік пайдалардан/салдардан, салдарды азайту мен бақылау бойынша ісшаралардан, сондай-ақ байланыс ақпаратынан, оның ішінде МТӨӘЖ-ге сілтеме мен
арыздарды қарастыру механизмінен тұрады.

2.4 АУДИТ ТОБЫ ЖӘНЕ ТЕКСЕРІЛЕТІН ҰЙЫМНЫҢ ҚАТЫСУЫ
WSP I PB тобы, оның ішінде аудиторлық тексерісті орындау үшін тартылған ассоциаттар,
осы есептеменің бірінші бөлімінің іі бетінде ұсынылған. Құрамында Скотт Битон (Scott
Beaton) мен Владимир Мекруев (Vladimir Merkuryev) бар WSP I PB тобы ішкі аудиторлық
тексерісті 2016 жылғы 12-14 сәуір күндері өткізді.
Сондай-ақ, құрамына IMC Worldwide Ltd (IMC) ұйымынан Джон Уайт (John White) және Тим
Джейкман (Tim Jakeman) кірген жол қауіпсіздігі бойынша жекелеген мамандар тобы да
құралды.

2.5 ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖИНАЛЫСТАРЫ ЖӘНЕ БАРҒАН ОРЫНДАР
Аудиторлық тексеріс шеңберінде өткізілген жиналыстар мен байқап-қаралған нысандар
туралы мәліметтер төмендегі Кестеде келтірілген.
Кесте 2-1

Жиналыстар мен барған орындар

НЫСАН/
ЖИНАЛЫСТАР
Жиналыс

БАЙҚАП-ҚАРАУДЫҢ НАҚТЫ ТЕЛІМДЕРІ/ ӨТКІЗІЛЕН
ЖИНАЛЫСТАР
«ҚазАвтоЖол» Алматы Ұлттық компаниясы акционерлік
қоғамының Алматы аймақтық филиалы кеңселері (жолдың 81
км телімі үшін жауапты, топ алдын ала тілдескен жол ұйымы)

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
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Жиналыс

«Қазжолжоба» Алматы кеңселері (жолдарды жобалау
бойынша компания)
Тас жол
Тас жолды байқап-қарау – 62 км-ге тең жол телімінің толық
ұзындығы
Тас жол/ Жиналыс Ақсүйек – жол телімінің құрылысын бастау жоспарланып
отырған ірі ауыл / Ақсүйек ауданы ауылдық кеңесі
Тас жол / Жиналыс «ҚазАвтоЖол» Жамбыл облысы (жол телімінің 62 км-не
жауапты жол ұйымы)
Тас жол
Бурылбайтал бекеті, жол телімінің соңындағы шағын ауыл
Жиналыс
«Қазжолжоба» Алмай компаниясының кеңселері (жолдарды
жобалау бойынша компания)

12/4/16
13/4/16
13/4/16
13/4/16
13/4/16
14/4/16

А, А-1 Қосымшаларында байқап-қаралған 62 км жол телімі көрсетілген карталар келтірілген.
Аудиторлық тексерісті жүргізу кезінде төмендегі 2.2. кестеде келтірілген тізімге сәйкес жоба
бойынша әр түрлі мүдделі тараптардың негізгі өкілдерімен жиналыстар өткізілді.
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Кесте 2-2
Мүдделі тұлғалардың әр түрлі топ өкілдері басшыларының қатысуымен өткен
жиналыстары
АТЫ
Батыр Дадамырзаев
(Batyr Dadamurzaev)
Айжан Туғанова
(Ayzhan Tuganova)

КОМПАНИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ МІНДЕТТЕРІ
«Қазавтожол» Алматы облысы
Жобаны таныстыру
«Қазавтожол» Жамбыл облысы
Жолдағы басқару және жоба бойынша
жұмыстар кестесі
Дәурен Төлтаев
«Қазавтожол» Жамбыл облысы
(Dauren Tul’taev)
Жол қозғалысын басқару
Таңатар Сәбитов
«Қазавтожол» Жамбыл облысы
(Tanatar Sabitov)
Жолдағы техникалық қызмет көрсету және
Бурылбайтал бекет ауылы туралы ақпарат
Сұлтанбек Каримов «Қазжолжоба»
(Sultanbek Karimov) Жобаны таныстыру
Светлана Шарипова «Қазжолжоба»
(Svetlana Sharipova) Жоба бойынша сауалдар
«Қазжолжоба»
Жаслан Шарипов
Жолдағы басшылық және заманауи талаптарға
(Zhaslan Sharipov)
нұсқау
Анастасия Асадчук
«Қазжолжоба»
(Anastasiya
Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
Asadchuk)
Берік Үсенов (Berik
Ақсүйек ауылы
Usenov)
Ақсүйек ауылындағы әлеуметтік сауалдар,
еңбекпен қамту, тұрғын үй мәселелері, жер
үлестіру және т.б.

ЛАУАЗЫМЫ
Директор
Директордың орынбасары
Көліктік әкімшілік қызмет
бөлімінің басшысы
Жолдағы техникалық қызмет
көрсету директоры, Ақсүйек
Бас директор
Жобаның бас инженері
Негізгі шарттарды зерттеу
бөлімінің басшысы
Эколог
Кеңес мүшесінің орынбасары

2.6 ШЕКТЕУЛЕР
Жасалған жұмыс тиісті әсер мен жоба әсерінің салдарын азайтуды егжей-тегжейлі
қарастыруды қамтамасыз етеді, бірақ ол алаңға баруға берілген және елге барған кезде
қызметтік құрамның дәл сол сәтте қол жетімді болатын уақытымен міндетті түрде
шектеледі. Сауалдарды талқылау үшін өкілдермен өзара әрекеттестіктің сапалы деңгейі
орнатылды.
WSP | PB компаниясы қолда бар ақпараттың, көзбе-көз бақылау мен тексерілетін
тұлғалардың жауаптары негізінде өз қорытындыларын жасап, ұсыныстар келтірді. WSP | PB
компаниясы тексерілген жолдың қоршаған ортаның немесе денсаулық сақтау мен
қауіпсіздіктің проблемаларымен, немесе әлеуметтік проблемалармен байланысты емес
екендігін және тексеру барысында бақыланған жауапкершіліктен басқа жауапкершілікке
кепілдік бермейді және кепілдік бере алмайды. Егер кейін WSP | PB қосымша ақпарат
алатын болса, осы есептемеде ұсынылған нәтижелер мен қорытындыларды өзгерту талап
етілуі мүмкін. WSP | PB компаниясы есептемелер мен жазбаларды аудиторлық тексеріс
шеңберінде қарастырды, бірақ WSP | PB мұндай ақпараттың дәлдігі мен мазмұнын
тексерген жоқ және ол қажет болған жағдайда «Қазавтожол» АҚ Автомобиль жолдары
комитеті оны жеке орындайды деп болжайды.
Берілген есептеме тек ЕҚДБ және «Қазавтожол» АҚ Автомобиль жолдары комитеті үшін
ғана құрастырылды. Берілген есептеме WSP | PB тарапынан алдын ала жазбаша келісімсіз
үшінші тараптың қолдануына арналмаған.

2.7 ЕСЕПТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ НАЗАРҒА АЛЫНҒАН БАСҚА АҚПАРАТ
Жоба шеңберінде кеңес беру және қарастыру кезінде жобамен танысуға арналып
ұсынылған құжаттама В, В-2 Қосымшаларында келтірілген.
Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
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3

БОЛЖАЛДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ
НОРМАТИВТІК ТАЛАПТАР

3.1 ТАС ЖОЛДЫ САЛУҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ НЕГІЗДЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ
САЛАЛАРЫ
ЕҚДБ-ге қаржыландыру үшін ұсынылып отырған жол телімі (1 секция) Жамбыл облысының
Мойынқұм ауданында Бурылбайтал бекеті мен Ақсүйек ауылының ортасында орналасқан.
Берілген бөлік «Астана-Қарағанды-Балқаш-Қапшағай-Алматы» тас жолының оңтүстік-шығыс
бағытында орналасқан ірі «Орталық-Оңтүстік» көліктік дәлізінің бөлігі болып табылады. 1
секция қайта салуды қажет ететін Астана-Алматы тас жолының соңғы телімі болып
табылады, ол 2003 жылы қайта салынған еді. Жолдың ұзындығы 62 км құрайды және ол
құрылысын ЕҚДБ мен басқа да ХҚМ қаржыландыруды жоспарлап отырған Құрты және
Бурылбайтал ауылдарын жалғайтын жалпы ұзындығы 228 км құрайтын тас жолдың бөлігі
болып табылады. Құрты-Бурылбайтал тас жолын орнату жүк пен жолаушыларды
Алматыдан Балқашқа, Қарағандыға және Астанаға тасымалдауға, сондай-ақ аймақтық
сауда-саттықтың дамуына септігін тигізеді.
Тас жол жергілікті және мемлекеттік көліктік талаптарға сай келеді, сондай-ақ аграрлық
сектордың дамуына септігін тигізеді, ол бұл өңірде негізгі болып табылады және негізгі
пайда әкеледі. Сонымен қатар, жұмыс күшінің оң динамикасы күтілуде, себебі тас жол
маңындағы қоныстар, мысалы, Бурылбайтал бекеті мен Ақсүйек ауылы оңайтылған көліктік
тасымал арнасының арқасында басымдыққа ие болады. Тас жол Қытайдан Батыс Қытай
арқылы Шығыс Еуропаға дейінгі, Қазақстан арқылы Ресейге дейінгі маршруттың бөлігін
құрайды. Бұл туризм мен сауда-саттықты дамыту келешегіне байланысты экономикалық
пайдалы болады. Жаңартылған тас жол халықаралық тауар тасымалының шарттарын
жақсартады, оның ішінде Тәжікстан, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан сияөты елдерде
өндірілген тауардың жеткізілуін жеңілдетеді.
Қазіргі уақытта Қазақстанның жол стандарттарына сәйкес тас жолдың 2 санатты екі жолағы
бар. Тас жол қайта салынып, төрт жолаққа дейін кеңейту арқылы Қазақстанның 1b санатты
тас жолдарға қойылатын талаптарға сай келетін болады және қайта салу көпірлерді қайта
салу және жол айрықтарды жаңартуды қамтиды. Қазіргі уақытта тас жолдың асфальт
жабыны жарамсыз және ол көліктік қозғалыстың біріккен жүктемесі, жол жабынын
қолданудың асыра мерзімі мен қоршаған орта температурасының біршама артуы әсерінен
жоғары жылдамдықпен бұзылуда. Жолдың сапасын арттыру, қолданушылардың жол
шығындарын азайту және тиімді және төмен шығынды жол жабынын қамтамасыз ету үшін
тас жолды дереу қайта салу қажет. Сонымен қатар, тас жолды кеңейту жүргізушілерді басқа
көліктік құралдарды асып айналып өту үшін қарама-қарсы жолаққа шығуға мәжбүрлейтін тас
жолдың жеткіліксіз ені себебінен болатын жол-көліктік апаттардың санын азайтуға мүмкіндік
береді. 2013 жылы Құрты мен Бурылбайтал арасындағы көлік қозғалысы күніне 3060-тан
7277 көлік құралын құраған. Берілген сұлба шеңберінде малды айдап өтуге арналған жер
телімдерін салу жоспарлануда, ол да тас жолдың қауіпсіздік деңгейін арттырады, себебі
жергілікті фермерлер үшін малды қолданыстағы тас жол үстімен айдап өту қажеттілігі
жоғалады.
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3.2 ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙЛІ ШОЛУ
3.2.1 ТАС ЖОЛДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
ШОЛУ
Тас жолдың жобалық сипаттамалары төменде келтірілген:
 Тас жол санаты – 1b
 Ұзындығы – 62 км
 Жер жабыны – 3,982,920 м

3

 Битумдық сығындысы бар қиыршық тас жабыны – 1,210,563 м

2

 Жол айрықтары – 1
 Жолдан түсу – 11
 Демалуға арналған алаң – 8
 Автопавильон – 4
 Айналым – 14
 Көпірлер – 4 / жалпы қашықтығы 252.9 м
 Жол тораптарын жалғастырғыш / жалпы қашықтығы 90.2 м
 Темір жол тораптары / жалпы қашықтығы 40.5 м
 Темір бетонды су тораптары
 Тас жол:


шеңбер д-1.5м – 50 / жалпы қашықтығы 1,849.3 м



тіктөртбұрыш 2.0x2.0м – 9 / жалпы қашықтығы 303.1 м



тіктөртбұрыш 4.0x2.5м – 2 / жалпы қашықтығы 76.3 м

 Өтпе жол:


д-1.0м – 5 / жалпы қашықтығы 99.5 м

 Жолдан түсу:


д-1.0м – 5 / жалпы қашықтығы 92.8 м



д-0.5м – 1 / жалпы қашықтығы 11.8 м

 Көпірлер мен жарықтандыру құралдары бар байланыс – 5.92 км
 Полиция бөлімшесі – 1
62 км тас жолды қайта салу Ақсүйек ауылы мен Бурылбайтал бекетінің маңындағы екі қайта
құрылған жол телімінен тұрады.
Техникалық-экономикалық негіздеу, жобалау, жоспарлау және рұқсат құжаттарын алу
кезеңдері аяқталған.
Барлық жол телімдері құрылысының басталу мерзімі 2017 жылға жоспарланған. Әрбір жол
телім құрылысының болжалды мерзімі 39 айды құрайды.
Төменде Жобаның барлық аяқталған кезеңдерінің қысқаша баяндамасы ұсынылған.
ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ
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Техникалық-экономикалық негіздеме мен жұмыстық құжаттаманы Қазақстанның
нормативтік-құқықтық базасына сәйкес Мемлекеттік сараптама әзірлеп, қабылдап, бекітті.
Қорытынды кезеңді даярлау аяқталды.
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ (ҚОӘБ)
Қоршаған ортаға әсерді ұлттық бағалау Қазақстан Республикасындағы (ҚР) жолды жобалау
және жол құрылысы саласында қабылданған ережелерге, нормалар мен стандарттарға
сәйкес әзірленді. 2015 жылғы 20 наурызда Мемлекеттік экологиялық сараптама ҚОӘБ
бойынша оң қорытынды берді, онда төмендегі алдын ала рұқсаттамалар баяндалған:
 Санэпидемстанция – 30 қаңтар 2015 ж.; және
 Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясының рұқсаттамасы – 28 қаңтар 2015 ж.
ҚОӘБ-ні тексеру әлеуметтік және табиғатты қорғау іс-шараларының Жоспарында
кемшіліктерді анықтау мақсатымен орындалды. Әлеуметтік және табиғатты қорғау ісшараларының жоспары ЕҚДБ жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарына, ЕО
стандарттары мен алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге толық сәйкес келуі үшін
ұсынылатын іс-шаралардан тұрады.
ЖОБА ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ
Қазіргі уақытта техникалық-экономикалық негіздеме мен тас жол жобасы әзірленіп, реттеуші
органдардың қарастыру кезеңінде. Негізгі алда тұрған кезеңдер жол-құрылыс
компанияларына сатуларға қатысуға арналған шақыру қағаздарын жолдау және жоба
жетекшісі мен реттеушілерін лауазымдарына тағайындауды қарастырады.
РҰҚСАТТАМАЛАР МЕН ЛИЦЕНЗИЯЛАР
Ұлттық заңнамаға сәйкес талап етілетін барлық лицензиялар, оның ішінде жер телімдеріне
құқық белгілейтін құжаттар, аумақты тазартуға арналған рұқсаттама, жер қазу жұмыстары
мен топырақ-қиыршық қоспасымен толтыру үшін котлован/карьерлерді әзірлеуге
рұқсаттамалар, құбырларды өткізуге рұқсаттамалар алынды, бірақ атмосфераға қалдық
шығаруға рұқсаттама әлі де алынған жоқ. Алайда, ҚР заңнамасына сәйкес тиісті
рұқсаттамаларды құрылыс жұмыстары басталған сәттен бір жыл ішінде алуға рұқсат
етіледі.

3.2.2 ӘСЕР ЕТУ АУМАҒЫ
Аталған Жоба бойынша әсер ету аумағына «Құрты-Бурылбайтал» немесе Астана мен
Алматы қалаларын біріктіретін ұзындығы 228 км «Орталық-Оңтүстік» тас жолының басқа
жол телімдері кіреді. ЕҚДБ бөлетін қаржыландыру ұзындығы 62 км жол телімін қамтиды.
«Құрты-Бурылбайтал» тас жолы келесі жол телімдерінен құралған:
 Телім 1: км 2152-2214 (62 км). Бұл телім ЕҚДБ қаржыландыруына ұсынылған.
 Телім 2: км 2214-2295 (81 км). ЕҚДБ қаржыландырған алдыңғы телім.
 Телім 3: км 2295-2335 (40 км).
 Телім 4: км 2335-2380 (45 км).
Жобалық қауіп жолдың барлық бірдей телімдерінің ЕҚДБ талаптарына сай келмейтіндігінен
айқындалады; басқа жол телімдерін басқа халықаралық қаржылық мекемелер
қаржыландыратын болар, сондықтан онда басқа стандарттар қолданылады. Оған
қарамастан, берілген телімдерде кешенді әлеуметтік және экологиялық сараптама
жүргізілді және ЕҚДБ талаптарына сәйкестік деңгейі қамтамасыз етілді.
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3.3 ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖОСПАРЫ
3.3.1 ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖОСПАРЫ
ЕҚДБ Астана мен Алматы қалаларын жалғастыратын ұзындығы 228 км құрайтын «ҚұртыБурылбайтал» немесе «Орталық-Оңтүстік» тас жолының жол телімін қайта салуды
қаржыландыру мүмкіндігін қарастыруда. Даму және инвестициялар министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті ұзындығы 62 км құрайтын «Бурылбайтал-Ақсүйек» немесе 1
жол телімі («Жоба») үшін ЕҚДБ-дан қаржыландыру сұрап отыр.

3.3.2 ЕҚДБ ЖОБАЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕМЕСІ
ЕҚДБ жоғарыда толық баяндалған қаржыландыруды ұсыну мүмкіндігін қарастыруда. ЕҚДБ
1
Әлеуметтік және экологиялық саясатына сәйкес, жобалар қажетті экологиялық және
әлеуметтік тексерулердің, ақпаратты жария ету мен мүдделі тұлғалардың қатысуының
сипаты мен деңгейін анықтау мақсатымен жобаларды А,В,С немесе FI деген санаттарға
жіктейді. Мұндай жіктеме жобаның сипатын, орналасқан орнын, осалдығы мен ауқымын
көрсетеді, сондай-ақ болашақта қоршаған орта мен әлеуметтік салаға келтірілетін теріс
әсердің маңыздылығын қарастырады. Жобалық құрылыстармен байланысты бұрынғы және
қазіргі экологиялық және әлеуметтік қауіптер мен сауалдар жоба жіктемесінен тәуелсіз
түрде экологиялық және әлеуметтік сараптаманың пәні болып қалады.
Экологиялық және әлеуметтік саясаттың 2 Қосымшасында А санатына жататын жобалар
түрлерінің жуық тізімі ұсынылған. Бұл тізім жаңа құрылыс, аталған санаттардағы кеңейту
және қайта жабдықтау жобаларынан тұрады, олар болашақта әлеуетті маңызы бар
оңтайсыз экологиялық және/немесе әлеуметтік салдарға әкелуі мүмкін жобалар болып
табылады, сәйкесінше, қоршаған орта мен тұрғындарға әсерін бағалауды өткізуді талап
етеді. Әрбір жобаның жіктемесі нақты немесе әлеуетті оңтайсыз экологиялық және
әлеуметтік салдардың сипаты мен маңызына тәуелді болады, ол жобаның сипатына,
орналасуына, осалдығы мен ауқымына қарай анықталады.
А санатының жуық тізіміне сәйкес, бұл жобамен байланысты жобалар төмендегілерден
тұрады:
6. Автомобиль жолдарының, жылдам автомагистральдердің және алыс бағыттағы
темір жол тораптарының құрылысы; ұшып-қону жолағының негізгі ұзындығы 2100 метр
құрайтын не одан асатын әуежайлар; төрт не ода настам жолағы бар жаңа тас жолдар,
немесе бар тас жолдарды төрт не ода настам жолаққа дейін қайта салу не кеңейту,
бірақ мұндай жолдардың ұзындығы үздіксіз түрде 10 км асуы тиіс.
1 жол теліміне ұсынылған инвестиция қазіргі бар жалпы ұзындығы 62 км тас жолды төрт
жолаққа дейін кеңейтуді болжап отыр. Жоба жоғарыда аталған критерийлерге сай, себебі
ол А санатының жобаларына жатады, олар бастапқы кезеңдерінде саясатқа сай келеді
(оған сәйкес әлеуеттік маңызды болашақ салдарды анықтау талап етілмейді), бірақ ол
қоршаған орта мен тұрғындарға әсерді біріге отырып ресми бағалауды талап етеді. Алайда,
ҚОӘБ нәтижелері бойынша әсерлердің теріс емес екендігі анықталды; мұндай әсерлер
анықталып, талдануы керек және олардың көмегімен В санатының жобаларына қойылатын
талаптарға сәйкес теріс әсерді азайту бойынша іс-шараларды шешуге болады. Соған
қарамастан, ЕҚДБ талаптарына сәйкес, А санатының жобаларына қоршаған орта мен
тұрғындарға әсерді кешенді бағалау және 120 күн бұрын жария етілетін тиісті құжаттарға
талдау талап етіледі. Жұмыстар көлемі ұлттық ҚОӘБ кемшіліктерін талдауды және ұлттық
ҚОӘБ-де анықталған кемшіліктерді жою үшін әлеуметтік және табиғатты қорғау ісшараларының жоспарын әзірлеуді қарастырады. Жария ету үшін даярланатын басқа
құжаттарға Техникалық емес сипаттағы түйіндеме мен Мүдделі тұлғаларды тарту жоспары
жатады.
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Жоспарды іске асыруға ЕҚДБ талаптарын қолдануды бағалау мақсатымен Жоспардың
талдауы орындалды. Жоспарды іске асыруға ЕҚДБ талаптарының сәйкестігі пәніне
жүргізілген аудит нәтижелері 8 тарауда, Қорытынды және Ұсыныстарда ұсынылды. ҚТ 7:
Түпкілікті тұрғындар және ҚТ 9: Қаржылық делдалдар атты талаптардан басқа барлық
талаптар қолданылады деп есептелінеді.
Тас жолды қайта салу бойынша жұмыстардың ешбір түрі де ЕҚДБ Экологиялық және
әлеуметтік саясатында қарастырылған ерекше тізімге енбейді.
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4

ТАС ЖОЛДАРДЫ САЛУ ЖӘНЕ КІЛТТІК
СИПАТТАМАЛАР

4.1 ТАС ЖОЛДАРДЫ САЛУ
4.1.1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
ЕҚДБ қаржыландыруына ұсынылған ұзындығы 62 км жол телімі (1 жол телімі) Жамбыл
облысының Мойынқұм ауданында, Бурылбайтал бекеті мен Ақсүйек ауылының ортасында
орналасқан. Ол оңтүстік-шығыс бағытта өтетін «Астана-Қарағанды-Балқаш-ҚапшағайАлматы» бағыттарындағы «Орталық-Оңтүстік» ірі тас жолының құрамына кіреді. Жол телімі
Астана-Алматы магистралінің құрамына кіреді және қайта қалпына келтіруді қажет етеді. 62
км жол телімін қайта салу Ақсүйек ауылы мен Бурылбайтал бекетінен алыс емес жердегі екі
шағын қалпына келтірілген жол телімінен тұрады.
Жобаға сәйкес, тас жол төрт өзеннің сағасын қиып өтеді: Құялы, Қарауыл-Қашқан, Қарасай
және Ботаборым. Соңғы жылдары аталған өзендер кеуіп біткен. Сондай-ақ, Жоба төрт
көпірді қайта салуды қарастырады. Басқа жаңарту нысандары мен жаңа ерекшеліктерге
қиылыстар, түсу жолдары, тұрақ орындары, автобус аялдамалары, көліктік жол айрықтар,
темір жол эстакадасы, су өткізу құбырлары, көпірді жарықтандыру және қиылыстар, жол
полициясының бекеті кіреді.
Тас жол аздаған шоқылы жерде, шөлді аймақ арқылы, кейде жайлау ретінде қолданылатын
кеуіп қалған өзендер мен көлдер сағаларының бойымен өтеді. Қазіргі уақытта, жақын
жатқан ауылдар мен фермалардың ірі қара малдарының шағын отарлары жолды кез келген
оңтайлы орында күндізгі уақытта және кеш батар алдында кесіп өте алады. Қазіргі уақытта,
бақташылар малды жол арқылы кез келген жерден айдап өтеді. Алайда, өзен сағалары мал
бағу үшін қолданылатындықтан, отарлар жолды көпірлер астынан жиірек кесіп өтеді. Жол
маңындағы фермада құдық бар. Оның шығысы фермада ұстауға болатын мал басын
шектейді. Тас жол Алакөл және Балқаш көлдерінен алыс емес жердегі аумақтан өтеді.
Балық аулау, туризм және демалу үшін қолданылатын, көлдерге шығысы бар бірнеше
топырақ жолдар бар. Тас жол Жусандалы табиғи қорығы арқылы өтеді, онда жайран,
қасқыр, итқасқыр, түлкі, қарсақ, қоян сынды жануарлар мен әр түрлі құстар мекендейді.
Қалған екі жақын жатқан табиғи қорғалатын аймақтарға Рамсар тізіміне енгізілген Іле
өзенінен 23 км солтүстік-шығыс бағыттағы сағасы мен оңтүстік-батысқа қарай 91 км
орналасқан Аңдасай табиғи қорығы бар.
4-1 суретте Бурылбайтал-Ақсүйек тас жолының телімі көрсетілген, онда көпірлер мен жер
үсті өтпе жолдарының, қара малға арналған жер асты өтпе жолдарының, шықпа жолдар
мен тұрақ орындарының орналасқан жерлері көрсетілген.
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Сурет 4-1

«Құрты-Бурылбайтал» тас жолы: «Бурылбайтал-Ақсүйек» телімі

Тас жолдың өту орындарын
Қосымшаларынан қараңыз.

қарау

кезінде

жасалған

фотосуреттерді

А,

А-2

4.1.2 ОРНАЛАСҚАН ОРЫННЫҢ ТАБИҒИ СИПАТТАМАЛАРЫ МЕН
КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ
Жобаның тас жолы жазық жерлер бойынша өтеді. Аумақтың геологиялық құрылымы мұзды
және өзендік тегі бар массивті жыныстармен сипатталарды, жыныстар мен жер бедері жел
әсерінен қалыптасқан. Орналасқан аумақтағы топырақ қабаты нашар дамыған, 20 см
шығыңқы және аздап дымқыл сұр топырақпен берілген.
Жер үсті суларының жүйесі солтүстікке қарай ағып, Балқаш көліне құяды. «АқсүйекБурылбайтал» тас жолы Алакөл және Балқаш көлдеріне тікелей таяу жерден өтеді.
Құрылыс аумағындағы гидрологиялық желі әлсіз дамыған және Шу өзені мен оның Құялы,
Қарауыл-Қашқан, Қарасай және Ботаборым атты сағаларымен жеткізілген, олар аумақта
ағып тұрады. Шу өзені – экономикалық маңызы бар жалғыз өзен, ал оның сағалары мен әр
түрлі бұлақтар қар ерігенде немесе қатты нөсерлерде ғана толығады. Жоба аумағындағы
жер асты суларының қоры шағын ғана, себебі қорлар жауын сулары есебінен ғана
толығады. Жарылған жыныстар мен үйінділерде жиналатын жер асты сулары жер
астындағы 5-7 метр тереңдіке дейін табылған жоқ.
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Тас жолдың ұсынылған бөліктері өнімділігі төмен жайлаулары бар шөлді дала аймағымен
өтеді, олар бірінші кезекте ауыл шаруашылық мақсатында және шағын ауқымды мал өсіру
үшін пайдаланылады. Құрылыс аумағында геоморфологиялық құрылымның үш негізгі түрі
табылды: дөңді жерлер аймақтың барлық жерінде, алқапты егістер мен жартас арасындағы
еңістер бар.Шөлді жерлер екі аймаққа бөлінеді:шөлді және таулы аймақ. Далалы аймақ
өсімдіктері, ең алдымен, көпжылдық жусан, зайсан сексеуілі (Haloxylon ammodendron) және
ақ сексеуіл, қырғыз қауырсын каулары, сортаң бұйырғын (Anabasis salsa), қара баялыш
(Salsola arbusculiformis),марсель қараматауы (Camphorosma monspeliaca) және тұран
жусанымен белгілі. Шөлді жерлердегі өсімдіктердің негізгі түрлеріне-бұталар мен шала
бұталар, олардың көпшілік бөлігін жүзгін, ақтаспа және құм қараған құрайды. Тау
бөктеріндегі шөлдерге баданалы қоңырбас және шөл шалғыны секілді біржылдық өсімдіктер
тән. Шу өзені алқабындағы өсімдіктерді негізінен шеңгел және жыңғыл тәрізді бұталар,
қамыс, қоға және жылтыр бетеге сияқты сазды өсімдіктер құрайды.
Жол сүтқоректілер,құстар және бауырымен жорғалаушылар мекендейтін Жусандала қорық
аймағы арқылы өтеді. Сүтқоректілер арасында құлақты кірпі, ергежейлі құмтышқан, суыр,
қосаяқ, саршұнақ, қоян, шие бөрі, қарақұйрық, ақбөкен, арқар сияқты жануарлар бар,
ақбауыр тышқан, ондатр, қарапайым сұртышқан,тарғыл мысық, қабан мен еліктер аз
мекендейді. Қорық аймағында бұйра бірқазан және ақ бірқазан, дала бүркіті, дала
күйкентайы, жағалтай, шіл, қарасұр карлығаш, жыланторғай, алқызыл қараторғай, қара
күшіген,ақ құйрықты қыран, қырғауыл, батпақ ақсары ителгісі, тырна және ақбас тырна
сияқты құс түрлері мекендейді. Зерттеу барысында жаз және көктем айларындағы
маусымдық ауысу кезеңіндегі жолдағы тікелей жақындықтан тек қана қасқыр, түлкі, шие
бөрі, қарсақ, қарақұйрық, арқар, елік және құм қояндарының мекендейтіні анықталды.
Деректерге сүйенетін болсақ, қарақұйрық секілді жабайы аңдармен кездесу мүмкіндігі бар.
Малдарға арнап екі туннель соғылады, бірінші туннель-Бурылбайтал ауылы маңынан,
екінші туннель-4-6жыл ішінде бір рет көпір астындағы көрші аймақты су апатына
ұшырататын Қарауыл-Қашқан өзені арқылы өтетін көпір жанынан соғылады. Сонымен
қатар,құрғақ өзен аңғарлары арқылы (жалпы ұзындығы 250 м-ден асатын) төрт көпір қайта
қалпына келтіріледі. Аймақта жабдықталған бірқатар бетон трубалары бар. Оған қоса,
келешекте ауылшаруашылық және басқа да транспорт құралдары салынған жолмен жүре
алу үшін Ақсүйек аулының жанынан туннель соғылу ұсынылып отыр. Қалалық транспорттың
жолды кесіп өтетіні белгілі. Аталмыш шаралар жолдың ар жағындағы маңызды өту
орындарын қамтамасыз ету қажет, бұл жобалау барысында есепке алынған болатын, одан
арғы бағалау талап етілмейді.
Қоршауға тиісті қорғалатын түрлер мен аймақтардың барын тексеру үшін кәсіби эколог
маманның қатысуымен алдын-ала инженерлік зерттеу жүргізу ұсынылады.
Жамбыл облысының климаты аса құбылмалы, ол климаттық, топырақ, өсімдік, жануар және
су ресурстарымен байланысты.Тәуліктік ауа темпаратаурасы ауытқуы мен қатты жел
әсерінен климаты континентті. Ең жоғарғы температура көрсеткіші шілде айында 45oC-қа
жетеді, ал ең төменгі қаңтар айында -43oC-ті көрсетеді. Жауын-шашын наурыз-сәуір
айларында түседі, орташа көрсеткіш 100-190мм құрайды, қазан-қараша айларындағы
орташа көрсеткіш 200-290мм. Облыстағы желдің жылдық орташа жылдамдығы 4,8 м/с тең.

4.1.3 ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Ауданы 50,4 мың шаршы километрді құрайтын, 30-дан аса ұлт өкілдерінің 30 мыңға жуық
тұрғыны тұратын,16 ауылшаруашылық аймақ орналасқан,62км ұзындықты жол телімі
Мойынқұм ауданында орналасқан. Аксүйек ауылы жолдың оңтүстік шеткі бөлігінен 2км
солтүстікке қарай орналасқан. Ауыл тұрғынының саны 1991ж уран шахтасы жабылғаннан
кейін 10 000 адамға қысқарды, және бос үйлер құрылыс материалдарының қайта
қолданылуы үшін бөлшектенді. Қазіргі кезде халық саны 1200 адамға жуық, олар негізінен
бұрын шахтада жұмыс істеген ересек буын өкілдері. «Бурылбайтал» станциясында, жолдың
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солтүстік шеткі бетінде 60 жуық үйлер орналасқан, ауыл тұрғындарының саны біртіндеп
азая бастады, қазір 200 тұрғынды құрайды.
Бурылбайталдан 3км оңтүстікке және жолдан 166м солтүстікке
қарай орналасқан
отбасылық фермадан басқа жол маңында үйлер немесе елді мекендер жоқ. Басты жолға
өту және екі бағытта ауысу ушін ферма 200метрлік тас жолды қолданады. Жер асты тұщы
су тапшылығы мен жаз мезгіліне дейін жайылымның жанып кетуі әсерінен жол маңында
фермалар мен үйлер салынбаған. Сырдария өзені алқабының оңтүстік батысына қарай,
жолдан 100км қашықтықта ауыл шаруашылығы, кішкене көлемде мал шаруашылығы мен
сүт өнімдері шаруашылығы дамып келе жатыр. Тұщы су «Бурылбайтал» станциясына
поездбен, ал Аксүйек ауылына ұзындығы 53км болатын құбыр арқылы жеткізіледі. Бұл
аймақтарда қара мал басы шектеулі. Жолдардың қиылысуы үшін малдарға арналған екі
жаңа туннель соғылады: біріншісі Бурылбайталға жақын, ал екіншісі 4-6жыл ішінде бір рет
көпір астындағы көрші аймақты су апатына ұшырататын және бірнеше апта барысында жол
арқылы мал айдауына кедергі келтіретін Қарауыл-Қашқан өзені арқылы өтетін көпір
жанынан салынады. Ақсүйек аулының малшыларымал айдауы үшін екі көпірді және темір
жол эстакадасын қолдана алады. Жол маңайында әртүллі компаниялар орналасқан,
олардың қатарында автокөліктерге жанармай құю станциялары мен кафе бар. Бұл
объектілер қиратуға келмейді, себебі жолды қалпына келтіруге қажет бос орындар
жеткілікті. Ұзындығы 62 км болатын екі жер телімі салынатын болғандықтан, жол құрылысы
үшін жерге иелік ету талабы керек.Қазіргі кезде, иелік етуге тиіс жер қолданысқа берілмеген
және онда тіркелмеген ауылшаруашылық және басқа сауда объектілері табылған. Аймақты
тексеру барысында аялдамалардың біріне жақын жерде бірнеше сиырдан басқа, мал
үйірлері, жылқы не түйе табылған жоқ

4.1.4 АРХЕОЛОГИЯ
Сертификатталған археологиялық компания барлық аймақтар мен жол маңында
орналасқан мәдени маңыздылығы бар объектілерді анықтау мақсатында тексеріс жүргізді.
Тексеріс барысында, өліммен аяқталған жол апатының 11 ескерткіші, жабық мұсылман
және христиан мәйіті, салынған уақыты анықталмаған 3 ежелгі қорған табылды. Бұл
объектілер жол салынатын жерден алыс орналасқандықтан, оларға ешқандай зиянын
келтірмейді, алайда баратын жолдың жыбылып қалмауына көз жеткізілуі тиіс. Қазақ
халқының мәдениетін дәріптеу ерекшелігінен, тұрғындарға мемориалдық плиталар астында
жерлеу болмаса да, бұл ескерткіштердің орын ауыстыруы не оларға бару жолдарының
жыбылуы қатты әсер етуі мүмкін. Қазақ заңында бұл шараларға тиым салу
қарастырылмаған.Жол бойындағы ескерткіштерді сақтау мақсатында жол салу әсерінің
салдарын төмендету шараларын қолдану және, қажет болған жағдайда объект иесімен
келісу мақсатымен және олардың орын алмастыруы мақұлданған келісімге негізделе
отырып жасалуы ұсынылады. Ақсүйек маңындағы жол басында мәйіт орналасқан. Бар
мәліметтерге сүйенсек, жаңа жол телімі мәйіт жанынан өтпейді, осылайша оған жету
жолдары жабылып қалмайды.
Құрылыс барысында, мәдени құндылығы бар ескерткіштер табылуы мүмкін. Олардың
қатарында жол салу кезінде табылған мәдени не археологиялық құндылығы бар кез-келген
ескерткіш болуы мүмкін. Егер осындай жағдай туындаса, табылған заттар құнын бағалау
үшін, археология институты не профильдік мекемелерге хабарласқан жөн. Мәдени
құндылығы бар зат табылса, тиісті шаралар қолданылуы керек, ал артефакт табылатын
болса, тиісті инстанцияға хабарлау қажет.

4.2 ЖЕР МЕНШІГІ
Ұзындығы 62км жолды қалпына келтіруге 442га жер телімі қажет. Оның 119г-на жол
төселсе, 23га қайтарылады. Жерге уақытша немесе тұрақты иелік ету жер иелеріне кірістің
азаюына әкелуі мүмкін. Жердің иесі орман шаруашылығының мемлекеттік органы
болғандықтан, жқмыс басталмас бұрын жерді пайдалануға рұқсат алуы қажет. Жерді беруге
байланысты өтемақы есептелініп, мемлекеттік орман шаруашылығы агенттігіне беріледі.
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Ақсүйек ауылы маңындағы жол телімінде ауыл кеңесі орналасқандықтан, жерден айырылу
өтемақысын төлеу қажет. Сонымен қатар, «Бурылбайтал» станциясы маңындағы жер де
Шығынақ ауыл кеңесіне тиесілі болғандықтан, жерден айырылу өтемақысы төленуі тиіс.
Жер сатып алу жол жаңында қызметті жүзеге асырып келе жатқан кәсіп субъектілерінің
физикалық не экономиялық мәртебесі өзгертуі екіталай. "Бурылбайтал" станциясына жақын
ескі жолда орналасқан кәсіпкерлік нысандарына жол ашық болады.Басқа аймақтарда
бірнеше объектілер орналасқан. Олардың ішіне кафе,жанармай құю бекеті,басқа да
ғимараттар кіреді.Қолда бар мәліметке сүйенсек, жолды қалпына келтіру үшін жолдың әрбір
жағынан ұзындығы 1 метр қашықтықты талап етеді.Бұл жоғарыда аталған нысандарға
әсерін тигізеді.Аудит барысында ескерілмеген басқа жер иелерінің болуын жоққа
шығармайды.Алайда,бар мәліметтерге қарағанда жергілікті үкімет жер телімдерін тіркеу
журналынан алынған ресми деректер бар.Жер иелеріне жоба жөнінде ақпарат беру
мақсатында кеңес жүргізе басталынады.Жерді сатып алу процесі жерді бағалау,өтемақы
төлеу және жер иелеріне кеңес беруді қосады.
Құрылысқа уақытша жер пайдаланылуға беріледі,тіреу тақталары мен басқа қосымша
құралдар қайта қалпына келтіріліп,тазаланып қайтарылады.
Жұмыс істеу басында жерді уақытша пайдалануға рәсімдеу қажет.Орман шаруашылығы
мемлекеттік органы жерлерінің өтемақысы есептелініп мекемеге беріледі.Ақсүйек
маңындағы жер телімі ауылдық кеңеске тиесілі болғандықтан,кеңеске залал кетірілген
өтемақы мөлшерін анықтайтын ұқсас процесс қарастырылған.Дәл осы жер телімінде шағын
кәсіпкерлік нысандары орналаспаған,сондықтан физикалық немесе экономиялық өзгерістер
екіталай.Сонымен осы фактінің расталу мақсатында тексеріс жүргізілуі тиіс.Жол бойындағы
кәсіп нысандарына жету жолы жабылмайды.
Барлық иелер жер телімдерін тіркеу журналына сәйкес жер қатынастары Басқармасы
арқылы анықталады.Жер иелері жобаның басталуы мен кеңес беру жөнінде
ескертелінеді.Қазіргі кезде жерді сатып алу процесі ресми түрде тіркелінеді,алайда жерді
бағалау,өтемақы төлеу,жер иелеріне кеңес беруді қосады.Уақытша пайдаланылуға берілген
жер қайта қалпына келтіріліп,тазаланып жер иесіне қайтарылады.Дәл осы жер телімдері
тіреу тақталары мен басқа қосымша жабдықтардың құрылысына пайдаланылады.
Бұл жобаның қанша жер иелері мен пайдаланушыларға әсер ететіні анықталмады.
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5

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ, ДЕНСАУЛЫҚТЫ,
ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ
БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

5.1 ЖАУАПТЫ ОРГАНДАР
The Committee for Roads manages road construction projects. It is within the Ministry of
Investment and Development of Kazakhstan, which is the implementing agency. The Ministry has
responsibilities for transport sector policy and for planning, developing and regulating transport in
the road, railway, and aviation sectors. The Committee of Road Police is responsible for road
safety and has approved the road safety measures that have been proposed. After project
completion, the Ministry of Investment and Development will be in charge of the operation and
maintenance of the project roads.

5.2 ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ
«ҚазАвтожол» ҰК (Жамбыл облысы) кездесу кезіндегі жол салу орнын тексеру барысында,
аталмыш жобаны институционалды және ұйымдықмүмкіндіктермен қамтамасыз ету үшін
жобаны іске асыру тобын құру қажеттігі анықталды. Тараптардың қызметтері мен міндеттері
әлі анықталмаған. Жамбыл облысы, Тараз қаласында орналасқан «ҚазАвтожол»
компаниясы ұзындығы 62км жол телімі үшінжауапты, және жобаны іске асыру тобын құруы
мүмкін. Бұл автокөлік жол комитетінің аймақтық бөлімшесі. ЖІАТ-ң тәртібі мен қызметі әлі
анықталмаған.
Бастапқы екінші жер теліміне арналған басқару мен есептіліктің жоспарланған
құрылымы,төмендегі суретте көрсетілген бірінші жер теліміне де қолдануға болады.
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Сурет 5-1

Жобаны басқару құрылымы

Жер теліміне ұқсас, Еуропалық Қайта құру және даму банкі қаржыландыратын жол төсемі
ағымдағы жобаны басқару және құрылыс барысында қоршаған орта, денсаулық, еңбек
және қауіпсіздікті сақтау бойынша стандарттардың орындалуы тағайындалған жобаны
басқару жөніндегі мердігерлермен және жобаны бақылау жөніндегі мердігерлермен
қамтамасыз етіледі.ЖБМ-ке қоршаған орта бағалауымен байланысты барлық
тапсырмаларды орындау үшін білікті маман тағайындалады, ЖБМ тобында қоршаған
ортаны бақылау жөніндегі маман мен әлеуметтік ықпал әсерін бақылайтын маман жұмыс
істейтін болады.Олардың міндеті жоспарлау мен орындаудың барлық аспектілерінде, ішкі
мониторинг пен қоршаған ортаға әсердің бағалауына көмек көрсету, ЖБМ мен мемлекеттік
билік өкілдерінің қоршаған ортаға әсер ету бағалау сұрақтары Еуропалық Қайта Құру және
даму банктің жұмыс аясындағы және әлеуметтік саясаттың оқыту қызметтері мен міндеттері
дәл қазір анықталмаған.
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5.3 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ, ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ ЖӘНЕ
ҚАУІПСІЗДІКТІ БАСҚАРУ
5.3.1 ҚОРШАҒАН ОРТА, ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ҮШІН
ЖАУАПКЕРШІЛІК
Автокөлік жолы комитетінің ЖІАТ жолдың қайта қалпына келуін орындайтын мердігерлерді
таңдауда және тендерлік құжаттар дайындығына жауапты.
Сонымен қатар, ЖБМ автокөлік жолы комитетінің мердігері болып табылады. Одан бөлек,
Тәуелсіз бақылау агентін тартуға болады.
Жол салынып болғаннан кейін ЖБМ аудандық не аймақтық әкімшілікпен бірлесе отырып,
жүйелік және ішінара бақылау жүргізеді.

5.3.2 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ, ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІКТІ
САҚТАУ САЯСАТЫ МЕН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ
Автокөлік жолы комитетінде, сәйкес саясаты, жоспары және үрдістері бар басқарудың
қоршаған орта, денсаулық, еңбек және қауіпсіздікті сақтаудың біріктірілген жүйесі жоқ. Кем
дегенде ISO 14001 стандартының, мысалы, саясат, жоспарлар мен үрдістерді орнату
сияқты бірқатар элементтерді ЖІАТ қызметіне енгізу қажет. Жоғарыда аталған құралдарды
әрдайым бағалау және жаңартып отыру керек, сонымен қатар олар мердігерлермен
жасалған келісімшарттарда ескерілуі керек.

5.3.3 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГ
Қазақстан Республикасы Заңнамасына сәйкес, акционерлер арасындағы екі жақты өзара
қатынас пен көпшілік алдындағы отырыстар міндетті болып табылады. Көпшілік алдындағы
жиналыс, 25-қаңтарда, Бурылбайталда өтті. Аталмыш кездесуге шақыру және талқылау
тақырыптары туралы өосымша ақпарат 2015ж, 21-қаңтарда орыс тілінде «Знамя труда»
және қазақ тілінде«Ақ жол» жергілікті газеттерінде жарияланды. Бұл жазба көпшілік
алдындағы кеңес беру талаптарына сәйкес келмейді,осыған сәйкес кездесу туралы
мәлімет, кездесу өткізілгеннен бұрын, кем дегенде 20 күн бұрын жариялануы қажет. Отырыс
туралы мәлімет
Мойынқұм облысындағы Жамбыл аймақтық веб-сайттарында да
жарияланған жоқ, бұл тағы да ұлттық заңнамаға қайшы келеді.
Көпшілік алдындағы отырыстарға Бурылбайтал ауылының кәсіпкерлері мен ересек буын
өкілдері, сонымен қатар Бурылбайтал мектебінің директоры, балық өнімдері инспекция
органының өкілдері, ҰК «КазАвтоЖол», «КаздорНИИ» компаниясының қоршаған орта
жөніндегі маманы, жол-эксплуатация бөлімінің бастығы, РМК «Казахавтодор» өкілі, бас
директор орынбасары, ЖШС ЖЗК «Казахавтодор» экологы және бас маманы қатысты.
Көпшілік алдындағы отырыстың мақсаты жол құрылыс элементтерін, сонымен қатар, жол
салу үрдісін, малға арналған туннель құрылысын, жол төсемі мәселелерін түсіндіру болды.
Қазіргі кезде аталмыш жобағаболатын кездесулер менжобаға маңызды мәліметтерді
жеткізу үшін акционерлердің қарым-қатынас жоспары құрылмаған. Бағалауға сәйкес,
аймақтық, аудандық және жергілікті билік жүйесі нәтижелі жұмыс істейді, жұмысын бастаған
ьарлық мекемелердің қызметтері мен міндеттері айқын. Аталмыш үрдіс, жергілікті биліктің
жиналыстар мен көпшілік алдындағы отырыстарды ұйымдастырыуға және осы аймақтағы
мүдделі акционерлермен қарым-қатынасты қолдауға міндетті болып табылатын дамып келе
жатқан қағида бойынша құрылған . Егер акционерлерге жер телімі журналынан мәлімет
керек болған жағдайда, олардың өкілдері қажетті ақпаратты аудандық және аймақтық
мекемелерден талап ете алады.
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АҚҚЖ және Еуропалық қайта құру және даму банкінің қағидалары және іскелер келісу
талабына сәйкес және жобаның түрлі сатысы барысында жүйелі кеңес берумен қамтамасыз
ету үшін WSP/PB тобымен дайындалды. Келешектегі қарым-қатынас нақтылаулары АҚҚЖ
ескертіледі.

5.3.4 МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРМЕН ЖҰМЫС
Мердігерлік ұйымдармен жасалған жұмыс шарты Еуропалық қайта құру және даму банкі
қаржыландырып жатқан бастапқы жол телімі құрылысында пайдаланылған талаптарға
сәйкес.
Тендерді жүргізу үрдісін Автокөлік жолы комитеті үйлестіреді. Еуропалық қайта құру және
даму банкінің экологиялық және әлеуметтік саясатына сәйкес, құрылыс компаниялары
қамту жүйесінің бастапқы буыны болып табылады, және олардың еңбек және жұмыс
шартына сәйкес келуіне байланысты бағалау шаралары экологиялық және әлеуметтік
саладағы Әрекет жоспарына енгізілді.
Ластануды азайтуға байланысты жобаның қоршаған ортаға ісері бағалауында көрсетілген
барлық талаптар тендерлік құжаттамаға және мердігерлермен жасалған келісімшартқа
енгізілуі қажет. Аталмыш баяндамада көрсетілген жағымсыз салдарды төмендетумен
байланысты шараларды одан әрі дамыту және оларды тендерлік құжаттамада ескеру
ұсынылады. Автокөлік жолы комитетінде, инвестиция және даму жөніндегі министрлікте
Азия Даму банкі, Дүниежүзілік банк және Еуропалық қайта құру және даму банкінде
жасалған қаржыландыру келісімшартының бастапқы үлгілері бар.
Келісімшарт талаптары мен несие шарттарына сәйкес, құрылыс барысындағы ластануды
төмендету шараларының орындалуына мердігер жауапты болып табылады. ЖБМ аталмыш
шаралардың құрылыс барысында орындалуы үшін бақылаумен қамтамасыз етеді.
Аталмыш салада пайда болатын күрделі мәселелерді шешу және ЖБМ-да және Еуропалық
қайта құру және даму банкінде есептілікті құру мақсатымен мағызды ақпаратпен
қамтамасыз ету үшін серіктестікті жөнге келтіреді.
Жабдықтау жүйесіне қатысты негізгі мәселелер, еңбек және өндірістік талаптарға қарай
бағытталған. Жалпы алғанда, Қазақстанның құрылыс саласы көптеген халықаралық
нормалар мен стандарттарға сәйкес келмейді. Оның рнегізгі себебі, жұмысшыларға
арналған негізгі құралдар мен жұмыс орнына жақын қызмет көрсету жабдығының (мысалы,
дәретхана, медициналық мекемелер және қоғамдық тамақтану орындары)жетіспеушілігінен,
демалыс уақытының қысқалығы мен жұмыс сағатының ұзақтығымен байланысты.
Хабарлап өткендей,инвесторлар мен халықаралық қаржы институттары қаржыландыратын
жобаларда бұл көрсеткіштер жоғары. Ұлттық заңнамаға сәйкес, тәуелсіз инспекциялардың
талаптары еңбек қарым-қатынасы саласында ескерілмейді.
Жұмысшыларға арналған лагерге 1050 адам сыяды деп жоспарлануда. Жұмысшылар
лагері Халықаралық қаржы корпорациясы(ХҚК) стандарттарына сәйкес келуі керек. Осы
стандарттарға сәйкес, жақын қалалар мен ауылдардан мүмкін болғанша жұмысшыларды
тарту қажет.
Жоба қызметкерлерін жоспарлау және басқару мақсатымен, аймақтағы қолжетімді жұмыс
күшін анықтау үшін дағдыларды бағалауды жүргізу ұсынылады.
Қауіпсіздің қызметі жұмысшыларының сәйкес лицензиялары, тәжірибесі және аталмыш
жұмыс түрін орындауға арналған біліктілігіне көз жеткізу үшін заңды тексеріс жүргізу
ұсынылады. Сонымен қатар, қажетті адам санына тұрғын үй және басқа да жергілікті
инфрақұрылым объектілерін, мысалы, Ақсүйек ауылында ұсынылады. Ақсүйек ауылында
кен қазу өнеркәсібі жабылған соң, тұрғындардың көшуі салдарынан болған босап жатқан
ғимараттар көп. Ауылға жұмыс күшінің бөлігін орналастыру жергілікті кәсіппен шұғылдану
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мүмкіндігін қамтамасыз ету, алайда оған байланысты тәуекелдер де бар, атап айтқанда,
жұмысшыларға арналған баспананы жеке жалға алу қиындығы және олардың ауыл ішіндегі
қозғалыс шектеуі. Қазіргі кезде лагерь, ауданы 11га жерді асфальтбетон қайта жөндейтін
қондырғы орнатылатын «Бурылбайтал» станциясы жанынан салынады.Зерттеуге сәйкес,
жер бұрын қолданылмаған. Бұл әрекеттер жерге кепіл етуді талап етпейді және уақытша
қолданысқа берілген рұқсатқа негізделе отырып жүзеге асады.Жұмыс күшінің орнын
ауыстыру және ішкі тәртіп нормаларының қағидалары мен стратегияларын дамытуға кеңес
беріледі.
Сонымен қатар, жергілікті қызмет көрсету бойынша келісімге қол жеткізу үшін қоғамдық
кеңес беру мен экологиялық және әлеуметтік саладағы әрекет жоспарына енгізу үшін
әлеуметтік-экономикалық, денсаулық сақтау жағдайлары туралы бастапқы мәліметтерді
алып отыруға кеңес береді. Жұмысшылар лагеріне және олардың аймақтағы орын
ауыстыруына қатысты басқа мәселелер, жол жанында тұратын жергілікті тұрғындармен
келіспеушілікке алып келуі мүмкін. Жолға жақын орналасқан Бурылбайтал және Ақсүйек
елді мекендері. Лагердің әдеттегі мәселеріне, көбінесе жұмысшылардың әйелдерге зорлық
көрсету, ішімдік не наркотик әсерімен бейәлеуметтік қылық таныту,жезөкшеліктің
таралуы,ЖҚЖИ және кейбір жағдайларда қылмыстың жоғары дәрежесі жатады. Ішкі тәртіп
нормалары осындай ықпалдық әрекеттерді азайту не болдырмау шараларын қамтиды.
Жоспардың жағымсыз нәтижеге алып келуі екіталай, себебі, жұмысшыларды жалға алуды
жоспарлау мен мердігерлік ұйымдар айналысатын болады, және құрылыс жобаларында
көрші елдерден келген жұмыс күшін заңсыз еңбекке тарту көзделмейді.
Ақсүйек ауылдық округінің төрағасы орынбасарымен жүргізілген келіссөз барысында, уран
және борат өндіру, мансаптық жолмен пайдалы қазбаларды өндіру сияқты әлі пайда
болмаған қызмет түрлерінде тәжірибесі бар, білікті және біліктілігі жеткіліксіз
жұмысшыларды қамтамасыз ету мүмкіндігі бар екендігі анықталды. Деректерге сүйенсек,
ауылда 50 жуық жұмыссыз бар. Ауылда 1200 адам тұрады. Лагер салынуы мүмкін
Бурылбайталда 200 жуық тұрғын болады деп есептелінген. Жұмыспен қамтылған
тұрғындардың басым бөлігі көрші аймақтағы көлде балық шаруашылығымен айналысады.
Ақсүйек ауылдық кеңесі төрағасының орынбасарымен келіссөз барысында, ауылдың тек
жұмыс күші бөлігін қамтамасыз етіп қана қоймай, жергілікті инфрақұрылымды пайдалануға
болатыны анықталды. Мысалы, ауылда жұмысшылардың орын ауыстыруына жағдай
жасайтын екі қонақ үй бар. Жалпы алғанда, құрылыс жолы жобасының келешегі нәтижелі.
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ, ДЕНСАУЛЫҚ,
ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
САЛАНЫ ТАЛДАУ

6.1 ҚОРШАҒАН ОРТАҒА, ДЕНСАУЛЫҚҚА, ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
САЛАҒА ӘСЕР
6.1.1 ҚАҒИДА
Осы тармақта мәліметтер басты акционерлермен сұхбаттасу және тексеру кезіндегі
қадағалауға негізделіп келтірілген.Сондай-ақ жобаның қоршаған ортаға әсерін талдауыан
бағалау қорытындысы 6-тармақта мазмұндалған.

6.1.2 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ТҮЗІЛУІ ЖӘНЕ ШЫҒАРЫЛУЫ
Қазіргі уақытта материалдарды (қауіпті де, қауіпсіз де) қауіпсіз сақтаудың қалай жүзеге
асырылатындығы айқын емес, бірақ материалдарды сақтау кезіндегі алдын алу ісшараларын енгізу ұсынылып отыр.
Тірек тақталарын сақтау орындары бар, алайда, қолда бар мәліметтерге сүйенсек, жақын
маңда қалдықтарды залалсыздандыру бойынша қызмет көрсететін лицензиясы бар
компания жоқ. Ақсүйектегі карьер қоқыс жинау орны ретінде қолданылады деп болжанады,
алайда тиісті лицензияның бар екендігі туралы мәлімет жоқ. Құрылыс және басқа
қалдықтарды, оның ішінде қауіпті қалдықтарды орналастыру үшін лицензиясы бар
орындарды табу ұсынылады.
СУДЫ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ СҰЙЫҚ ҚАЛДЫҚТАР
Су ресурстарының толық зерттелмеуіне қарамастан,өндіріс суды автомобильдік
цистернада Балқашатан қайта қалпына келтірілген жолмен жеткізіледі.Көл суын қолдануға
рұқсат алынды.Ауыз су Ақсүйек пен Бурылбайталда да су құбыры жөндеуден
өтті.Деректерге қарағанда ластанған суды лагерьден автоцистернада тазарту
канализациялық құрылымдары арқылы жұмысшыларға жібереді.Нақты мәлімет жоқ, алайда
Ақсүйек құрылымдары болуы мүмкін.(қазіргі кезде істен шыққан).Ластанған су Алматыға
жіберілуі мүмкін.Жобаның су қоры мен жер асты суларының толу әсерін бағалау
ұсынылады.Екісатылы тазарту жүйесін қолданылуы тиіс.
Жолды жобалау кезінде өзеннің ластануын төмендететін қиыршық тастарды сүзетін
коллектор
орнату
қарастырылуы
тиіс.Көпір
маңында
5
осындай
коллектор
орналастырылады,жазда өзен аңғары құрғап қалатынын айта кеткен жөн.18 тіреу
тақталарының толық көлемі 9 га алады.Су жиналуын қамсыздандыратын коллекторларды
орнату шараларын жүзеге асыру орнатылады.
БАСҚА САУАЛДАР
Алынған мәліметтерге сүйенсек,аймақ бойынша елді мекен мен жол жүрісінің аздығын
ескере отырып ауаға әсері мен шудың деңгейі проблемаға айналмайды.Алайда ұсыныс
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тізімі мәлімет жоқ кезде жасалынған,бірақ жол маңында аймақтар мен "Бурылбайтал"
станциясынан алшақ 166 км жерде орналасқан ферманы ескерген жөн.

6.1.3 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕН ҚАУІПСІЗДІК ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ
Жұмыстың басталмау себебінен қадағалау тобы жол салуға қатысты денсаулық және еңбек
қауіпсіздігіне келтірілетін зиянын анықтай алмады.Екінші жер телімін және жол құрылысына
іргелес аймақты тексеру барысында еңбек және денсаулық қорғау мақсатында қатал
стандарттарды қабылдау қажеттілігі анықталады.Аймақта тиісті негізгі жабдықтар,жеткілікті
мөлшерде санитар-тұрмыстық құралдар орналасқан.Олардың ішіне жуынатын бөлме,асүй
кіреді.Сондай-ақ мемлекеттік заңнамаға сәйкес жұмыс сағаттары,демалу кезеңдері алдыңғы
қатарлы халықаралық іскерлермен ұйымдастырылады.Құрылыс компаниялары денсаулық
сақтау және еңбек қорғау шаруасына толықтай жауапты.Экологиялық және әлеуметтік
саладағы әрекет жоспарында бірнеше кеңестер ұсынылады.Оның ішіне денсаулық және
еңбек қауіпсіздігі нормаларының орындалуын тексеру бағдарламасы ,оқиғалар есептілігінің
процедурасы,өнеркәсіпте еңбек және денсаулық қорғау жоспары,авариялық жағдайлар
және жауап қайтаруға дайындық шарасы кіреді.
Еңбек және денсаулық қорғау мәселесін қарастырғанда жол жүрісі басқару жоспарын
қамтитын табиғатты қорғау жоспарының талдамасымен қоса талаптарды басшылыққа
алған жөн.
Жол салу барысында малды екінші жерге айдау қауіпсіз жүру үшін құрылыс кезінде
салынған уақытша өткелді пайдаланған жөн.
Экологиялық және әлеуметтік сала жоспары шеңберінде құрылыс компаниясына
дайындалуға тиіс тендерлік құжат беріледі,сондай-ақ келісімшартта жоспар заңды талап
қажет ететіні ескеріледі.

6.1.4 ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР
Жобаның әлеуметтік және гендерлік аспектілеріне ұзақ мерзімді жағымсыз әсер қалдыруы
екіталай. Тексеріс жүргізу экологиялық және әлеуметтік салада іске асыру жоспарының
көмегімен қоғамдық салаға әсері деңгейінің анықтау мен төмендетуге болатындығын
дәлелдеді.Ықпалдың
басым
бөлігі
құрылыс
жұмыстарымен
байланысты:мысалы,шу,шаң,жол
жүрісінің
жиілеуі,жұмысшылардың
келуі
болып
табылады.Барлығы жұмыс аяқталғаннан кейін бітеді.Құрылыс тұрғындардың осал
топтарына әсер етуі мүмкін,жасына,жынысына,физикалық және психологиялық жағдайына
байланысты түрліше бастан кешіреді.
Еуропа қайта құру және даму банкі қаржыландыратын жер телімі, жұмысшылар лагері
орналасқан Ақсүйек ауылын қоспағанда, елді мекен арқылы өтпейді.Жолдың шетіндегі
Бурылбайтал ауылынан 2 км қашықтықтықта орналасқан.1000-ға жуық жұмысшының келуі
Бурылбайтал халық санына едәуір әсерін тигізеді. Лагерь мен көрші аймақты басқару
кезінде тұрғындарға артық қысым көрсетуден аулақ болу қажет.Экологиялық және
әлеуметтік сала жоспары шеңберінде ішкі тәртіп жоспарлау нормасы мен жұмыс күшін
орналастыруды
жоспар
басқармасының
құрылыс
басталмс
бұрын
жетілдіру
ұсынылады.Сонымен қатар жергілікті қызметтерді қолдану келісіміне жетуге қоғамдық
кеңестерді жүргізу ,сондай-ақ денсаулық сақтау саласы халі жөнінде негізгі
мәліметтерді,сонымен қатар әлеуметтік-эконмикалық деректерді экологиялық және
әлеуметтік сала іске асыру жоспарына қосылуы тиіс.Жұмысшылардың болуы кәсіпкерлік
дамуына мүмкіндік тудыруы мүмкін.Жоба көрші аймақтардың тұрғындарын жұмысшыларды
азық-түлікпен,басқа қызмет түрлерімен қамтамасыз етуге жұмылдырады.Төменде гендерлік
мәселеге қатысты тармақты қараңыз.
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Жол қызмет пен тауардың тез тасымалдануын мемлекеттік қана емес,халықаралық
деңгейде қамтамасыз етеді.Шаруаларға үлкен қала нарығына тауар тасымалдауын
жеңілдетеді.Жаңа жолдың салынуы қоғамдық көлік санының артылуына ғана емес,басқа
қызмет түрлерінің санын артып,көлік қауіпсіздігін арттырады.
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ ТАРТУ
Осы Жобаға арналған ресми ЕҚМ жоғына қарамастан, 2015 жылдың ақпан айында ұлттық
заңнаманың талап етуі бойынша ҚОӘБ-ті аяқтау үшін кеңес беру өткізілді. Көпшілік тыңдау
барысында ұлттық заңнаманың талаптарына сәйкестік қамтамасыз етілген жоқ, атап
айтқанда азаматтарға және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына тиісті хабарламалар
берілген жоқ. Көпшілік тыңдау Бурылбайтал ауылында өткізілді. Іс-шараға жергілікті
тұрғындар, демеушілер және жергілікті билік өкілдері қатысты. Клиенттің немесе жергілікті
билік органдарының тарапынан басқа көпшілік іс-шараларды өткізу жоспарланып отырған
жоқ.
WSP | PB компаниясы мүдделі тараптарды тарту жөніндегі болашақтағы іс-шараларда,
сондай-ақ ішкі және сыртқы байланыс тәсілдерінде пайдалану мақсатында Клиент үшін
ЕҚМ дайындады.
ГЕНДЕРЛІК АСПЕКТІЛЕР
Әлеуметтік салаға елеулі әсер тигізбейді деп күтілетіндіктен, жобаның гендерлік ықпалы да
елеусіз болады. Жұмысшыларды орналастыруға қатысты және осыған байланысты
жергілікті халық пен көршілес мекендерге тигізілетін әсерге қатысты негізгі мәселелер
туындайды. Жағымсыз жағдайларды болдырмау үшін, соның ішінде ықтимал
алымсақтықты, әлеуметке қарсы жүріс-тұрысты және басқа да қылмыстық іс-әрекеттерді
болдырмау мақсатында құрылыс қалашықтары үшін нақты жүріс-тұрыс нормативтерін
әзірлеу және енгізу ұсынылады.
Қазақстанда жер әдетте күйеудің атына тіркеледі, бұл қатысы бар жер иеленушілердің
арасында әйелдердің жоғы фактісімен расталады. Сондықтан олардың жер иеленушілерге
арналған өтеу пакетін ала алатыны екіталай. Жоба мәжбүрлеп физикалық орын
ауыстыруды көздемейді, ал жолды кеңейту үшін иемделген, трассаның оң жағынан 30 м
қашықтықта орналасқан жер телімі осы аумақтардың ауыл шаруашылық жерлеріне және
жайылымдарға елеулі әсерін тигізе қоймайды.
Осы ауданда жұмысқа орналастыру және бизнесті дамыту мүмкіндіктері әсіресе әйелдер
үшін шектеулі. Бұл Жобада әйелдерге жұмысқа орналастыруға қолдау көрсету және тиісті
инфрақұрылымды дамыту ұсынылады. Бұл инженерлер, механизаторлар сияқты дәстүрлі
емес лауазымдарға және талап етілетін біліктілігі бар әйелдер атқара алатын кез келген
басқа лауазымдарға қатысты. Әйел жынысты жұмысшылардың саны көп болған жағдайда,
орынсыз байланыстарды және назарды болдырмау мақсатында құрылыс қалашығы ерлер
мен әйелдерге арналған жеке үй-жайлармен жабдықталуға тиіс. Білікті әйелдерге
қалашықтың аумағындағы медициналық қызметкер немесе техникалық қызмет көрсету
қызметкері лауазымын атқару мүмкіндігі берілуі мүмкін. Жобаның аясында жергілікті ерлер
мен әйелдерді жұмыспен қамтуға қолдау көрсетіледі.
Үкіметтің 2011 жылғы 28 қазандағы № 1220 Қаулысына сай әйелдер еңбегін қолдануға
қатысты бірқатар шектеулер бар. Бұл Қаулыға сай әйелдер еңбегінің пайдаланылуы
шектелген жұмыстардың тізіміне келесілер кіреді: тау-кен жұмыстары, металл өңдеу,
зауыттардағы және қауіпті жағдайлардағы жұмыс. Алайда түнгі ауысымда әйелдерге
ерлерге берілген сағаттар санына рұқсат берілген. Қазақстан Республикасының
заңнамасында әйелдер мен ерлерге жұмысқа орналастыру үрдісінде және жалақы
мөлшерінде бірдей мүмкіндіктерге кепілдік берілген.
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Елде еңбек ақысын төлеуде елеулі гендерлік айырмашылықтар бар, олар ҚР
Конституциясының 24-бабына және Еңбек кодексінің 22.15 бабына негізделеді, онда ерлер
мен әйелдер үшін бірдей жұмыс үшін бірдей сыйақы көзделмеген. «Ерлер мен әйелдердің
тең құқықтарының және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы» 2009 жылғы 8
желтоқсандағы № 223-IV Заңның 3-тарауының 8-тармағында жұмысқа қабылдау үрдісінде
тең мүмкіндіктерге кепілдік берілген.
ҚҰРЫЛЫС КЕЗІНДЕ КӨЛІКТІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН ӨЗГЕРТУ
Құрылыс жүзеге асырылған уақытта қазіргі жол кеңейту және қалпына келтіру жұмыстары
жоқ жерде пайдаланылатындай етіп жол қозғалысы ұйымдастырылатын болады. Су
өткізетін құбырларды салу үшін де осындай тәсілді қолдану жоспарланып отыр. Көпір
құрылысы кезінде уақытша айналып өтетін жолдар пайдаланылатын болады.
Жол қиылыстарының құрылысы кезінде қара жолдарды басты жолмен байланыстыру үшін
баламалы маршруттарды ұйымдастырған жөн. Құрылыс кезеңінде де, құрылыс
аяқталғаннан кейін де елді мекендер оқшауланып қалмауға тиіс. Аталып өткендей, қара
жолдар үнемі пайдаланылатын болса, олардың басым бөлігі басты жолмен
байланыстырылатын болады. Бұл мәселе жөнінде фермерлермен кеңес өткізіледі. Сондайақ қара жолдардың біразы адамдар балық аулауға және дем алуға келетін жақын
орналасқан көлге апаратындығы айтылды.
Құрылыс кезеңінде көлік қозғалысы өзгеруінің және түйіскен жерлер шектелуінің
салдарынан жалпы көлік ағыны, қоғамдық көлік үшін, жергілікті тұрғындар мен
малшылардың қозғалысы үшін қиындықтар туындайды. Тұрғындардың денсаулығы мен
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеке құрылыс мердігерлерінде жоспарлық жұмыстардың
нәтижесінде көлік қозғалысының өзгеретіні жөнінде хабардарлықты арттыру жөніндегі өз
жоспарлары мен әдістері болғаны және қауіпсіз жол қозғалысын қамтамасыз ету үшін тиісті
жол белгілерін орнатуы өте маңызды. Жол немесе жолақ жабылған жағдайда, жүру кестесін
ұйымдастыру және жол жүруге кететін уақытты жоспарлау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін
мүдделі тараптарға (көлік компанияларына, жол қозғалысын пайдаланушыларға және
жергілікті тұрғындарға) тиісті хабарламалар жіберу қажет.
Құрылыс компаниялары жол жұмыстарының нәтижесінде туындайтын апаттар мен оқиғалар
тәуекелдерін барынша азайту мақсатында тұрғындардың денсаулығын қорғау және
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жоспарды әзірлеумен айналысуда. Құрылыс
машиналарының
және
құрылыс
материалдарын
тасымалдауға
арналған
жүк
автомобильдерінің санының көбеюі жұмыстар жүргізілетін ауданда шу мен шаңның
ұлғаюына, көлік қозғалысының жаңылысына немесе жолдың жабылуына әкеліп соқтырады.
Теріс ықпалды азайтуға бағытталған шаралар ЖІҚ берілген.
МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ
Жаңа жол салудың нәтижесінде малға және ауыл шаруашылық қызметке теріс ықпал тигізу
ықтималдығы төмен. Климаттық жағдайларға байланысты бұл ауданда ауыл шаруашылық
өндірісі жүзеге асырылмайды. Жол салынатын аумаққа сапар барысында ауыл
шаруашылық қызмет анықталған жоқ. Сондай-ақ бірнеше сиырды санамағанда, ірі қара
мал, жылқы немесе түйе табындары байқалған жоқ. Екі жаңа жерасты өткел салу қажет:
біреуі Бурылбайтал ауылының дәл жанында болса, екіншісі Қарауыл-Қашқан өзені көпірінің
жанында болады. Бұл өзен аймағында 4-6 жылда бір рет көпірдің астындағы жерді су
басып, мал жолы бірнеше аптаға бұғатталып қалуы мүмкін. Ақсүйек ауылының малшылары
малды жолдан өткізу үшін екі көпірді және темір жол өткелін пайдалана алады. Құрылыс
жұмыстары жергілікті тұрғындардың экономикалық қызметіне әсерін тигізбеуі үшін құрылыс
кезінде уақытша өтпе жолдар орнатылатын болады.
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ЖЕРДІ ИЕМДЕНУ
Ұзындығы 62 шақырымды құрайтын жол учаскесін қалпына келтіру ауданы шамамен
алғанда 142 га құрайтын жерді иемденуді қажет етеді. Бұл аумақтардың 119-дай гектары
жолға бөлінеді, ал қалған 23 гектары иелеріне қайтарылатын болады. Жерді уақытша
пайдалану немесе ұзақ уақытқа алу жер иеленушінің пайда жоғалтуына әкеліп соқтыруы
мүмкін. Жер Орман шаруашылығы комитетіне тиесілі, жұмыстарды жүргізер алдында жер
телімін пайдалану түрін өзгертуге рұқсат алу қажет. Жерден айыру үшін төленетін
өтемақыны Комитет есептейді және төлейді. Ақсүйек ауылының жанында орналасқан,
қалпына келтірілуге тиіс учаске Ақсүйек ауылдық кеңесіне тиесілі; мұнда жерден айыру үшін
осындай өтемақыны төлеу үрдісі жүзеге асырылуға тиіс. Сол сияқты Бурылбайтал
станциясының маңындағы учаске Шығанақ кентінің ауылдық кеңесіне тиесілі және ұқсас
тәсілмен жерден айыру үшін өтемақы төлеу үрдісі жүзеге асырылады. Жерді қандай да бір
иемдену түрінің жолдың жанындағы демалыс орындарында орналасқан кәсіпорындардың
физикалық немесе экономикалық түрде жылжуына әкеліп соқтыруы екіталай. Бурылбайтал
станциясының жанындағы қалпына келтірілетін учаскеге қатысты ескі жолда орналасқан
кәсіпорындар үшін кірме жолдар ұйымдастырылатын болады.
Жергілікті билік органдары Жер қадастрынан ресми деректер алды әрі Жоба және ықтимал
салдар жөнінде хабарлау үшін қатысы бар жер иеленушілермен кеңес өткізе бастады.
Жерді иемдену үрдісіне жер телімдерін бағалау, өтемақы төлемдері және жер
иеленушілермен кеңестер өткізу кіретін болады. Құрылыс алаңшаларына және басқа да
құрылыстарға арналған, уақытша пайдалану үшін иемденген жер құнарлығы қалпына
келтірілетін болады әрі жиналып, иелеріне қайтарылатын болады.
ЖІҚ-те көрсетілгендей, барлық қатысы бар адамдарды және төлеу негізін айқындайтын
Шаруашылықты қалпына келтіру моделін (ШҚҚМ) әзірлеу қажет.
ӘЛЕУМЕТТІК ӘЛСІЗ ТОПТАР
Әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтарды бағалау қатысы бар тұрғындардың арасында Жобаның
салдарына ерекше сезімтал болуы мүмкін адамдарды анықтау үшін өткізілді. Жолдың
жанында орналасқан жалғыз елді мекендер – Ақсүйек ауылы және Бурылбайтал станциясы,
Жобаның тікелей ықпалына тек соңғысының тұрғындары ғана шалдығатын болады.
Тұрғындардың басым бөлігі әлсіз топқа жатпайды, алайда құрылыс жұмыстарының
учаскелеріне жақын болғандықтан, шудың, шаңның, дірілдің және құрылыс көлігі
қозғалысының кесірінен қолайсыздық туындауы мүмкін. Құрылыс кезінде қоршаған ортаның
күйін басқару шараларын (соның ішінде Жол қозғалысын басқару жоспарын) әзірлеу қажет.
Жақын орналасқан фермаларда тұратын және жұмыс істейтін (ресми түрде де, бейресми
түрде де) малшылар әлсіз топқа жатады деп саналуы мүмкін жалғыз адамдар болып
табылады, бірақ жолдан 166 м жердегі жалғыз фермадан басқа фермалар анықталған жоқ.
Сондай-ақ жолдың бойын қарау барысында тұрақ орындарының жанындағы бірнеше
сиырды қоспағанда мал байқалған жоқ.
Малшылар жер телімін бейресми түрде пайдаланған жағдайда, оларды теория жүзінде
әлсіз топ ретінде қарастыруға болады. Малшылардың көбі осы аудандағы жер
иеленушілерге және фермерлерге ресми/бейресми түрде жұмыс істейді, сондықтан олар
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтемақы төлемдерін алады. Алайда
кейбір малшылар жолдан өтуі мүмкін немесе маусымдық көшу кезеңдерінде не ірірек
фермаларға сату үшін мал айдаған кезде учаскелерде уақытша тұруы мүмкін. Мұндай
малшыларға ҚР ұлттық заңнамасы қолданылмайды, сондықтан қосымша өтемақы
шараларын бағалау үшін немесе Еуропа қайта құру және даму банкінің ТР 5 құжатына
сәйкес кеңес өткізу үшін теріс ықпалды азайтуға бағытталған шаралар айқындалды.
Өтемақы ақшалай түрде ғана емес, қауіпсіз жол өткелдерін қамтамасыз ету кепілдігі түрінде
де, сондай-ақ кез келген жол жабындарына және малдың қозғалысы мен жайылуына әсерін
тигізуі мүмкін құрылыс жұмыстарына қатысты ақпарат беру түрінде де болуы мүмкін.
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Бейресми малшылар мен жер иеленушілердің есебін жүргізу, сондай-ақ оларға залалды
өтеу Еуропа қайта құру және даму банкі саясатының талабы болып табылады. Бейресми
жер иеленушілерді анықтау мүмкін болмай қалса да, ресми және бейресми жер
иеленушілердің жоғын растау үшін бағалауды жүргізу қажет.
Осы облысқа көшетін жұмысшылардың санына байланысты алымсақтық жағдайларында
әйелдер әлсіз болып қалуы мүмкін. Жоғарыда аталғандай, құрылыс қалашығында қатаң
жүріс-тұрыс нормативтері белгіленетін болады. Мигрант жұмысшылардың ағыны
әйелдердің әлсіздігін ушықтыруы мүмкін, бірақ жергілікті сарапшылардың деректері
бойынша мигранттар жұмысқа орналасу үшін құрылыс саласына қарағанда фермаларды
немесе зауыттарды жиірек таңдайды. Құрылыс алаңшасы Бурылбайтал станциясының
жанында орналасқандықтан, тәуекел өседі және сәйкесінше жүріс-тұрыс нормативтерін
енгізу ұсынылды.
Мүгедектігі бар немесе денсаулығы нашар адамдар, сондай-ақ қарт адамдар құрылыс
жұмыстарының нәтижесінде шу мен шаңның жоғары деңгейіне шалдыққыш болуы мүмкін.
Бурылбайтал станциясының жанындағы кейбір жергілікті тұрғындар да шалдыққыш болуы
мүмкін.
МЕРДІГЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУ
Әзірлеу аяқталды. Мердігерлер үшін тендерлер әлі дайындалған жоқ. Жол салу үшін
мердігер бекітілетін болады, сондай-ақ болашақта жобаны қадағалау және басқару үшін
жауапты тұлғалар тағайындалатын болады. Сонымен қатар құрылыс жұмыстарын
орындайтын түрлі мердігерлерді қадағалау үшін білікті қызметкерлерді іріктеу қажет.
Экологиялық, денсаулық сақтау стандарттарына және қауіпсіздік стандарттарына
сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатында тәуелсіз тексерулерді орындау, сондай-ақ жалдау
шарттары және құрылыс қалашығы үшін әзірленген нормативтер сияқты әлеуметтік
аспекттердің Еуропа қайта құру және даму банкінің талаптарына толықтай сәйкестігін
қамтамасыз ету ұсынылады.
Құрылыс қалашығын Бурылбайтал станциясының жанында орналастыру және
сыйымдылығы көп дегенде 1050 адамды құрайтын тұрғын үй-жайларын ұйымдастыру
ұсынылады. Хабарланғандай, құрылыс қалашығы ХҚК стандарттарына сәйкес келетін
болады, бұл ұсынымдарға сәйкес келеді. Сонымен қатар бірнеше құрылыс алаңшасы
жоспарланған.
Құрылыс өнеркәсібі саласында негізінен ерлер жұмыс істейді, сонда да жүргізушілер,
инженерлер және т.б. сияқты кейбір лауазымдарды әйелдер атқаруы мүмкін. Құрылыс
алаңшасына қажетті жеткізу тізбегіне қатысуға жақын орналасқан мекендерді тарту,
мысалға азық-түлікпен және басқа да қызметтермен қамтамасыз ету ынталандырылады.
Алайда жақын жерде жолдың соңындағы, Бурылбайтал станциясының жанындағы мекен
және бір жекеленген ферма ғана бар, сондықтан қалашыққа қолдау көрсету үшін адамдар
жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондай-ақ жұмыс күшінің қайдан алынатыны анық емес. Мүмкін,
кейбіреуі Ақсүйек ауылынан келер, бірақ басқаларына жобаның аумағынан тыс жерде
орналасқан елді мекендерден келу қажет.
Құрылыс саласындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы стандарттарының
халықаралық стандарттарға сәйкес келетіні белгілі. Құрылыс компанияларының сатып алу
жөніндегі тендерлік құжаттамасы қоршаған ортаны, денсаулықты, еңбекті және қауіпсіздікті
қорғау саласындағы сипаттамаларға қойылатын талаптарды қамтуға тиіс, олар орындалуға
тиіс. Ең төмен мемлекеттік стандарт ретінде төменде келтірілген еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы жөніндегі нормалар сақталуға тиіс.
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Кесте 6-1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша мемлекеттік нормативтер

ҚР СТАНДАРТЫ

ТИІСТІ ТАЛАПТАР

«Құрылыстағы
еңбекті қорғау
және қауіпсіздік
техникасы» 1.0305-2001 ҚНжЕ
«Еңбекті қорғау
және қауіпсіздік
техникасы
туралы»
28.02.2004 жылғы
№ 582 Акт

Жұмыс орнының жағдайлары барлық санитарлық-эпидемиологиялық
талаптарға сәйкес келуге тиіс.
 Тәуекелдерді жою және азайту үшін үнемі технологиялық
бақылау
 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөнінде ақпарат беру,
нұсқама жүргізу және білімді тексеру
 Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, арнайы киімді, жеке
қорғану құралдарын беру, алғашқы жәрдем көрсету және
залалсыздандыруды жүргізу. Егер жоғарыда аталғандар тегін
берілмесе, жұмысшылар жұмысты тоқтатуға құқылы
 Жұмыс белгілі бір тәуекелдерге байланысты болған жағдайда
қосымша ақы төлеу
 Аса қауіпті жағдайларда жұмыс істейтін қызметкерлерге 0,5 литр
мөлшерінде сүт беру
 Кем дегенде 5 жылда бір рет, сондай-ақ жұмыс режимі өзгерген
жағдайда
өндірістік
нысандарда
еңбек
жағдайларын
сертификаттауды жүзеге асыру
 Жазатайым жағдайларды және еңбек ету қабілетін жоғалту
жағдайларын мұқият зерттеу және талдау
 Жұмысшылар үшін жарақат алған жағдайдан сақтандыруды
ресімдеу
 Жыл сайынғы медициналық тексерулерді өткізу
 Апаттық жағдайлар эскалациясының алдын алу

Бұл талаптарды толықтай сақтау, бірақ олармен ғана шектелмеу, олардан бөлек осы жоба
үшін өзекті болып табылатын Еуропа одағының еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
2
(ЕҚ ж ҚТ) жөніндегі стандарттарға сәйкестікті көздейтін Еуропа қайта құру және даму
банкінің талаптарын орындау ұсынылады.
Сонымен қатар үнемі жетілдірудің аясында тиісті ақпаратпен немесе жұмыс күшіне және
түсініктер қалдыру мүмкіндігіне (соның ішінде шағымдар беру үрдісіне) әсерін тигізуі мүмкін
күтілетін өзгерістер жөніндегі мәліметтермен үнемі алмасуды жүзеге асыру қажет. Одан
бөлек келесі іс-әрекеттерді жасау қажет:
 Жұмысшылар мен мүліктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 Жұмысшыларды оқыту және ЕҚ ж ҚТ сақтауға әрі қорғаныш жабдықтарды пайдалануға
бағытталған тиісті ынталандыруды ұйымдастыру; және
 Төтенше жағдайлардың алдын алу, дайындау және сол жерде әрекет ету жөніндегі ісшараларды енгізу
Жобаның бұл кезеңінде құрылыс компаниялары, яғни жеткізудің бастапқы тізбегі белгісіз.
Клиент жасаған барлық іс-әрекеттердің құрылыс компанияларға арналған шартқа қосылуын
қамтамасыз ету үшін Автомобиль жолдарының комитеті ЖІК-ті тендерлік құжаттамаға
енгізуге тиіс (бұл Еуропа қайта құру және даму банкінің соңғы қаржыландыруымен
расталады).
ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЖОБАНЫҢ НЕГІЗДЕМЕСІ
2015 жылы ұзындығы 62 шақырымды құрайтын жол учаскесінде болған апаттардың
статистикасы төмендегі 6-2 кестесінде келтірілген.
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Кесте 6-2

Жол көлік апаттарының статистикасы (2015)

KM

КҮНІ,
УАҚЫТЫ

КӨЛІК ТҮРІ

2173

04.03.17-20

Жеңіл көлік

2195

19.08/00-05

Жеңіл көлік

ЖОЛ АПАТЫ
Қарама-қарсы
соқтығысу
Соқтығысу

ҚАЗА ТАПҚАНДАР
САНЫ

ЗАРДАП
ШЕККЕНДЕР
САНЫ

0

1

0

1

2015 жылы ұзындығы 62 шақырымды құрайтын жол учаскесінде екі ғана жол апатының
(ешкім қаза тапқан жоқ) тіркелгеніне қарамастан, соңғы жылдары жалпы трассада бірталай
апаттар болды.
Қауіпсіздікке қатысты мәселелерді және теріс беталыстарды анықтау және шешу үшін ТР4
құжатында тиісті Еуропа одағының жол стандарттарын және жол қозғалысының қауіпсіздігін
3
басқару стандарттарын қарастыру және қажет болған жағдайда Жобаның әр кезеңінде жол
қозғалысының қауіпсіздігін тексеруді жүргізу, сондай-ақ апаттар туралы есептерді үнемі
қадағалап отыру талабы бар. Көлік пайдаланылатын жерлерде немесе көлік құралдары
(меншікті немесе жалға алынған) жиналатын жерлерде жұмысшыларға жүргізушінің және
көлік құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тиісті түрде оқыту қажет. Жобаның аясында
пайдаланылатын барлық көлік құралдары үнемі техникалық қызмет көрсетуден өтіп отыруы
қажет.
Жол қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін тәуекелдерді анықтаған, жол
қозғалысының қауіпсіздігін тексерумен айналысатын топ баяндамасының нәтижелеріне
негізделу және осы тәуекелдер салдарының алдын алу қажет. Алайда құрылыс жеріне
сапар барысында жаңа автобус аялдамаларының орналасуы және жаяу жүргіншілердің
жүретін жолдан өтуі қажет болатын учаскелердегі қауіпсіздік шаралары тексеруші топпен
талқылау барысында қарастырылған негізгі мәселелер болды. Атап айтқанда бұл Ақсүйек
кентіне баратын адамдарды қабылдайтын автобус аялдамасына қатысты. Сонымен қатар
көпшілік тыңдауда тұрғындар жолдың астында ауыл шаруашылық көлікке және анда-санда
жолды қиып өтетін басқа машиналарға арналған өткелді салуды ұсынды.
ЖІК-те жеке дара нысандарға (мысалға, фермаларға) және басқа да учаскелерге қалай
баруға болатынына қатысты ұсыным бар, себебі қазіргі уақытта қара жолдарды басты
жолдармен қосу жүзеге асырылуда. Маңызды жайт, басты жолды қалпына келтіру
барысында да, бұл үрдіс аяқталғаннан кейін де басты жолға қара жолдарды қосуға болады.
Басты жолды салу аяқталғаннан кейін қара жолдарды басты жолмен тек бір бағытта ғана
байланыстыру мүмкін, сонда қарсы бағытта жүру үшін кері бұрылып, көп қашықтық жүріп
өту қажет болмайды. Басты трассаға шығып, оңтүстікке қарай жүру үшін фермер басты
жолға апаратын параллель жолмен солтүстікке қарай шамамен алғанда 2,5 шақырым жүріп
өтуге тиіс. Солтүстікке апаратын жолға жету үшін Бурылбайтал станциясының жанындағы
елді мекеннің тұрғындарының екі жаққа қарай шамамен алғанда 4,2 шақырым жүріп өтуі
қажет. Бурылбайтал станциясының жанындағы қалпына келтірілген учаскеде ескі жолда
орналасқан кәсіпорындар жаңа жолға қолжетімділік алады. Ескі жол жөнделеді және екі
кафе, жанармай құю станциясы және полиция учаскесі сияқты барлық кәсіпорындарды
қамти отырып, жаңа жолмен байланыстырылатын болады.
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7

КЕМШІЛІКТЕРДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ
ҚОСЫМША АҚПАРАТ

7.1 ҚАҒИДА
Кемшіліктерді талдау Еуропа одағының ҚОӘБ талаптарына және қазіргі заманғы жұмыс
әдістеріне қатысты жүргізілді. Бұл тарауда талдаудың негізгі нәтижелері берілген.

7.1.1 АУА САПАСЫ
ҚОӘБ-де ауа сапасын бақылаудың бастапқы деңгейі жөніндегі деректер жоқ. Бұл ақпарат
ұсынылатын сызбаға байланысты ластаушы заттар концентрациясының пайыздық ұлғаюын
есептеу үшін және көлік құралдары шығаратын ластаушы заттар жөніндегі деректерді
тексеру үшін, пайдалану қалдықтарын болжалдау үшін қажет. Сондықтан құрылыс
басталғанға дейін кем дегенде 3 ай ішінде (негізінде 6 ай дұрыс) трассаның бойында NO2
үшін ауа сапасын бақылаудың бастапқы деңгейін жүргізу ұсынылады. Үздіксіз талдауыш
және диффузиялық түтікшелер қажет болуы мүмкін. Қатысы болуы мүмкін мекендерде,
мысалға Бурылбайтал станциясында және төрт демалыс орнында (екеуі ескі учаскелерде
және екеуі жаңа учаскелерде, мұнда сәйкесінше бұрынғы кәсіпорындар өз жұмыстарын
жалғастырады, ал жаңа кәсіпорындар болашақта қызмет ете бастайды) орналасқан жерлер
ауасының сапасын бақылау жүзеге асырылуға тиіс.
ҚОӘБ-де жолдағы жөндеу жұмыстарына сезімтал бірқатар мекендер белгіленген. Жөндеу
жұмыстарына қатысты бұл мекендерді белгілеуге арналған карта берілген жоқ, олардың
орналасқан жерінің сипаттамасы координаталар немесе координаталар торы үшін
жарамды.
Жусандала қорықтық аймағы сияқты экологиялық жерлер ауаның сапасына сезімтал деп
белгіленбеген. Трассаға қатысты Жусандала қорықтық аймағының картографиялық
шекаралары ҚОӘБ-ге қосылуға тиіс. Осы және флорасы сезімтал кез келген басқа
аумақтағы ауаның сапасына тигізілетін теориялық ықпал ауаның сапасын бағалаған кезде
ескерілуге және флора мен фаунаға ықпал ету аясында қарастырылуға тиіс. Бұл ақпарат
бағалау барысында барлық тиісті сезімтал факторлардың ескерілгенінің дәлелі ретінде
берілуге тиіс. Төмендегі 7-1 кестесінде көрсетілгендей, Қазақстандағы Ауа сапасы
стандарттары Еуропа одағының стандарттарына тең немесе олардан қатаңырақ.
Кесте 7-1

Ауа сапасы бойынша стандарттар

ЛАСТАУШЫ
ЗАТ

ҚР
СТАНДАРТТАРЫ,
МАКСИМАЛДЫ
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН
МӨЛШЕРЛЕМЕ
3
А/МГ/М
20 мин
24сағат

ЕО СТАНДАРТТАРЫ

0.085

0,2 мг/м
(жылына 18

1 сағаттағы
орташа мәні

Ластаушы
зат

Азот
диоксиді

0.04
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24 сағаттағы
орташа мәні

Орташа
жылдық
мәні

0.04 мг/м3
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ішіндегі
максимал
ды
орташа
күндік
мөлшерле
ме
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рет
асырылуы

(NO2)
Қатты
бөлшектер
(PM10)

0.15

Тұншықтырғ 5.0
ыш газ (CO)
0.001
Қорғасын
(Pb)

0.05

0.04 мг/м3
0,05 мг/м3
(жылына 35
рет асырылуы
мүмкін)

3.0
0.0003

10 мг/м3

0.0005
мг/м3

ҚОӘБ-та құрылыс кезеңінде атмосфераға шығарылатын есептік қалдықтарды көзделген,
онда шығарылатын қалдықтардың алдын-ала есебі ҚР мәндерінің шегінде болады деп
көрсетілген (ҚОӘБ-тың 4.2.2 бөлімі, 4.6 кестесі). Құрылыс барысындағы шығарылатын
қалдықтардың алдын-ала есебі тонналармен көрсетілген (қасиеттер сақталатын уақыт
көрсетілмеген), ал стандарттарда мг/м3 өлшем бірлігімен берілген. Құжаттарды қоғамның
назарына жеткізер алдында бірдей бірліктерді пайдаланған жөн.
ҚОӘБ-та көрсетілгендей, ауаның пайдалану сапасын бағалау 2028 жылға дейін жасалған,
жобаның техникалық-экологиялық негіздемесінде берілген жол қозғалысы болжамдарына
негізделеді, алайда деректер ҚОӘБ-қа берілген жоқ. Бағалау қызметтің бар-жоғы
сценарийін ғана ескереді, бірақ осы сценарий үшін атмосфераға шығарылатын
қалдықтарды бағаламайды.
ҚОӘБ пайдалану үшін атмосфераға шығарылатын есептік қалдықтарды қамтамасыз етеді,
бірақ есеп қай уақыт кезеңі үшін жасалған болса, сол уақыт кезеңін көрсету қажет (орташа
сағаттық, орташа жылдық, орташа күндік және т.б.). Бағалау жолдан 20 м қашықтықтағы
қалдықтарды ескереді. Мұндай қашықтықта ең көп деген рұқсат берілетін концентрацияның
шекті мәндері асырылмайды, сондықтан көрсетілген шектерден тыс сезімтал жер
иеленушілерге бұл қатысты болмайды. Одан бөлек, ҚОӘБ-та трассаның бойындағы ең
жақын орналасқан тұрғын меншігіне дейінгі қашықтық, сондай-ақ осындай аумақта шекті
мәндердің асырылатыны-асырылмайтыны көрсетілуге тиіс.

7.1.2 ШУ ЖӘНЕ ДІРІЛ
ҚОӘБ трассаға қатысты бірқатар сезімтал мекендерді анықтады, алайда кейбір жеке дара
учаскелер ескерілген жоқ. Есепте шуға сезімтал болуы мүмкін қандай да бір экологиялық
жерлер анықталған жоқ (мысалға, Жусандала, Шу өзені, Алақой және Балқаш көлдері).
Шудың табиғат ортасына және ондағы кез келген қорғалатын түрлерге тигізетін әсері де
флора мен фаунаға ықпал ету аясында қарастырылуға тиіс. Бұл ақпарат шуға сезімтал
болуы ықтимал барлық факторларды анықтау үшін қажет.
ҚОӘБ-та шуға жүргізілген ешқандай негізгі зерттеулер жоқ. Шудың деңгейі жөніндегі негізгі
деректерді алу үшін трассаның бойындағы шуды күндіз және кешке зерттеу ұсынылады.
Бұл ақпарат кейін шу деңгейі жоғары болатын кез келген жерлерді анықтау үшін және
осындай жерлердегі шудың жоғары деңгейінің салдарын есепке алу үшін пайдаланылуға
тиіс.
Құрылыс шуының деңгейіне қатысты болжам жоқ. ҚОӘБ-та «инженерлік шешім»
пайдаланылған кезде шу деңгейлерінің Қазақстанда белгіленген деңгейлерден төмен
болатыны күтіледі деп көрсетілген. Мұны құрылыс шуын бағалаудың тиісті әдістемесінің
негізінде қолдаған жөн. Есептеу күтілетін құрылыс жұмыстары мен техниканың негізінде
жүргізілуге тиіс. Бағалауда трассаның бойында, құрылыс алаңшаларының және
маршруттардың жанында тұратын сезімтал реципиенттерге тигізілетін ықпал ескерілуге
тиіс. Құрылыс шуының салдарын болдырмау ҚОӘБ-қа қосылған, бірақ егжей-тегжейлі
ақпарат қажет. Құрылыс діріліне жүргізілген бағалау жоқ. Егер дірілдің жоғары деңгейіне
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байланысты болатын, діңгекті орнатып қою жұмыстары немесе тығыздауға бағытталған
жұмыстар сияқты қандай да бір құрылыс жұмыстары орындалатын болса, олар теріс
салдарды болдырмауға бағытталған тиісті шаралармен бірге айқындалуға тиіс.
Пайдалану шуының бағалауында көрсетілгендей, шу деңгейлері шу кедергілері жоқ жолдан
20 м қашықтықта және шу кедергілері бар жолдан 10 м қашықтықта 70 дБА мәнін құрайтын
шектен төмен болады. Алайда бұл нәтижелерді қарастыру мүмкін емес, себебі ҚОӘБ-та шу
деңгейлерін немесе жол қозғалысының қарқындылығын болжалдау үшін пайдаланылатын
әдіске қатысты қандай да бір ақпарат жоқ және іс жүзіндегі болжалданған шу деңгейлері
берілмеген.
ҚР нормаларында шу деңгейінің стандарты 70-80 дБА мәнін құрайды. Қоршаған орта
шуының деңгейі жөніндегі Еуропа одағының директивасында шу шектері белгіленбеген, бұл
ЕО мүшелері болып табылатын елдердің қалауынша белгіленеді, алайда ХҚК бойынша
қоршаған орта шуы деңгейінің стандарттары жобаларда кеңінен қолданылады және
баламалы халықаралық стандартты қамтамасыз етеді. ХҚК стандарттары төмендегі
сілтемеде көрсетілген.
Кесте 7-2

Қоршаған ортадағы шу бойынша ХҚК стандарттары

ҚАБЫЛДАУШЫ
Жерді пайдалану түрі
(қабылдаушы)
Тұрғын аумақтар
Коммерциялық/өнеркәсіптік
аумақтар

ХҚК БОЙЫНША ҚОРШАҒАН ОРТАДАҒЫ ШУ СТАНДАРТТАРЫ
Күндізгі уақыт (07.00-22.00)
Түнгі уақыт (22.00-07.00)
55
70

45
70

Коммерциялық аудандар үшін ХҚК бойынша шу шектерін ҚР шу шектерімен салыстыруға
келеді, бірақ тұрғын аудандар үшін ХҚК бойынша шектер төменірек. Жолдан 20 м
қашықтықтағы шудың іс жүзіндегі болжалданатын деңгейлері ҚОӘБ-қа қосылған жоқ,
сондықтан осындай стандарт шектеулерінің асырылатынын-асырылмайтынын ескеру
мүмкін болған жоқ.
ҚОӘБ-та жолға ең жақын орналасқан тұрғын мүлікті айқындау және осындай аумақтардағы
пайдалану шуының алдын-ала деңгейлерін есептеу ұсынылады.

7.1.3 ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ЫҚПАЛ
ЖЕР БЕТІ СУЛАРЫ
Қазіргі көпірлердің жанында жаңа көпірлерді салып, кейін қазіргі көпірлердің бөлшектенетінібөлшектенбейтіні немесе ескі көпірлердің жаңа көпірлер орнатылғанға дейін
бөлшектенетіні-бөлшектенбейтіні белгісіз.
Ақсүйек-Бурылбайтал трассасының аймағы Алақой көлінен 500 метр қашықтықты және
Балқаш көлінен 300 метрден аз қашықтықты алып жатыр. ҚОӘБ-та өзендер мен көлге әсер
етуі мүмкін жұмыстарды жүргізуге қандай да бір рұқсаттардың алынғаны-алынбағаны
белгісіз. Сапар барысында атмосфераға қалдықтар шығару үшін қажетті рұқсаттан басқа
барлық рұқсаттардың алынғаны жөнінде хабарланды. Алайда ҚР заңнамасына сай оны
құрылыс жұмыстары басталғаннан кейінгі бір жыл ішінде алуға болады.
Жолды пайдалану барысында жер бетіндегі сулардың теориялық тұрғыдан ластанған
суағарлары қажеттігіне қарай тұндырғыштарда тазартылатын болады. Болашақта қиыршық
тасты сүзгілер жүйесінің құрамындағы қалдық сулар коллекторлары қажет болуы ықтимал.
Жер бетіндегі сулар өзенге төгілер алдында оларды тазартуды қамтамасыз ету мүмкіндігін
көрсету мақсатында жер бетіндегі сулардың суағарына келтірілетін зиянды болдырмау
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жолын, соның ішінде тұндырғыштар мен коллекторлардың орналасуын болашақта
айқындау қажет болады.
Жолдарға техникалық қызмет көрсету режимі улылығы төменірек мұздануға қарсы
материалдарды пайдалануды қамтитын болады.
ЖЕР АСТЫ СУЛАРЫ
Қазіргі заманғы құрылыс әдістерін пайдаланудың есебінен құрылыс барысында жер
астындағы суларға тигізілетін ықпал шамалы болады деп күтілуде. Жол тереңдігі 3 метрге
дейін болатын іргелес арналары бар үйменің үстінен салынатын болады. Жер астындағы
суларға әсер етудің ең жоғары тәуекелі көпір салу барысында туындайды. ҚОӘБ-та мұндай
ықпал төмен болуы ықтимал деп көрсетілген, бірақ бұл мәлімдеме қосымша дәлелдерді
қажет етеді.
СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Құрылыс кезінде қажет болатын судың көлемі есептелді. ҚОӘБ-тың 6.2 бөлімінде құрылыс
кезінде су учаскедегі сумен қамсыздандыру желісінің есебінен беріледі деп көрсетілген. Бұл
учаскелердің картадағы орналасуын нақтылау қажет. Судың қажетті деңгейлері есептеліп
қойса да, жергілікті халықтың суды тұтынуының негізгі деңгейі белгісіз болып қалуда. Суды
тұтыну көлемі ұлғаюының жергілікті тұрғындарға теріс ықпалын тигізетінін-тигізбейтінін
нақтылау қажет.
Сумен қамсыздандыру көздерінің әлі айқындалмағанына қарамастан, нысанға бару кезінде
өндірістік қажеттіктер үшін су жөнделуге тиіс ескі жолмен, бензин тасымалдаушылардың
көмегімен Балқаш көлінен жеткізілуі мүмкін деп белгіленген. Көлден су алуға рұқсат алу
қажет. Ауыз су Ақсүйек ауылынан және Бурылбайтал станциясынан жеткізілетін болады.
Ақсүйек ауылында құбырды жөндеу жүзеге асырылды, ал Бурылбайтал станциясында
құдық қалпына келтірілуге тиіс. Тұрмыстық суларды бензин тасымалдаушының көмегімен
құрылыс қалашығынан тазарту құрылыстарына жіберу көзделіп отыр, әзірше қайсысына
жіберілетіні белгісіз, бірақ Ақсүйек ауылындағы жабық тазарту құрылыстарына уақытша
жіберілуі мүмкін. Қалдық суларды Алматы қаласына тасымалдау қажет болуы мүмкін. Су
ресурстарының ықпалына (жер астындағы сулар көздеріне және толығуы уақытына)
бағалау жүргізу қажет. Суды екі кезеңмен тазарту әдісін пайдаланған жөн.
Құрылыс жұмыстары кезінде суды жеткізуге қалайша қолжетімділіктің жүзеге
асырылатынын түсіну үшін қосымша шаралар қолдану қажет. Мердігер жер бетіндегі
суларды және жер астындағы сулардың көздерін пайдалануға рұқсат алу үшін
жауапкершілік атқарады. Жер астындағы сулардың толығуы жылдамдығы есептелді,
алайда ҚОӘБ-та деректер жоқ. Бұл құрғақ аймақта су ресурстарының сарқылуын
болдырмау үшін бағалау жүргізу қажет.
Жол пайдаланылған және оған техникалық қызмет көрсетілген уақытта судың қажетті
көлемдері есептелген жоқ.
ҚАЛДЫҚ СУЛАР
ҚОӘБ-та қалдық суларды төгуді жүзеге асырудың жоспарланғаны-жоспарланбағаны
көрсетілмеген. Құрылыстың қалдық суларын төгу үшін рұқсат қажет, ал ластаушы
заттардың концентрациясы белгіленген шектеулерден төмен болуға тиіс. Қалдық сулар
төгілетін жерлер картада көрсетілуге тиіс. Көзделіп отырғандай жер бетіндегі суларға
төгудің жауын-шашын маусымдылығына және кейбір өзендер ағысының уақытша сипатына
тәуелді болатыны-болмайтыны әзірше белгісіз.
Дәретханаларға арналған септиктен шығарылған қалдықтарды пайдаға асыру әдістері әлі
қарастырылған жоқ.
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ҚОӘБ-та көрсетілгендей, құрылыс кезеңінде тұрмыстық қалдық сулар бетондық септикалық
шұңқырға (1,5 м х 3 м) төгілетін болады, кейін қалдық сулар жақын орналасқан тазарту
станциясына (қайсысы екенін көрсету қажет) жіберілетін болады.

7.1.4 БАСҚА ДА ӘСЕРЛЕР
ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖЕР
Құрылыс барысында топырақ эрозиясының туындауы тәуекелі жоғары. Бұл тәуекелді
азайту үшін егжей-тегжейлі шаралар ұсынылды. Топырақты қорғауды қамтамасыз ету үшін
мұқият мониторинг жүргізу қажет.
ҚОӘБ-та трасса шекараларының жанындағы ластанған болуы ықтимал топырақтың
ешқандай белгілемелері немесе сынақтары жөнінде хабарланбайды. Құрылыс жұмыстары
жүргізілген уақытта ластануды және жақын аумақтарға, жер астындағы немесе жер
бетіндегі суларға одан әрі таралуын болдырмау үшін сынақтар жүргізу қажет.
ФЛОРА ЖӘНЕ ФАУНА
Қорық аймағын қорғалатын түрлер, соның ішінде бөкендер мекендейді. Теория жүзінде жол,
әсіресе үйме арқылы салынған жерлері осы түрлердің табиғи ортасына өте зиянды әсер
етуі мүмкін.
Трассаның бойында малды өткізуге арналған екі өткелді ұйымдастыру ұсынылып отыр,
алайда бөкендер жолдың астындағы бұл өткелдерді пайдалана алатыны белгісіз. Жергілікті
биліктің пікірінше, бөкендер үшін бұл нұсқа жарамсыз. ҚОӘБ-та бүкіл жыл бойы дерлік
құрғақ болатын өзендер арналары арқылы салынған төрт көпірдің жабайы жануарлардың
қозғалысы үшін жарамсыздығы көрсетілмеген.
Орман шабылған жағдайда ҚОӘБ 1:1 ара қатынасымен жаңа ағаштарды отырғызу арқылы
өтеуді немесе ҚР Орман кодексінің талаптарына сай өтеуді ұсынып отыр.
МӘДЕНИ МҰРА НЫСАНДАРЫ
Археологиялық жұмыстармен айналысатын компания мәдени құндылығы бар және жолдың
жанында орналасқан барлық жерлер мен нысандарды анықтау үшін зерттеу жүргізді.
Зерттеудің нәтижесінде ерекше археологиялық, тарихи және мәдени маңызы бар он бес
ескерткіш, соның ішінде бір зират, үш ежелгі қорған және жол-көлік апаттарының
құрбандарына қойылған он бір ескерткіш анықталды. Анықталған мәдени ескерткіштер
жоспарланып отырған трассадан бірталай қашықтықта орналасқан және орын ауыстыруды
қажет етпейді. Болашақта жолға жақын жерде жол-көлік апаттарының құрбандарына
қойылған ескерткіштер анықталған жағдайда, ескерткіш иесінің келісімімен нысанның орнын
ауыстыру ұсынылады. Қажет болған жағдайда, құрылыс жұмыстары оларға баратын жолды
бөгемеуі үшін және зақым келтірумеуі үшін мұндай жерлерді қоршау қажет. Сондай-ақ
осындай ескерткіштер кездейсоқ табылған жағдайда, қазу жұмыстарын жүргізу үшін және
табылған ескерткішке толық археологиялық бағалауды жүзеге асыру үшін бұл жөнінде
Археология институтына және басқа да тиісті мекемелерге хабарлау қажет.
Төмендегі 7-3 кестесінде нәтижелердің қысқаша мазмұны келтірілген.
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ҚОРЛАР
Құрылыс жұмыстарының кезеңі
Климат және ауаның
Ауа сапасының сезімтал
сапасы
реципиенттерге, атап
айтқанда трассаның бойында
орналасқан фермалар мен
мекендерге теріс ықпал етуі
ықтималдығы бар.
Атмосфераға шығарылатын
қалдықтың алдын-ала есебі
және осы есептің әдістемесі
келтірілген.

Шу және діріл

ҚОӘБ БОЙЫНША САЛДАРДЫ ЕСКЕРТУ ІСШАРАЛАРЫ

Мердігер құрылыстың барлық кезеңдерінде шаң
қалдықтарын азайту үшін жауапкершілік атқарады.
Материалдардың қорлары брезентпен жабылуға тиіс
және зиянды ықпалға ұшырағыш келетін аймақтардан
алшақ жерде, қорғалған учаскелерде сақталуға тиіс.
Құрғақ
және
желді
ауа-райында,
сондай-ақ
материалды тасымалдар алдында оған су бүрку
қажет. Салмақ түсетін беттері ашық типті көлік
құралдарында артқы және бүйірлік қабырғалар тиісті
түрде орнатылған болуға тиіс. Ашық шанақ берік
бекітілген, жоғары сапалы брезентпен жабылуға тиіс.
Брезент шанақ қабырғаларының шеттерінен кем
дегенде 300 мм асырылып жабылуға тиіс. Қатты жел
кезінде ық жақтағы тұрғын аудандардан 200 м
қашықтықта
көп
шаң
шығаратын
құрылыс
жұмыстарын істеуге тыйым салынады. Құрылыс
машиналарын
тиісті
түрде
күту
қажет,
пайдаланғаннан кейін қозғалтқыштарды өшіру қажет.
Мердігер
құрылыс
машиналары
шығаратын
пайдаланылған
газдар
қалдықтарын
шектеуге
бағытталған шараларды қолдану үшін жауапкершілік
атқарады әрі салдарын болдырмау және қадағалау
жөніндегі жоспарды беруге тиіс. Теріс ықпалды
азайтуға бағытталған тиісті шараларды қолдануына
мүмкіндік
беру
үшін,
балабақшалар
және
госпитальдар сияқты тұрғын немесе шалдыққыш
учаскелерге құрылыс жұмыстары жөнінде алдын-ала
хабарлау қажет.
Құрылыс шуының және
Шу деңгейі 80 дБА мәнінен асатын аймақтар ескертпе
дірілдердің тұрғын үйлер және таңбалармен белгіленуге тиіс, ал бұл аумақтарда
Жусандала қорықтық аймағы еңбек ететін жұмысшыларға жұмыстың әр кезеңі үшін
сияқты сезімтал учаскелерге жеке қорғану құралдарын беру қажет. Режимнің
ықпал ету ықтималдығы болса бұзылуын болдырмау үшін құрылыс жұмыстары түнде
да төмен, алайда ең жақын
жүргізілмейді. Шығарылатын шудың және дірілдердің
мекен жолдан 70 м
деңгейін азайту үшін құрылыста пайдаланылатын
қашықтықта, ал ең жақын
қозғалтқыштар және машиналық техника оқшауланған

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат

ҰСЫНЫСТАР

Трассаның жанындағы тұрғын аудандардағы ауаның
сапасы жөніндегі бастапқы ақпаратты алу қажет.
Сондай-ақ құрылыс жұмыстары басталғанға дейін кем
дегенде 3 айда бір рет (негізінде 6 ай дұрыс)
трассаның бойындағы жерлерде NO2 үшін ауа
сапасын бастапқы бақылауды жүргізу қажет. Ауа
сапасын
қадағалау
әдісін
және
құрылысты
қадағалауға арналған жабдықтарды көрсету қажет.
Құрылыс жұмыстары кезінде күнделікті шаңды қарап
бақылау қажет және қажет болған жағдайда ауаны
ылғалдандыруға бағытталған шараларды қолдану
қажет.

Қазіргі уақытта жол салу нәтижесінде шығарылатын
шу мен дірілге қатысты бастапқы деректерді жинау
қажет. Бүкіл жоба кезінде дірілді бақылауды жүзеге
асыру қажет.
Құрылыс жұмыстарына қатысты шу мен діріл деңгейін
есептеу қажет. 85 дБА деңгейіне тең немесе одан
асатын
шу
жағдайларында
жұмыс
істейтін
жұмысшыларға есту органдарын қорғау құралдарын
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ферма 166 м қашықтықта
орналасқан. Бұл
қашықтықтарда шудың
тіркелген деңгейлері рұқсат
берілетін ықпал деңгейінен
төмен болады. Сондай-ақ
шудың және дірілдің құрылыс
қызметкерлеріне ықпал етуі
ықтималдығы бар.

Сумен жабдықтау

Жер үсті сулары

Жер асты сулары

ҚОӘБ-да жобаға кажетті су
мөлшерінің есебі бар

Заттардың кездейсоқ бөлінуі
(ағуы).
Жергілікті (ішкі) жер үсті
суағаларына түсетін ластаушы
заттары бар көпірлерден
шығарулар
Құрамында ластаушы заттары
бар жаңбыр және жайылма
суларды жер үсті сулары
қабылдағыштарына жеткізеді.
Мұздатпайтын тұздар жоғары
қонцентацияларда кішігірім су
жолдарында жиналады, содан
соң жер асты суларына
жеткізіледі.

ҚОӘБ БОЙЫНША САЛДАРДЫ ЕСКЕРТУ ІСШАРАЛАРЫ
болуға тиіс. Көліктің қозғалысынан шығатын шудың
төмен деңгейін қамтамасыз ету үшін жылдамдыққа
қойылатын шектеулерді сақтау қажет. Компрессорлар
сияқты техника дыбыс өткізбейтін корпустың ішінде
орналастырылуға тиіс. Мердігер бүкіл жабдықтар мен
көлік құралдарының пайдаланылуын қамтамасыз ету
үшін жауапкершілік атқарады, сондай-ақ шудың
деңгейін қадағалайды. Сонымен қатар мердігер
пайдалану сипаттамалары шу мен дірілдің деңгейіне
қатысты белгіленген нормаларға сәйкес келуі үшін
көлік құралдарын және техниканы дұрыс күйде ұстау
үшін жауапкершілік атқарады. Тұрғын аймақтарда
және сезімтал аумақтарда мердігердің жұмыс істеу
уақыты шектеулі.
Қолайлы сумен жабдықтау көздері анықталады

Заттарды жинау және кез келген кездейсоқ
ағындарды тазалау үшін алдыңғы қатарлы әдістерді
құру.
Көпірлерден өтетін үстінгі ағындар ағын сулардың
сүзгіш құм-қиыршық коллекторлар жүйесі арқылы
өтетін болады.
Жаңбыр және жайылма суларды жолдардан жер үсті
суларын қиыршық май коллекторлар науаларына
бұратын 15-40º көлденең қиысу арқылы алынатын
болады.

Көпір жанында топырақты қазу Көрсетілмеген

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат

ҰСЫНЫСТАР
беру қажет. Шу деңгейі 87 дБА мәнінен жоғары болған
кезде жұмыс істеуге тыйым салынады. Сезімтал
учаскелерді қоршау үшін шу кедергілерін құрылыс
жұмыстарының периметрі бойынша орналастыру
қажет.

Құрылыс жұмыстары үшін суды пайдаланудың
жергілікті тұрғындарға жағымсыз әсер етпейтіндігіне
кепіл беретін шаралар қосуылуы қажет. Су жергілікті
тұрғындар пайдаланатын жергілікті
инфрақұрылымнан алынуы қажет.
Жер асты суының толу қарқындығы бағалану қажет.
Мұздатуға қарсы тұздарды пайдалану нәтижесінде
локалды жер үсті суларының ағындарында тұздар
концентрациясының жиналуын азайту немесе тоқтату
үшін қоршаған ортаға әсерді минималдауды талап
етіледі.

Жер жұмыстарының жер асты суларына мүмкін әсерін
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жер асты суларына әсер етеді.
Ластаушы заттардың жер
асты суларына енуі
Ластаушы заттардың ағын
суларынан жер асты суларына
енуі

Ағын суларды бұру
мен тазартуды
басқару

Геология және жер
беті

Ағын сулардың жер асты
суларына сарқылуы

Шаңдану топырақ
қасиеттерімен, автокөлік
қозғалысымен, топырақтың
қозғалысымен (жер қабаты)
және ауа райы жағдайымен
шартталуы мүмкін.
Жолдың (трассаның) және
айналма маршрут профилі
үшін топырақтың жоғарғы
қабатының көп бөлігін алу
қажет болады.
Топырақтың жоғарғы қабатын
қайта қалпына келтіру
бойынша шаралар қолдану
қажет болады.
Рұқсат етілген топырақ

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат

ҚОӘБ БОЙЫНША САЛДАРДЫ ЕСКЕРТУ ІСШАРАЛАРЫ
Сүзгіш науа (сүзгіш коллекторлар рөлін атқаратын
болады)
Диаметрі 1.5 м және тереңдігі 3 м болатын
темірбетонды сақиналар ағын сулары шығындарының
жер асты суларына сарқылуын жою үшін
қолданылатын болады (септикалық қойма рөлін
атқаратын болады)

ҰСЫНЫСТАР
қосымша бағалау қажет
Ағын сулардың шығындары өңделу және жойылу үшін
қайда бағытталатындығы туралы толығырақ ақпарат
талап етіледі.

Сүзгіш науа (сүзгіш коллекторлар рөлін атқаратын
болады)

Әдістеме тұрмыстық ағын суларды қайта өңдеу үшін
мамандандырылуы қажет.
Жорамалдар үшін міндетті талаптар нақты анықталуы
Диаметрі 1.5 м және тереңдігі 3 м болатын
қажет.
темірбетонды сақиналар ағын сулары шығындарының Су сапасының жүйелі мониторингі жүргізіліп отырылу
жер асты суларына сарқылуын жою үшін
қажет.
қолданылатын болады (септикалық қойма рөлін
атқаратын болады)
Қоршаған ортаға әсерді азайтудың басқа жолдары
ұсынылмаған.
Қоршаған ортаға әсер етуді азайту бойынша шаралар Құрылыс барысында қоршаған ортаға әсерді азайту
анықталған.
бойынша шаралар атқарылып жатқандығын
кепілдейтін мониторинг қажет болады.
Топырақты алдын ала зерттеу мәліметтері және
геологиялық мәліметтерді жинау қажет.
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Балықтарды қорғау құралдары (көрсетілмеген)
Жануарларға жолды кесіп өтуге, жол астынан өтуге
мүмкіндік беретін миграциялық жолдар/туннельдер.
Ірі қара малдарға арналған жолдар

Қорық аймағынының және трасса профилінің картасы
ҚОӘБ (EIA) қосылуы қажет.
ҚОӘБ қорық аймағы шегінде қорғалатын фауна
анықталған, бірақ бөкендер және басқа да
сүтқоректілер пайдаланатын кейбір мекендеу
жерлерін қосымша қарастыру қажет.
Құрылысты бастар алдында эколог қорғалатын
жануарларды анықтау мақсатында территорияға
зерттеу жүргізуі қажет. Кез келген аса осал мекендеу
ареалдары анықталып, құрылысты бастамас бұрын
қоршалуы қажет.
Құстардың балапан басу кезеңінде жас көшеттерді
кесуді жүргізбеген жөн.
Ұсынылған балықтарды қорғау құралдарының,
олардың түлерінің және мақсатының ерекшеліктері
туралы толығырақ ақпарат талап етіледі.
Сонымен қатар, жануарларға арналған жол
құрылымдары туралы қосымша ақпарат қажет.

Анықталмаған

Жол құрылысы мен пайдалануына геотәуекелдердің
ықтимал әсері ҚОӘБ (EIA) қарастырылуы қажет. Егер
де ешқандай геотәуекелдер күтілмесе (болжанбаса),

қорлары (қор шұңқырлары)
қолданылуы қажет. Топырақ
қорларын таңдаған соң,
оларды бағалау ұсынылады.
Топырақ қоры жағынан
құрылыспен байланысты жол
қозғалысының әсерін бағалау
да қажет болады.

Экожүйелер және
Флора мен Фауна.

Пайдаланылған газдардан
бөлінетін ластаушы заттар
өсімдіктер мен жануарлар
дүниесінің өсуіне ісер етуі
мүмкін.
Жол бойындағы өсімдіктерде
металдардың жиналуы
қоректік тізбекке түседі және
жануарларға ықтимал әсер
етеді.
Хусандалы қорық аймағының
жанында мекендеу
ареалының фрагменттелуі
(бөлінуі) және жойылуы.
Толу, қысқарумен байланысты
гидрологиялық өзгерістер (бұл
өсімдіктердің жоғалуымен
байланысты ма екендігі анық
емес)
Жол бойы мекендеу
зонасындағы тұрмыстық және
өндірістік қалдықтар.

Геотәуекелдер/
ҚОӘБ қарастырылмайды.
Сейсмикалық қауіптер (EIA)
Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат
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ҚОӘБ БОЙЫНША ӘСЕР

ҚОӘБ БОЙЫНША САЛДАРДЫ ЕСКЕРТУ ІСШАРАЛАРЫ

ҰСЫНЫСТАР

ол дәлелденуі қажет.
ҚОӘБ сейсмикалық белсенділік 9 баллды құрайды
деп көрсетілген, дегенмен шкала көрсетілмеген.
Сейсмикалық белсенділіктің жолға, әсіресе
көпірлерге, әсерінің ықтималдығы бағалануы қажет,
сонымен қатар кез келген жобалық шешімдер
бағаланғаны дұрыс.
Шығындар құнарлы топырақтың 20-сантиметрлік
«Арнайы көлік құралдары» шығындарды қауіпсіз
қабатында шығындарды сақтауға арнайы арналған
тасымалдау және жоюды қалайша іске асыратындығы
ғимараттарда сақталатын болады
туралы толығырақ ақпарат талап етіледі.
Шығындар «арнайы көлік құралдарымен» белгіленген Қоқыс тастайтын жерлердің орналасуы туралы
территорияларда жойылатын болады.
қосымша ақпарат қажет.

Шығындарды жою

Жоба барысында инертті
материалдар қайта
қолданылатын болады.
Қауіпті материалдарды
шығындарды жоюмен
айналысатын муниципалдық
мекемелер көмегімен жоятын
болады.

Мәдени мұра
объектілері

Белгілі мәдени мұра
объектілері, оның ішінде
қорғандар айналасына әсер
ету.
Құрылыс жұмыстары
барысында бұрын соңды
зерттелмеген объектілерді
бұзу мүмкіндігі.

Қабірді археологиялық зерттеу жүргізіледі
Құрылыс барысында шетінен 50 м ара қашықтықта
қорған периметрі бойынша қоршаулар тұрғызылатын
болатын.
Егер де археологиялық олжа табылған жағдайда,
құрылыс жұмыстарын тоқтату тәртібі.

Қабірлер мен қорғандардың жол профиліне қатысты
орнын көрсететін карта ҚОӘБ қосылуы қажет.
Археологиялық бақылаулар журналы қолданылуы
қажет ашылмаған археологияның жоғары мүмкіндігі
бар территориялардың бар болуына бағалау жүргізілу
қажет болып табылады.
Жол бойындағы ЖКО құрбандарына арналған
ескерткіштерді оларды қойған адамдармен келісіп,
мұқият ауыстыру бойынша шаралар қарастырылуы
қажет.

Визуалды Ландшафт

ҚОӘБ қарастырылмайды.

Көрсетілмеген

Тегіс ландшафтқа қатысты жол көтерілген құрылым
ретінде көрінеді, сондықтан да оның визуалды әсерін
қарастырған жөн.
Әсер ету салдарын жеңілдету бойынша шаралар
қарастырылу қажет.

30 м ара қашықтықта NO2
шығарылымдары рұқсат
етілген шектік шамаларынан
артады.

Қоршаған ортаға әсерді азайтудың басқа жолдары
ұсынылмаған.

Құрылыс бастар алдында кем дегенінде үш ай бойы
(дегенмен алты ай мерзімі дұрыс болады) трасса
бойынла орналасқан жерлердің NO2 бойынша ауа
сапасының алдын ала фондық мониторингін жүргізген

Пайдалану кезеңі
Ауа райы және ауа
сапасы

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат
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ҚОРЛАР

ҚОӘБ БОЙЫНША ӘСЕР

ҚОӘБ БОЙЫНША САЛДАРДЫ ЕСКЕРТУ ІСШАРАЛАРЫ

ҰСЫНЫСТАР
жөн.
«Нөлдік» сценарий үшін атмосфераға ластаушы
заттардың бөлінуі де бағалануы және шығындардың
пайыздық өсуі де есептелуі қажет.
Жолдан бірдей қашықтықтағы барлық ластаушы
заттар, оның ішінде концентрациялары бойынша
мәліметтерді ұсыну қажет және ықтимал әрекет етуші
қасиеттерін көрсету үшін оларды картаға қосқан жөн
(жылжымайтын мүлік)
Болашақта көліктік ағымның өсуі әсерінен ластаушы
заттар концентрациясын бағалау Оценить.

Шу және діріл

Сумен жабдықтау

Шу және дірілдің жақын
орналасқан әлеуметтік
объектілеріне, негізінен,
жылжымайтын тұрғын үй
объектілеріне әсер ету
мүмкіндігі ықтимал.
Трассаны пайдалану және
техникалық қызмет көрсету
барысында су қажеттіліктері
есептелмеген болатын

Көрсетілмеген

Көрсетілмеген

Шуды азайту объектілерінің орналасу орны мен
түрлері анықталып, жобаға (жоспарға) қосылуы қажет.
Ол шу деңгейлерінің долбарлы бағасына (болжамға)
негізделуі қажет.

Болжамалы суды пайдалану және ықтимал су көздері
ҚОӘБ (EIA) көрсетілуі қажет.
Жолға қызмет көрсету үшін қажетті су көлемі
бағалану қажет. Жергілікті тұрғындардың суды
пайдалануға жағымсыз әсерінің салдарын жеңілдету
бойынша шаралар жалпы алғанда баяндалуы қажет.

Жер үсті сулары

Қатты жауын-шашын кезінде
Жер үсті суларының ықтимал ластанған ағындары
жер үсті суларының қарқынды тұндырғыштарда тазартылады және ағын сулардың
ағымы, сонымен қатар тұнған құм-қиыршық коллекторларында сүзіледі.
(депозиттелген)
ластаушылардың жиналуы.

Осы тұндырғыштар мен коллекторлардың орналасу
орындары ҚОӘБ (EIA) көрсетілуі қажет.
Коллекторлардың орналасуын көрсету және жер үсті
су ресурстарын басқару бойынша шаралар үшін
карталар ұсынылуы қажет.

Жер асты сулары

Жол ағындарымен ластанған

Сусіңгіш құбырлардың, кульверттердің, су өткізгіш
құбырлардың және тұндырғыштардың орналасу орны
картамен қоса, ҚОӘБ (EIA) көрсетілуі қажет.
Шығу нүктелерінің орналасу орны да көрсетілуі қажет.

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат

Жер үсті суларына сарқылту алдында сусіңгіш
құбырларды, кульверттерді (су өткізгіш құбырлар)
пайдалану және тұндырғыштарды тазарту.
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ҚОРЛАР
Ағын суларды бұру
мен тазартуды
басқару

ҚОӘБ БОЙЫНША ӘСЕР

Геология және жер
беті

Құрылыс барысында барлық
бос жер бөліктері мен топырақ
құнарлығын қайта қалпына
келтіруден соң ешқандай да
жағымсыз салдар күтілмейді.
Пайдаланылған газдардан
бөлінетін ластаушы заттар
өсімдіктер мен жануарлар
дүниесінің өсуіне ісер етуі
мүмкін.
Жол бойындағы өсімдіктерде
металдардың жиналуы
қоректік тізбекке түседі және
жануарларға ықтимал әсер
етеді.
Хусандалы қорық аймағының
жанында мекендеу
ареалының фрагменттелуі
(бөлінуі) және жойылуы.
Толу, қысқарумен байланысты
гидрологиялық өзгерістер (бұл
өсімдіктердің жоғалуымен
байланысты ма екендігі анық
емес)
Жол бойы мекендеу
зонасындағы тұрмыстық және
өндірістік қалдықтар
жиналады.
ҚОӘБ қарастырылмайды

Экожүйелер және
Флора мен Фауна

Геотәуекелдер/
Сейсмикалық қауіптер

Жоқ

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат

ҚОӘБ БОЙЫНША САЛДАРДЫ ЕСКЕРТУ ІСШАРАЛАРЫ
Көрсетілмеген

ҰСЫНЫСТАР
ҚОӘБ (EIA) ағын суларды басқару қалай жүзеге
асырылатындығын және олардың қайда төгілетіндігін
көрсеткен жөн.

Жердің құнарлығын құрғақ және ыстық ауа райына
Жергілікті тұрғындарға назар аударған жөн, өсімдіктің
жарамды тұқымдар қоспасы көмегімен қайта қалпына осы түрлері ары қарай ауыл шаруашылығы үшін
келтіреді.
жарамды болуына көңіл бөлу қажет.
Ірі қара малдар үшін жер асты жолдары құрылымға
қосылған, дегенмен олардың бөкендер және
фаунаның басқа да өкілдеріне қолданылмалы болу,
болмауы белгісіз.

Көрсетілмеген

ҚОӘБ және жолды жобалау барысында бөкендер
және басқа да сүтқоректілердің мекендеу
ареалдарының бөлінуінің алдын алуға бағытталған
шаралар қарастыруы қажет. ҚОӘБ балықтар үшін
қорғау құралдарының құрылымы ұсынылып, олардың
тұрақты элемент екендігі көрсетілуі қажет.
Флора мен фаунаның миграциясы үшін туннельдердің
тиімділігін дәледейтін дәлелдер жиналуы қажет.

Жол құрылысы мен пайдалануына геотәуекелдердің
ықтимал әсері ҚОӘБ (EIA) қарастырылуы қажет. Егер
де ешқандай геотәуекелдер күтілмесе (болжанбаса),
ол дәлелденуі қажет.
ҚОӘБ сейсмикалық белсенділік 9 баллды құрайды
деп көрсетілген, қандай шкала бойынша екендігі
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ҚОРЛАР

Қалдықтарды жою

Мәдени мұра
объектілері

ҚОӘБ БОЙЫНША ӘСЕР

Жолдарды қыста
пайдаланудан ірі құм мен
тұздың жиналуы, жауын
ағындарына арналған
тұндырғыштардан қойыртпақ,
ірі құм және бетон
Қорғандардың жағдайына
әсер етеді.

ҚОӘБ БОЙЫНША САЛДАРДЫ ЕСКЕРТУ ІСШАРАЛАРЫ

Көрсетілмеген

Археология Институты шешім қабылдау үшін
кеңеседі: бес қабір төбелерін (қорғандарды) қоршау
немесе оны жұртшылық үшін ашу.

Визуалды ландшафт
ҚОӘБ қарастырылмайды (EIA) Көрсетілмеген

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат

ҰСЫНЫСТАР
көрсетілген. Сейсмикалық белсенділіктің жолға,
әсіресе көпірлерге, әсерінің ықтималдығы бағалануы
қажет, сонымен қатар кез келген жобалық шешімдер
бағаланғаны дұрыс.
ҚОӘБ тұндырғыштардағы қойыртпақтар құрамында
жолдың лас ағындарында ауыр металдардың жоғары
концентрациясы болуы мүмкіндігін мойындаған жөн
және оны осы Жоба мәнмәтінінде бағалау қажет.
-

Тегіс ландшафтқа қатысты жол көтерілген құрылым
ретінде көрінеді, сондықтан да оның визуалды әсерін
қарастырған жөн.
Ағаштарды кесу немесе отырғызу, бос жерді толтыру
немесе қайта қалпына келтіру бағалауға қосылу
қажет.
Көру рецепторлары және ландшафт үшін тегіс
ландшафт үстінен көтеріңкі құрылымның пайда
болуының жағымсыз әсерінің салдарын жеңілдету
бойынша шаралар қарастырылу қажет.
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Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
Құпия ақпарат
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7.2 ҚОӘБ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАРЫ БОЙЫНША БАҒАЛАУ
7.2.1 ҚОӘБ КІЛТТІК ТАЛАПТАРЫ
ҚОӘБ ІІІ Қосымша бойынша ЕО Директивасына сәйкестік мәртебесі туралы қысқаша
түйіндемесі төмендегі 7-1 кестеде көрсетілген.
Кесте 7-4
№

1

2

3

ЕО ҚОӘБ туралы директивасына сәйкестік

ҚОӘБ ІІІ ҚОСЫМША
БОЙЫНША ЕО
ДИРЕКТИВАСЫНЫҢ
ТАЛАБЫ
Жобаны сипаттау

СӘЙКЕСТІКТІ БАҒАЛАУ

Барлық жобанын
физикалық сипаттамасын
және құрылыс және
пайдалану кезеңдері
барысында жерді
пайдалану талаптарын
сипаттау.

Жобаны сипаттаға кіреді:
 Негізгі тұжырымдама.
 Техникалық тұжырымдама.
 Құрылыстық тәсіл, бірақ технология емес.
 Пайдалану режімі туралы шектеулі ақпарат.



Өндірістік үрдістердің
негізгі сипаттамаларын
сипаттау, мысалы,
қолданылатын
материалдардың түрі мен
саны.

ҚОӘБ-ға (EIA) қолданылатын материалдардың, олардың саны мен
мақсатына баға беру қосылмаған.

Ұсынылған жобаны жүзеге
асыру нәтижесінде
күтілетін қалдықтар мен
шығындардың (судың,
ауаның және топырақтың
ластануы; дірілдер, жарық,
жылу, радиация, және т.б.)
типі мен мөлшерін бағалау.

Ұсынылған жобаны жүзеге асыру нәтижесінде күтілетін қалдықтар
мен шығындардың (сулар, ауа, шу, дірілдер және т. б.)кейбір
түрлері мен мөлшерлеріне бағалаулар келтірілген. Дегенмен, нақты
болжанған шу деңгейлері көрсетілмеген.

Қажет болған жағдайда
әзірлеуші зерттеген басты
баламалар жоспары және
экологиялық салдарды
есепке ала отыра, оны
таңдау себептерін көрсету.
Негізінен, қоршаған
ортаның аспектілерін
сипаттауда ұсынылған
жобаны шолып өтуі мүмкін.
Оның ішіне мына
факторлар кіреді:
тұрғындар, өсімдіктер,
жануарлар, ауа- оның
ішінде архитектуралық
және археологиялық мұра,
ландшафт және жоғарыда

Баламалар қарастырмаған болатын, себебі баламалы жол
трассаларына қарағанда, бар жолдарды кеңейту қоршаған ортаға
жағымсыз әсерінің азырақ болатындығы қабылданды (ескерілді).

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

Жобаны сипаттау бар ҚОӘБ-да (EIA) келтірілген. Картада
ұсынылған кескін (сәйкестік) жеткіліксіз тәптіштелген.

Тұрғындар: ҚОӘБ кейбір локалды мекендерді маркілейді және жол
трасса жанындағы жағдайларға желеуретеді, дегенмен қосымша
ақпарат қажет.
Объектілер, инфрақұрылым және экономика туралы шектеулі
ақпарат бар.
Фауна және Флора: ҚОӘБ жер үсті және су экожүйелері мен
қорғалатын түрлер туралы азғантай ақпарат қосылған.
Топырақ: ҚОӘБ геологияны сипаттайды, бірақ сейсмология және
геологиялық қауіптер туралы ақпарат жеткіліксіз.
Су: ҚОӘБ гидрология туралы азғантай шектеулі ақпаратты
ұсынады. Суды қорғау және ластау көздері сипатталған.
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4

Мына факторлар
нәтижесінде ұсынылған
жобаның мүмкін болатын
аса әсерлерінің
сипаттамасы (1): жобаның
бар болуы, табиғи
ресурстарды пайдалану,
ластаушы заттардың
бөлінуі, жағымсыз
экологиялық жағдайдың
тууы және қалдықтарды
жою;
(1) Бұл сипаттама тікелей
және жанама әсерлерді,
жобаның қайталама,
жиынтық, ұзақмерзімді,
орташамерзімді және
қысқашамерзімді, уақытша
және тұрақты, жағымды
және жағымсыз салдарын
сипаттау қажет.

ҚОӘБ ұсынылатын жолдың құрылысы мен пайдалану барысында
қоршаған ортаға мүмкін болатын салдарлардың және әсерлердің
бағалауын ұсынады.
Тұрғындар: Жол қозғалысының әсері, әсіресе құрылыс және
пайдалануға енгізу сатыларында толыққанды анықталмаған.
Фауна: Жер фаунасына әсерлер толыққанды анықталмаған.
Флора: Жер фаунасына әсерлер және қорғалатын бөліктердің
орнын анықтау толықтай белгіленбеген.
Топырақ: ҚОӘБ материал тек қана бар қор карьерларынан
экологиялық салдарлар (ҚОӘБ) бағалауымен және рұқсатпен
пайдаланылатындылығы айтылған.
Су: Жер үсті және жер асты суларына (ауыз суды жеткізу
шарасымен қоса) қатысты салдарлар, сонымен қатар құрылыс және
пайдалану барысындағы су сапасы бар ҚОӘБ сипатталған.
Ауа: Құрылыс барысында туындайтын ықтимал шығын көздері және
шаңдану мәселелері анықталған.
Ауа-райы факторы: Жылыжай газдардың бөлінуі және
микроклиматқа әсер ету мәселелері анықталмаған.
Мәдени мұра объектілері: Археологиялық мұра объектілері
танылған.
Ландшафт: Ландшафт үшін салдарлар қарастырылмайды.
Жағымды салдарлар да тізбектеліп көрсетілген, мысалы, жол
қозғалысының қауіпсіздігінің жоғарылауы, жолға жұмсалатын
уақыттың азаюы және экономикалық пайдалар.
Бар ҚОӘБ әсер ету тікелей немесе жанама; ұзақмерзімді,
орташамерзімді немесе қысқашамерзімді; тұрақты немесе уақытша
сипатта екендігін анықтамайды.
Елді мекендерді қоса, қоршаған орта компоненттері бойынша
жалпы (жиынтық) әсер ҚОӘБ шегінде қарастырылмайды және
мөлшерлі көрсетілмейді.

5

Қоршаған ортаға кез
келген аса зиянды
әсерлердің алдын алу,
төмендету және мүмкін
болған жерлерде орнын
толтыруға бағытталған
шараларды сипаттау.

ҚОӘБ (EIA) құрылыс және пайдаланудың жағымсыз салдарын
жеңілдету және орнын толтыру боынша ұсынылатын шаралар
баяндалған.
Тұрғындар: Ұсынылған кірме жолдар мен торапты қосылыстардың
сипаттамасы көрсетілмеген. Ұсынылуы қажет жол қозғалысын
басқару тәсілі жоқ. Жергілікті тұрғындаға жағымсыз әсер етуді
қосымша жеңілдету қажет.
Фауна және Флора: Қорғалатын түрлерді қорғау үшін жағымсыз
әсер ету салдарын жеңілдету бойынша қосымша шаралар қажет.
Топырақ: Сейсмикалық белсенділік және геотәуекелдер
қарастырылмаған.
Су: Жер асты және жер үсті суларының сапасын қорғау бойынша
қосымша шаралар қажет болады.
Ауа: Бағалау болжанған әсер етулерді сенімдірек көрсеткеннен соң,
қосымша шаралар қажет болмауы да мүмкін.
Ауа-райы факторы: Жылыжай газдардың бөлінуі және
микроклиматқа әсер ету мәселелері қарастырылмайды.
Мәдени мұра: Мәдени мұра объектілерін қорғау бойынша шаралар

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

Ауа және ауа-райы факторлары: ҚОӘБ метеорология мен ауа
райын сипаттайды, дегенмен ауа сапасының мониторингі туралы
ешқандай мәліметтерді ұсынбайды.
Археологиялық және архитектуралық мұралар мен ландшафты
қоса, материалдық құндылықтар: ҚОӘБ қорғалатын табиғи және
тарихи ескерткіштерді сипаттайды.
Жоғарыда көрсетілген факторлар арасындағы өзара байланыс:
ішінара қарастырылады (арасында).
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толықтай, лайықты түрде қарастырылған.
Ландшафт: Бағалауға тартылмаған, дегенмен бос жерлерді қайта
қалпына келтіру мен ағаштар отырғызу бойынша шаралар
қосылған.
6

Жоғарыдағы тақырыпта
келтірілген ақпараттың
техникалық емес
түйіндемесе.

Техникалық емес түйіндеме жоқ.

7

Талап етілген ақпаратты
Ұсынылмаған
дайындау барысында
қызметкерге кездескен кез
келген қиындықтарды
көрсету (техникалық
кемшіліктер немесе білім
мен дағдылардың
болмауы).

7.2.2 ӘЛЕУМЕТТІК ТАЛАПТАР
2011/92/ЕО ЕП және Кеңестің 2011 жылғы 13 желтоқсандағы Кейбір мемлекеттік және жеке
жобалардың қоршаған ортаға әсерін бағалау туралы директивасынан төмендегі әлеуметтік
мәселелерді қолдануға болады:
Директива көпшіліктің шешімді қабылдау процесіне тиімді қатысуын, сондай-ақ қоғамдық
бірлестіктер, ұйымдардың, әсіресе үкіметтік емес ұйымдардың қатысуы қажеттігін баса
айтады. Директива көпшіліктің қатысуы шешімдер қабылдау процесінің есептілігі мен
ашықтығын қамтамасыз етеді және көпшіліктің қоршаған орта проблемалары туралы
хабардар болуын арттырады. Қоғамдық талқылау үшін әсеін бағалау жөніндегі құжаттарды
ашып көрсету халыққа, адамдарға және адам денсаулығына тікелей және жанама әсері де
құжатқа кіргізілуі тиістігін баса айта отырып, директиваға сәйкес талап болып табылады.
Көпшілік үшін ақпарат жария хабарлау жолымен немесе электрондық бұқаралық ақпарат
құралдары, плакаттар, брошюралар сияқтылар немесе бағалау процесінің басындағы
телефон қоңыраулары арқылы беріле алады. Консультациялық қызметке дайындалу және
қатысу,, ақпарат тиісті тәртіпде қолжетімді болуы үшін жұртшылыққа ақылға қонымды
мерзім ұсынылуы тиіс. Консультация нәтижелері жоба барысында жазылуы және есепке
алынуы тиіс.
Жұртшылықтың шешімдер, әрекеттер мен жоспарлардың заңдылығына дауласу үшін
заңмен құрылған басқа тәуелсіз және бейтарап орғанда немесе сотта қарау сияқты
жағдайларға тапсырыс беру үшін басқа ресми арналарды сұрауға құқы бар.
Директива мәдение мұраны қорғау және көтермелеу, жұртшылықтың ақпаратқа
қолжетімділігін кеңейтуге баса көңіл бөлуді кіргізу үшін 2014 ж. өзгертілді. Түзету ол
мүдделі тараптардың ресми арналар арқылы өтпегеннің өзінде жиналып, жобаға енгізілетін
ақпаратты береді.
Ұлттық ҚОӘБ талаптары да шешімдер қабылдауға қатысу үшін тиісті мүдделі тараптарды
тезірек тартуды қамтамасыз етеді және олардың жоба туралы көзқарастары мен пікірлерін
ортаға салады.

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
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ҚОӘБ адам денсаулығына әсерін бағалауды көздемейді, алайда халыққа және мәдени
мұраға әсерін қамтиды.

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
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8

ҚОРЫТЫНДЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР

8.1 ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУДАН ТҮСЕТІН ПАЙДА ЖӘНЕ ӘСЕРДІҢ КІЛТТІК ФАКТОРЛАРЫ
Жол жобасы пайдалар алып келеді деп күтілуде, оның ішінде жол торының айтарлықтай жақсаруы, себебі ЕҚДБ қаражаттары есебінен
қаржыландыруы мүмкін жол бөлігі ең ірі қалалардың бірі, экономикалық және мәдени орталық болып табылатын алматы мен ел астанасы Астана
арасындағы ортақ жол қатынасының құрамына кіреді. Жобада жол қауіпсіздігі шаралары қарастырылған (сонымен қатар, дол қауіпсіздігі аудиті
үрдісінде табылған басқа да шаралар), оның нәтижесінде жолдағы қауіпсіздік әлдеқайда жақсаруы қажет. Жол жергілікті және мемлекеттік көліктік
қажеттіліктер үшін, сонымен қатар Қазақстанда басты сала болып табылатын ауыл шаруашылығы секторының қажеттіліктері үшін пайдаланылатын
болады. Ол негізгі пайда көруші ретінде болады. Оның үстінде, жеңіл көлік байланысы арқасында жол бойында орналасқан елді мекендерден,
мысалы, Ақсүйек ауылынан, жұмыс күшінің қозғалысы жақсарады. Жол Батыс Қытай, Қазақстан арқылы Ресейге өтетін Қытай мен Батыс Еуропаны
байланыстыратын маршрут құрамына күреді. Сауда және туризм көзқарасынан осындай маршрут экономикалыық пайдалы болып табылады. Ол
Тәжікстан, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан сияқты мемлекеттерде жасалған тауарларды халықаралық тасымалдау үшін пайдаланылатын
болады. Сонымен қатар, жоба үкіметке мемлекеттік жол торабын басқаруға жауапты органдардың белсенділігін жоғарылатуға және барлық жол
жүйесі үшін жағымды нәтижелер алып келетін жол қауіпсіздігі мен қызмет көрсету бойынша шаралар жоспарын дайындауға және іске асыруға
көмектеседі.
Кемшіліктер сараптамаса, ҚОӘБ, қосымша құжаттамалар, жолдың қазіргі жағдайын қарау мақсатында объектіге бару және түрлі қызығушы
тұлғалармен келіссөздер нәтижесі бойынша, ЕҚДБ экологиялық және әлеуметтік саясатына сәйкес, А категориясына жататын осы жоба ЕО
стандарттары мен жүзеге асыру талаптарына жалпы сәйкес келеді, дегенмен ҚОӘБ стандарттарға толықтай сәйкес болу мақсатында толықтыру
қажет деген қорытынды шығарылды. Табылған кемшіліктер негізіндежағымсыз әсерлерді төмендету бойынша қосымша шаралар үшін әлеуметтік
және табиғатты қорғау шараларының жоспары және жобаның стандарттарға толықтай сәйкестігін кепілдеу мақсатында ҚОӘБ ұсынылған зерттеулер
әзірленген. Бағалау жол құрылысы жобасының өмір сүру циклінің салыстырмалы түрде ерте сатысында жүргізілгендіктен, ҚОӘБ қайта қаралуы және
толықтырылуы мүмкін, қосымша ақпараттар ұсынылады және әлеуметтік және табиғатты қорғау шараларының жоспары жүзеге асырылады.
Осы есепке сай, қосымша ақпарат және жағымсыз әсерді біраз төмендету қажет саланың әлеуметтік мәселелермен байланысты екендігін көрсетеді.
Дегенмен, біз Жобаның жергілікті тұрғындар үшін маңызды, ұзақмерзімді немесе жағымсыз салдары болу мүмкіндіктері жоқ деген қорытындыға
келдік. Басты әлеуметтік салдарға немесе жобаға мыналар жатады:
 Жұмыс орындарында өмір сүретін жұмысшылардың келуі
 Жеткізулер тізбегін басқару
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 Құрылыс барысында малдардың жолды кесіп өтуі
 Жерлерді бөлу және мақсаты бойынша емес жерлерді пайдалану үшін өтемақы
 Жол бойындағы мәдени мұра мен ескерпелі орындарды сақтау
 Құрылыс барысында денсаулықты сақтау және қауіпсіздік
Қазақстанның жергілікті халықты көшірту және жерлерді бұру саласындағы Заңнамасы Жоба нәтижесінде жанама зардап шеккен формалды емес жер
пайдаланушыларға, тұрғындарға немесе тұлғаларға өтемақы төлеуді қарастырмаған. Ресми меншік құқығы жоқ адамдарды анықтау қажет және
күнелтуге керек қаржысынан немесе үйінен айыру жағдайында оларға лайықты өтемақы төлеуді қамтамасыз ету керек. Хабарланып отырғандай,
жолды салуға қажетті жерлер Ақсүйек және Шығанақ ауыл кеңестерінің мемлекеттік орман шаруашылығы басқармасының меншігінде болып
табылады. Сонымен қатар, аудит үрдісінде көрсетілмеген және әлі анықталмаған басқа да жер иелері болу мүмкіндігі бар.
Қазақстанда құрылыс жеке қаражаттарды қорғау, жұмыс уақыты және демалыс саласында қауіпсіздік техникасына, еңбекті және денсаулықты қорғау
бойынша нормаларына жиі сай келмейді. Жол құрылысына келіп жатқан жұмысшылар үшін тұрғын орындары салынатын болады. Жергілікті
тұрғындармен қақтығыстар санын азайту, қысым жасау және антиәлеуметтік жосықты азайту мақсатында мінез-құлық нормалар жинағы әзірленетін
болады. Тұрғын орындарын Бурыбайтал станциясының маңында орналастыру ұсынылып отыр. Сонымен қатар, жергілікті қызметтерді пайдалану
туралы келісімдерге келу үшін ашық кеңестер жүргізу қажет, оның үстіне бастапқы әлеуметтік жкономикалық мәліметтер және денсаулық жағдайы
туралы мәліметтерді алу қажет.
Еңбекті қорғау саласындағы тексерістер, денсаулықты қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы аудиттер, жерлерді бұруға тәуелсіз бақылау
ұлттық заңнамамен қарастырылмаған. Алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибені сақтау мақсатында тәуелсіз аудиторлық тексерістерді жүйелі түрде
өткізіп отыру қажет, Жобаны іске асыру барысын бақылау үшін жылына кем дегенде бір реет өткізілуі керек. Тұтынушылар құқығын қорғау бойынша
Комитет және Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің сұраныс бойынша жиі тексерістер жүргізілуі көзделіп отыр.
Жүргізілген аудит нәтижелері бойынша анықталған сәйкестікті қамтамасыз ету бойынша ұсынылған шаралар мен жақсарту салалары туралы
толығырақ ақпаратты B, B-1 қосымшаларында Әлеуметтік және табиғатты қорғау шараларының Жоспарында табасыз. Олар жол құрылысының
инвестициялық жоспарының бөлігі болып табылады.
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8.2 ЕҚДБ ТАЛАПТАРЫ БОЙЫНША ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА ЖИЫНТЫҚ ШОЛУ
8.2.1 КІРІСПЕ
ЕҚДБ өнімділік бойынша (ЖІТ) арнайы талаптарына қатысты айтар болсақ, алдыңғы тарауларда айтылғандай, табиғатты қорғау және әлеуметтік
бағалау осы талаптарға сәйкес жүргізілді. Жоба бойынша жұмыстардың өнімділігі туралы жиынтық есеп 8-3 Кестеде келтірілген, ал кері бетінде ЕҚДБ
талаптарына сәйкес, осы талаптарға сәйкестік туралы есептеме берілген.
Талаптарға сәйкестік туралы есептеме ЕҚДБ табиғатты қорғау және әлеуметтік саясатқа жоба сәйкестігінң жүйелі түрдегі шолуы болып табылады, ол
өнімділік бойынша қоса берілген талаптарда (ЖІТ) баяндалған. Төменде келтірілген ЖІТ шолуларының, ЖІТ 7 «Түпкілікті тұрғындар» және ЖІТ 9
«Қаржылық делдалдар» басқасының барлық тармақтары қолданыла алады.
Есептемеде келтірілген мәліметтер ЕҚДБ табиғатты қорғау және әлеуметтік саясат бойынша жыл сайынғы баяндамалары түрінде жоба өнімділігін
кейінгі бағалау үшін негіз болып есептеледі. Кестелерде көрсетілгендей, әрбір тиісті ЖІТ: 1-10 үшін 2 және 10 көрсеткіш келтірілген.

8.2.2 ЕҚДБ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕСТІК ЕСЕПТЕМЕСІ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ
Барлық ЖІТ үшін (бүтін сандарға тең сілтемелері бар көрсеткіштер) ЕР жалпы сақтаудың қысқаша мазмұндамасы келтірілген. ЕР бойынша
ауытқушылықтар болса, негіздеме ұсынып, растаушы құжаттарды ұсыну қажет (керектік мөлшері бойынша).
ЕР шеңберінде әрбір көрсеткіш үшін есептемені құрастыру бойынша басшылыққа сәйкес, үш қадам орындау керек:
1. Көрсеткіштер А санатының немесе В санатының жобаларына жатады ма, жоқ па екендігін шешу керек, оның бастапқы нүктесі басқа тиісті
нұсқаулықтар болмаса (мысалы, қауіпсіз) барлық көрсеткіштері бойынша қолданылады. Аталған жағдайда, көрсеткіш «NA» (сәйкес келмейтін) деп
белгіленіп, мұндай белгілеудің қысқаша себебі жазылуы тиіс. С санатты жобалар үшін барлық көрсеткіштер NA деп белгіленеді, ал мәнді
себептері бар көрсеткіштер осы жобаға жатады (мысалы, материалдық қауіп).
2. Мұндай пікірдің болу-болмау мүмкіндігін шешу қажет. Егер болмаса (мысалы, көрсеткіш сай, бірақ жоба дамудың бұл кезеңіне дейін әлі жеткен
жоқ), оны «NOP» көрсеткіші ретінде белгілеу керек (шешім қабылдау мүмкін емес), және мұндай белгілеудің қысқаша себебін жазып өту керек.
Егер проблема жеткіліксіз дәрежеде белгілі болса, мұндай пікірге келу үшін мүмкіндік аз болса, онда баяндамадағы тиісті орынға сілтеме жасап,
бірнеше ұсыныс келтіріңіз.
3. Көрсеткішті белгілеп, мұндай белгілеудің себебін қысқаша баяндап беріңіз.
Төменде келтірілген 8-1 кесте көрсеткіштің белгісін қалай анықтау керек екендігін көрсетеді.
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Кесте 8-1

Индикатордың сандық көрсеткіштерін анықтау

ИНДИКАТОР АНЫҚТАМАСЫ
EC
Қалыптыдан жоғары:
Жоба ЕҚДБ талаптарынан асып түскен. ЕҚДБ мұндай жобаларды қолдану мүмкіндігіне
ие болуы керек, ол табиғатты қорғау мен әлеуметтік саясатты қолданудың оң үлгісі
ретінде жүреді.
FC
Толығымен сай келеді:
Жоба ЕҚДБ талаптарына, сондай-ақ жергілікті талаптар мен ЕО табиғат пен
денсаулықты қорғау саласындағы талаптарына толығымен сай келеді.
PC
Ішінара сай келеді:
Жоба ЕҚДБ талаптарына толығымен сай емес, бірақ жобада жетіспеушіліктерді жоюға
бағытталған өзгерістерді болдырмау бойынша жүйелер, үрдістер мен іс-шаралар бар.
MN
Заттық түрде сай емес:
Жоба ЕҚДБ талаптарына заттық түрде сай емес, сондай-ақ жобада жетіспеушіліктерді
жоюға бағытталған өзгерістерді болдырмау бойынша жүйелер, үрдістер мен ісшаралар жоқ.
NA
Сай келмейді
Жобада көрсеткішке арналған ерекше нұсқаулықтар жоқ (мысалы, қауіпсіз), бұл кезде
«NA» көрсеткіші белгіленеді.
NOP
Шешім қабылдау мүмкін емес
Егер шешім қабылдау мүмкін болмаса (мысалы, көрсеткіш сай келеді, бірақ жоба әлі
ол даму деңгейіне жеткен жоқ), онда «NOP» көрсеткіші қойылады.

1. Пікірлер/Мәселелер: аталған талаптың өзектілігі туралы қысқаша пікір келтіріп, дәл осы көрсеткішті белгілеудің себебін түсіндіріңіз.
2. Қабылдануы тиіс іс-әрекеттер: мүмкіндігінше жобаның талаптарға толық сай келуі үшін клиенттің не істеу керек екендігі туралы қысқаша
ұсыныстар жасаңыз. Егер тиісті іс-әрекет жобаға арналған ППСМ-ге сай келсе, онда ППСМ нақты тармағын көрсетіңіз.
3. Жиынтық шолу: есептемедегі көрсеткіштер мен нақтылаушы пікірлерді қолдана отырып, жобаның өнімділік талаптарына сай екендігі
туралы жиынтық шолуды ұсыныңыз.Кейбір жағдайларда, 1 қадамның нәтижелеріне байланысты тек қана қорытынды жасау кезеңінде ТК
сілтеме жасау керек.
Ескерту: Белгілеме заттық түрде сай емес (көрсеткіштер деңгейінде де, талаптар деңгейінде де) және жобаны бекіту үшін ерекше маңызға ие және
ерекше тәсілді талап етеді. Бағалау кезінде кеңесші жетіспеушіліктердің жойылу дәрежесін анықтау үшін қалдық қауіп пен сенімділік деңгейін (ППСМ
саясатына жүгінер болсақ, жетіспеушілік толық жойылады) төмендегі кестеде көрсетілгендей, құрылымдық күйде қарастыруы керек.
Төмендегі 8-2 кестеде деңгейлерді құрылымдау тәсілі көрсетілген.
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Кесте 8-2
Қауіп

Қауіп / Сенімділік
Жоғары

PC

MN

MN

Орташа

PC

PC

MN

Төмен

FC

PC

PC

Жоғары

Орташа

Төмен

Сенімділік

8-3 кестеде ЕҚДБ талаптарына сай келу есептемесі берілген.
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Кесте 8-3
ПӘК.
1

1.1

1.2

1.3

ЕҚДБ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫНА АРНАЛҒАН ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРДЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

ТИІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН
НӘТИЖ
ПІКІРЛЕР/САУАЛДАР
ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР
ЭӘІЖ
ТАЛАПТАР
Е
ҚАР.
Бағалау және басқару, экологиялық және әлеуметтік әсер, проблемалар
Қорытынды:
Қоршаған ортаға әсерді бағалауға (ҚОӘБ) сәйкес, кейбір салдар анықталып, бағаланды. Соған қарамастан шешуді талап ететін бірнеше проблема сақталып
қалды, олар жобаның ЕО стандарттарына толық сай болуы үшін қажет, сондықтан ҚОӘБ талдауы мен тексерудің жалпы нәтижелеріне негізделген бірнеше
ұсыныстар мен ұсынымдар жасалды, ол жобаның өнімділігі бойынша ЕҚДБ талаптарына және ЕО тиісті стандарттарына толық сәйкестік кепілдігін
береді.Кейінгі әрекеттер ұсынылады, олар да ұйымдастырушылық әлеует пен ең жоғарғы берілісті қамтамасыз ету үшін қажет.
Экологиялық және әлеуметтік
PC
ҚОӘБ негізінен бағалау әдістеріне бағдарланады, бірақ ҚОӘБ қайта қарастырып, ҚОӘБ-ге шу деңгейі мен 3.1 -3.8
бағалау
ол әрекеттердің реттілігін немесе қолдану үшін қажетті ауа сапасынан тұратын салалардағы қосымша
мәліметтерді бермейді. Кейбір бағалардың нәтижелері, ақпаратты немесе қосымша зерттеуді ұсына
мысалы жұмыс кезіндегі шу деңгейі ұсынылған жоқ.
отырып, толықтырулар енгізу керек. Барынша
Атмосфераға тастандыларға арналған рұқсаттамадан толық ақпаратты алу үшін 7-3 кестені немес 7-4
1.6
кестені қараңыз.
басқа барлық рұқсаттамалар орында беріледі, ол
құрылыс жұмыстары басталғаннан кейін бір жыл ішінде Атмосфераға шығарылатын қалдықтарға
алынуы мүмкін.
рұқсаттаманы құрылыс жұмыстары басталғанға
дейін алу керек.
Экологиялық және әлеуметтік
NOP
Жол комитетінің меншікті экологиялық басқару жүйесі ЖІТ-ке арналған экологиялық басқару жүйесін ISO 1.4
басқару жүйелері
жоқ. Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ) әлі қалыптаспаған, 14001-ке сәйкес әзірлеу керек.
және оның өзіндік экологиялық басқару жүйесі бола ма,
жоқ па белгісіз.
Экологиялық және әлеуметтік
NOP
Жол комитетінде экологиялық және әлеуметтік
ЖІТ-ке арналған экологиялық және әлеуметтік
1.5
саясат
саясаттың бар-жоқтығы белгісіз.
саясатты әзірлеу немесе қайта қарастыру және
жаңарту, сондай-ақ оған мердігерлермен шарттық
келісімдерді қосу керек.

1.4

Экологиялық және әлеуметтік
басқару жоспары

1.5

Ұйымдастырушылық әлеует және PC
беріліс

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

PC

Белгілі бір құрылым бар, бірақ зиянды әсерлерді жоюға ППСМ-де ұсынылған барлық әрекеттерді ҚОӘБ
аз назар аударылған. Бұл көрсеткіштің белгісін орнату толықтыру үшін қолдану керек.
қиын болады, себебі әсер етудің сенімді негізгі торабы
жоқ.

All

ЖІТ пен Клиентте жобаны іске асыру үшін жеткілікті
әлеует болуы керек. Оған қарамастан, ЖІТ әлі де жоқ.
Мердігерлерде де денсаулық сақтау мен қауіпсіздік,
жол қозғалысы қауіпсіздігі және экологиялық тиімділікті
басқару саласында өздерінің міндеттемелері болады.
Мердігерлер де тағайындалмаған, сондықтан олардың

1.2, 1.3

Ұйымдастырушылық әлеует ТЖ мердігерлерін/
кадрлар қызметін тағайындағаннан кейін
бағаланады, арнайы оқыту қажет болуы мүмкін.

Кадрлардың жеткілікті жиынтығын қамтамасыз ету 1.9
керек.
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1.6

1.7

ТИІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР

Жеткізілімдерді басқару

Жоба мониторингі мен
баяндамалар

НӘТИЖ
Е

PC

PC

ПІКІРЛЕР/САУАЛДАР
ұйымдастырушылық әлеуетін анықтау үшін жеткілікті
ақпарат жоқ. Сонымен қатар, ТЖ мердігерлері/ жобаны
бақылауға арналған кадр қызметі тағайындалады.
Аталған жоба жеткізілімдерінің негізгі желісіне жол
құрылысын өткізуге арналған құрылыс компаниялары
кіреді. Еңбек кодексіне сәйкес, балалар еңбегі мен
зорлап еңбектендіру қолданылмайды. Жол полициясы
мен басқа да тиісті органдар еңбек, денсаулық сақтау
және қауіпсіздік жағдайларына үнемі тексеріс жүргізіп
отырады. Ұлттық заңнама жеткізілімдерді тәуелсіз
тексеруді қарастырмайды.

Қазақстанда мониторинг жүйесі әлсіз, ал АЭР-ге
арналған баяндамалар жүйесінде бастапқы мәліметтер
мен бағалау туралы ақпарат жеткіліксіз.

ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР

ЭӘІЖ
ҚАР.

Жеткізілімдердің тәуелсіз тексерісі ұсынылады.

2.5

Мердігерлердің қауіпсіздік техникасы мен еңбекті
қорғау ережелерін сақтауына тоқсан сайын
тексеру жүргізу қажет.

1.7

1.8
Қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және
өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы
баяндамалар жүйесін апаттар мен оқыс
оқиғалардың жыл сайынғы есебі мен мониторингін
жүргізу үшін белгілеу қажет.
ҚОӘБ қолданылуы туралы жылсайынғы есептеме 1.1

2.1

Еңбек және жұмыс шарттары
Қорытынды:
Құрылыс компаниялары әлі тағайындалмаған. Бағалау жұмысқа қабылдау және еңбекті қорғау нормаларын сақтау мәселелері бойынша ұлттық заңнамаға
сәйкестікті анықтауды қарастырады. Іс-шаралар ҚТ 2-мен толық сәйкестікке қол жеткізу үшін ұсынылған.
Кадрлық саясат және жұмыстық
NOP
Мердігерлер әлі тағайындалмаған, сондықтан олардың
Мердігерлерді тағайындау кезінде олардың
1.5,
қарым-қатынастар
кадрлық саясаты мен жұмыстық қарым-қатынастарын
кадрлық саясатының жоспары таныстыру үшін 2.1,
бағалау мүмкін емес. ЕҚДБ талабы бойынша, олар ұлттық ұсынылуы тиіс.
2.7
Таңдау және бағалау үрдісі шеңберінде
заңнамаға сай келуі керек.
алдыңғы тәжірибе ескерілуі тиіс.

2.2

Балалар еңбегі мен зорлық еңбек FC

2.3

Құқық бұзушылықты болдырмау
және тең мүмкіндіктерді
қамтамасыз ету

2

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

PC

Балалардың еңбегін қолдануға және зорлық еңбекке
Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасы бойынша
тыйым салынады, осылайша, мердігерлер ЕҚДБ
талаптарын да, ұлттық заңнама ережелерін де сақтайды
деп болжанады.
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі және қосымша
заңнама қандай да бір құқықбұзушылыққа тыйым салады
және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуді талап етеді,
бірақ құрылыс саласында ерлер саны басым.
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Қандай да бір әрекеттерді қолдану талап
етілмейді.

-

Мердігерлерді тағайындау кезінде олардың
1.5,
кадрлық саясатының регламенті таныстыру
2.1, 2.2
үшін ұсынылуы тиіс, ол компанияның қандай да 2.7
бір құқықбұзушылықты қолданбайтындығын
және тең мүмкіндіктерді ұсынатындығын
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ПӘК.

ТИІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР

НӘТИЖ
Е

ПІКІРЛЕР/САУАЛДАР

Ұйымның қызметтік құрамы

NOP

2.5

Еңбекақы, жәрдемақы, еңбек
және тұру шарттары

NOP

2.6
2.7

Қызметтік құрамды қысқарту
Шағымдарды қарастыру
механизмі

2.8

Компания қызметкерлері болып
табылмайтын жұмыскерлер

NA
Сәйкес емес
PC/MN Жұмыскерлердің немесе жобаның шағымдарды
қарастыруға арналған формалды механизмі жоқ. Осы
тапсырма шеңберінде даярланған ПСР-де ішкі және
сыртқы тілдесулерге, сондай-ақ мердігерлермен және
жұмыскерлермен өзара әрекеттесуге арналған қажетті
стратегиялар бар.
NOP
Ұсынылған ақпарат жоқ

2.9

Жеткізілімдер

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

ЭӘІЖ
ҚАР.

растайды. Тендер/ сату аясында экологиялық
және әлеуметтік саясат ережелері шарттық
келісімдерге енгізілуі тиіс.
Ұжымдық шарттардың кәсіподақ арқылы сақталуы
Мердігерлерді тағайындау кезінде олардың
1.5,
неғайбыл, себебі қызметкерлердің негізгі мердігермен
кадрлық саясатының регламенті таныстыру
2.1, 2.7
жеке келісімшарттары болады деп күтілуде. Қызметкерлер үшін ұсынылуы тиіс. Тендер/ сату аясында
санына байланысты жұмыстық ұйымдар туындауы мүмкін, экологиялық және әлеуметтік саясат ережелері
шарттық келісімдерге енгізілуі тиіс.
бірақ өте ерте кезеңде бұл сауал бойынша қорытынды
жасау мүмкін емес.

2.4

NOP

ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР

Құрылыс компаниялары әлі тағайындалмаған, бірақ ҚОӘБ
жұмыстық тұрғын үйлердің ХҚК стандарттарына
сәйкестігін қамтамасыз ету үшін кейбір іс-шараларды
қарастырады, сондай-ақ кейбір қажетті санитарлықгигиеналық талаптар орындалуы тиіс, бірақ толық
мәліметтер ұсынылған жоқ. ҚОӘБ-ге еңбекақы мен еңбек
шарттары бойынша қандай да бір ақпарат енгізілмейді.

Жұмыстық тұрғын үй ХҚК стандарттарына
толық сай болуы керек. Мердігерлерді
тағайындау кезінде еңбекақыны және
жәрдемақыны төлеу құрылымын тексеріңіз,
сондай-ақ құрамға берілетін тұрғын үйдегі тұру
шарттарының ХҚК стандарттарына сәйкестігін
анықтаңыз. Тендер/ сату аясында экологиялық
және әлеуметтік саясат ережелері шарттық
келісімдерге енгізілуі тиіс.
Қандай да бір әрекет қолдану талап етілмейді.
ПСР бекіту және іске асыру

1.5,
2.1,
2.3,
2.7

5.1,
10.1,
10.3

Мердігерлерді тағайындау кезінде
1.5,
компанияның қызметкерлері болып
2.1, 2.7
табылмайтын жұмыскерлерге арақатынасын
қайта қарастыру керек.
Тендер/ сату аясында экологиялық және
әлеуметтік саясат ережелері шарттық
келісімдерге енгізілуі тиіс.
Құрылыс компаниялары жұмыстарды орындағаннан кейін Еңбек және еңбек шарттары мәселелері
2.1
тағайындалады, олар негізгі логистикалық тізбек ретінде
бойынша заңнамаға сәйкестік барлық құрылыс
жұмыс атқарады. Жеткізілмдерді басқару сауалдары АЭР- компанияларынан талап етіледі.
де талқыланбайды.
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ТИІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР
2.10 Қызметтік құрамға қойылатын
талаптар
3

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

НӘТИЖ
ПІКІРЛЕР/САУАЛДАР
Е
NOP
Қауіпсіздік қызметінің құрамы АЭР-де талқыланбайды.

ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР
Мердігерлерді тағайындау кезінде қауіпсіздік
тәсілдерін қайта қарастыру керек.

Қорларды тиімді пайдалану, ластануды бақылау және болдырмау
NB. Бағалаушы ережелер мен стандарттардың жалпы талаптарға (ЕО, ұлттық, сәтті салалық тәжірибелер) сәйкес қолданылғандығын
назарға алуы тиіс. Бағалау балама әдістердің қарастырылуын ескеруі керек.
Қорытынды:
Төмендегі тәртіппен ҚОӘБ-де аралықтар анықталған құрылыс телімдері белгіленді:
Қорларды қолдану тиімділігі
FC
ҚОӘБ-де қалдықтарды шығаруды азайту бойынша ісІс-әрекет қажет емес.
шаралар ұсынылды
Ластанудың алдын алу, ауаға
PC
Ауаға шығарылатын сапалық тастандылар есептелінді,
Ауа сапасы туралы бастапқы мәліметтер
шығарылатын қалдықтарды және
және олар Қазақстан мен ЕО шеңберінде рұқсат етілген
қажет. Ауа сапасын бақылау әдістемесін және
құрылыс мониторингіне арналған жабдықтарды
шуды бақылау
деңгейге сай болады деп болжануда. Бағалау сезім
көрсету қажет.
рецепторларына әсерді барынша айқын көрсету үшін
қайта қарастырылды. ҚОӘБ шу деңгейі Қазақстан
Республикасының стандарттарына сай екендігін көрсетеді, Шулы ластануға негізгі зерттеу жүргізу керек.
бірақ оны растайтын ақпарат ҚОӘБ-де берілмеген.
Белгілі аумақтар үшін шу мен дірілдің күтілетін
деңгейін бағалау қажет.
Сондай-ақ, тұрғын аудандар үшін шулы ластанудың ХҚК
барынша төмен стандарттары назарға алынуы керек.
Ластанудың алдын алу және ағын PC
Аталған іс-шаралар енгізілді, бірақ әрі қарай іс-шараларды Ағын суларды тазарту және залалсыздандыру
суларды бақылау
қабылдау қажет. Оларды жобада егжей-тегжейлі
бойынша қосымша ақпарат қажет.
қарастыру қажет.
1
Жылыжай газдары
PC
Атмосфераға тастандылар бағаланды, бірақ жылыжай
Жылыжай газдарының шығу деңгейі мен
газдарының нақты мәні анықталған жоқ, олардың туындау олардың микроклиматқа әсерін бағалау қажет.
салдары бағаланбайды.
Су
PC
Судың және құрылыс кезінде қолдануға қажетті судың
Су әсерлерін, оның ішінде су көздерін, жер
кейбір көздерінің сапасына қойылатын талаптар
асты суларының толығу деңгейін бағалау
қажет. Техникалық қызмет көрсету және
анықталды, бірақ жер асты суларының толығу қарқыны
қолдану кезінде суды пайдалануды бағалау,
қарастырылған жоқ. Кейінгі шектеу іс-шаралары жер үсті
және жер асты суларының ластану қаупін төмендету үшін ағын суларды демалу орнынан бақылау қажет.
қажет. Бұл аудандағы су қорларының таусылуының алдын

ЭӘІЖ
ҚАР.
4.5

3.2

3.5

3.1

3.4

Клиентке балама нұсқаларды көрсетуге ерекше назар аударылуы тиіс. Жобалар жылына 25000 тоннадан асатын мөлшерде Со2 түзеді деп күтіледі, сондықтан саймандама мен жыл
сайынғы есептеме жоспарын қамтамасыз ету қажет.
Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
WSP | Parsons Brinckerhoff
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3.6

Қалдықтар

PC

3.7

Қауіпті заттар мен материалдар

PC

4

4.1

4.2

ПІКІРЛЕР/САУАЛДАР

алу талап етіледі.
Болжалды қалдықтар есептелді, сонымен қатар оларды
Қолданылатын материалдар, болжалды
жоюдың кейбір жолдары анықталды.
мөлшері мен мақсаты туралы ақпарат ұсыну
Барлық материалдардың ластау деңгейі анықталуы керек. керек. Сақтаулы материалдардың ластау
дәрежесін бағалау бойынша қосымша ісшаралар қамтамасыз етілуі тиіс.
Әлеуетті ластаушы материалдардың зерттелуі, сондай-ақ Жол бойындағы әлеуетті ластанған топырақты
топырақ сынағы жүргізілген жоқ. Жоғарыда аталғандай,
анықтау немесе тексеру керек, егер топырақ
әлеуеті көпірлер маңындағы жер асты
қауіпті материалдар үшін қалдықтарды жою әдістері
суларына әсер ететін болса, қосымша бағалау
анықталған жоқ.
қажет. Құрылыс кезеңінде мониторинг жүргізу
керек.

Денсаулық және қауіпсіздік
Қорытынды:
Төмендегі тәртіппен ҚОӘБ-де аралықтар анықталған құрылыс телімдері белгіленді:
Еңбек гигиенасы мен қауіпсіздік
PC
ҚОӘБ-де құрылыстың, жол құрылысының, көпірлер мен
құбырлар құрылысының қауіпсіздігін реттейтін тиісті
ұлттық заңнаманың, сондай-ақ жеке қорғаныс бойынша
ұсыныстардың барынша егжей-тегжейлі сипаттамасы
берілген. ҚОӘБ сондай-ақ еңбек гигиенасын ұстау мен
құрылыс лагеріндегі қауіпсіздік шараларына, қауіпті
материалдармен және ауыз суды қолдану бойынша
нұсқаулықтарға сілтемелерден тұрады.
Қоғамдық денсаулық және
NOP
Оқшауланған ферма және Бурылбайтал бекетінің
қауіпсіздік
маңындағы ауылдан басқа жол бойында жеке меншік
нысандары жоқ. Жол бойында жол қозғалысының
қатысушыларына арналған бірнеше демалыс аймақтары
бар, мүмкін ол құрылыс кезеңінде бақташыларға арналар.
Еңбекті қорғау бойынша талаптар ұлттық заңнамаға
сәйкес, мысалы жабдықтарды жабындық оқшаулау және
құрылыс алаңында бұқараның болуына тыйым салу
қажеттіліктері қарастырылған. Жол белгілері, қозғалысты
жеңілдету және үй жануарларының өтпе жолдары
жекелеген құрылыс компанияларының жалғыз
жауапкершілігі болады. ҚОӘБ-де қоғамдық денсаулық пен
қауіпсіздік бағаланбаған, онда қоршаған ортаға әсер,
денсаулыққа әсер салдары мен мүмкін оқыс оқиғалар ғана

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР
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ЭӘІЖ
ҚАР.
3.7, 3.8

3.5,
3.6,
3.7, 3.8

Жеке мердігерлердің денсаулығы мен
2.6
денсаулық саласындағы қауіпсіздік тәжірибесі
тағайындау кезінде қарастырылуы тиіс.
4.2
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және денсаулықты
біріккен қорғауды қамтамасыз ету жоспары
әзірленуі тиіс.
Мердігерлерді тағайындау кезінде
тұрғындардың денсаулығына шолу өткізу және
әрекеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
бойынша жоспар жасау қажет. Топырақ
жолдарды қолданатын оқшауланған
шаруашылықтар қайта салынып жатқан жолға
қалай шығатындығы және оны қалай
толыққанды қолданатындығы (құрылыс
кезінде, жол салу аяқталған кезде) туралы
есепті ұсыну керек.
Төтенше жағдайларға даярлық үшін нақты жол
телімін және әрекет ету жоспарын даярлау
керек. Осы жер үшін арнайы түрде жол
қозғалысының іс-шараларына және жол

2.6,
4.1,
4.3,
4.4,
4.6, 4.7
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сипатталған.

4.3

Инфрақұрылым, құрылыс және
NA
жабдықтарды жобалау қауіпсіздігі

Қарастырылған жоқ (осы баяндамада жинақталған жол
қозғалысы қауіпсіздігі бойынша аудиторлық топтың негізгі
ұсыныстарында көрсетілгендей, тек қана жол
қозғалысының қауіпсіздігі ғана ұсынылды)
Ұсыныстардың толық тізімімен танысу үшін жол қозғалысы
қауіпсіздігінің аудиттік есептемесін қараңыз.

4.4

Қауіпті материалдардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

PC

Жол бойында орналасқан ластаушы немесе қауіпті
материалдардың әлеуеті ҚОӘБ-де бағаланған жоқ.
Барлық материалдар үшін ластау көрсеткіштері
анықталуы тиіс.

4.5

Өндіріс пен қызмет көрсету
қауіпсіздігі

NA

Қарастырылған жоқ (осы баяндамада жинақталған жол
қозғалысы қауіпсіздігі бойынша аудиторлық топтың негізгі
ұсыныстарында көрсетілгендей, тек қана жол
қозғалысының қауіпсіздігі ғана ұсынылды)
Ұсыныстардың толық тізімімен танысу үшін жол қозғалысы
қауіпсіздігінің аудиттік есептемесін қараңыз.

4.6

Қозғалыс және жолдардағы
қауіпсіздікті қамтамасыз ету

PC

Жол қозғалысы қауіпсіздігінің бірқатар мәселелерін жол
қозғалысы қауіпсіздігінің аудит тобы көтерген еді.
Әлеуметтік тұрғыдан, негізгі сауалдардың кейбірі автобус
аялдамаларының орналасу орны мен құрылымының
қауіпсіздігіне және ауыл шаруашылық пен басқа да көлік

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ
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ЭӘІЖ
ҚАР.

қозғалысының қауіпсіздігіне тәуелсіз аудит
жүргізілді.
Жол қозғалысын басқару жоспарынан тұратын
экологиялық құрылысты басқару жоспарын
әзірлеу қажет. Жолдағы жаңа автобус
аялдамаларына, жаяу жүргіншілер өтетін
орындарға қажетті қауіпсіздік іс-шараларын
орындап, оған байқау жүргізу керек.
Әрекеттер қажет етілмейді.
-

Жол бойындағы әлеуетті ластанған топырақты 3.6, 3.7
анықтап, тексеру керек, егер топырақ әлеуеті
көпірлер маңындағы жер асты суларына әсер
ететін болса, қосымша бағалау қажет. Құрылыс
кезеңінде мониторинг жүргізіп отыру маңызды.
Қолданылатын материалдар, болжалды
мөлшері мен мақсаты туралы ақпарат
ұсынылуы тиіс. Сақтаулы материалдардың
ластау дәрежесін бағалау бойынша қосымша
іс-шаралар қамтамасыз етілуі керек.
Әрекеттер қажет етілмейді.

Жаяу жүргіншілерге арналған қауіпсіз өтпе жол 4.7, 4.8
құрылымы мен автобустық аялдамалардың
орналасу орны қарастырылады.
Ауыл шаруашылық және басқа да көліктік
құралдарға арналған қосымша қиылысты
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ЭӘІЖ
ҚАР.

жобалау керек.
Ұсыныстардың толық тізімімен танысу үшін жол
қозғалысы қауіпсіздігінің аудиттік есептемесін
қараңыз.

4.7

Қауіпті табиғи құбылыстар

MN

Сейсмикалық белсенділіктің сандық деңгейі ұсынылды,
Геоқауіптер күтілмесе де, оларды назарға
алайда басқа геологиялық қауіп түрлері қарастырылмаған. алған жөн, ол ресми түрде расталуы тиіс.

3.7

4.8

Науқастану қаупі

PC

Жұмысшылардың келуіне байланысты жұқпалы
аурулардың туындау дәрежесін бағалау жүргізілген жоқ.

Жергілікті жұмыспен қамтуды назарға алу
керек. Жұмыс күшін орналастыру үшін кез
келген қисынсыз байланысты немесе назарды
болдырмау мақсатында әйелдер мен ерлерге
арналған жеке тұрғын жайларды қамтамасыз
ету қажет. Лагерь ХҚК стандарттарына сай
құрылады, олар гигиена мен қауіпсіздік
талаптарын белгілейді. Мінез-құлық кодексі де
әзірленуі керек.

2.2, 2.3

4.9

Төтенше жағдайға даярлық және
әрекет қолдану

PC

Төтенше жағдайларға дайындық ретінде сілтеме
қосылған, бірақ нақты әрекеттер айтылмаған.

Мердігерлермен, қосалқы мердігерлермен,
жергілікті апаттық-құтқару қызметтері және
билік органдарымен келісу негізінде төтенше
жағдайларға даярлықтың нақты телімін және
әрекет қолдану жоспарын әзірлеу керек.

4.3

5

5.1

Жерді сатып алу, еріксіз көшіру, экономикалық орын ауыстыру
Қорытынды:
Физикалық немесе экономикалық көшіру болжанбайды. Жолды қайта салу үшін жерді сатып алу жүргізілетіндігіне қарамастан, тас жолдың екі телімі қосылған
(62 км). Берілген екі секция тас жолдың солтүстік және оңтүстік шеттерінде орналасқан. Құрылыс үшін қажетті болатын жер қазіргі уақытта қолданылмайды,
сондай-ақ берілген жер телімдерінде қандай да бір ауылшаруашылық немесе коммерциялық қызметтің жоқ екендігі атап көрсетіледі. 142 га жуық жер сатып
алынды, оның 119 га мөлшері тас жол үшін тұрақты негізде қолданылады, ал 23 га қайтарылады. Жер Ақсүйек ауылдық кеңесінің мемлекеттік орман
шаруашылығы агенттігінің меншігінде орналасқан. Әлі анықталмаған басқа да жер иелерінің болуы мүмкін.
Орын ауыстыруларды болдырмау FC
ҚОӘБ әзірлеу баламаларды талдауды қамтыды. Қайта
Әрекеттер талап етілмейді.
және азайту
салынуы тиіс тас жол елді мекендер арқылы өтпейді және
физикалық көшіруді қажет етпейді. Жобаны іске асыру
үшін қажетті жерді сатып алу өмір сүру деңгейіне мәнді
әсер етпейді және физикалық немесе экономикалық орын
ауыстыруға әкелмейді. Демалыс аймақтары тас жолдан
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жеткілікті мөлшерде алыс орналасқан, тас жол маңында
ешбір ауыл шаруашылық жұмыстары жоқ. Жерді уақытша
да, тұрақты түрде де сатып алу аймақты осы аудандағы
формалдық және формалдық емес фермерлердің және
бақташылардың қиып өту мүмкіндіктерін шектеуге алып
келеді.
5.2

Кеңес берулер

PC

Жердің ірі бөлігі мемлекеттік орман шаруашылығы
агенттігіне тиесілі, олар жоба туралы хабардар. Ақсүйек
маңындағы жалғастырғыш жол телімі Ақсүйек ауылдық
кеңесіне тиесілі, ал Бурылбайтал бекетінен алыс емес жол
телімі Шағұнақ ауылдық кеңесіне тиесілі. Олар кеңес
жүргізу өткізуге және ақпаратты жария етуге жер
телімдерінің формалды емес меншік иелері мен
қолданушыларын анықтау мақсатында үрдіс белгілеген
жоқ. Жердің 2015 жылдың ақпан айындағы ашық
отырыстарға қатысқан және жоба туралы хабардар
Ақсүйек ауылының тұрғындарымен қолданылуы мүмкін.
Бүгінгі таңда жерді сатып алу бойынша ешбір нақты кеңес
беру іске асырылған жоқ.

Клиенттің ЭӘС бекітуі және іске асыруы керек.
Жер телімдерін сатып алу барысы және
өтемақы төлеу шарттары әзірленуі тиіс.
Уақытша құрылыстар үшін – көшіру және
меншік иелеріне қайтару.
Жерді сатып алу мен өтемақы төлеу ісшараларына аудит жүргізу.

5.1,
5.2,
5.3,
5.4,
10.1,
10.3

5.3

Көшірілген тұлғаларға өтемақы

PC

Өтемақылар Қазақстанның ұлттық заңнамасына сәйкес
жүргізіледі, ол жердің тек заңды меншік иелерін ғана
мойындайды және формалды емес жер қолданушылары
мен жер тұрғындарын болдырмайды. Заңды меншік иелері
мен заңды жер қолданушыларына өтемақы төлеу ісшаралары ЕҚДБ талаптарына сәйкес жүргізіледі, алайда,
Қазақстандық заңнама формалды емес жер
қолданушылары мен тұрғындарын анықтау мен оларға
өтемақы төлеуге рұқсат етпейді. Аталған жағдайда,
өтемақы ақшалай және өту пункттерін ұсыну, үй
жануарларының өтуіне кедергі келтіріп, осылайша
фермерлерді балама өту пункттерін немесе жайлауларды
іздеуге мәжбүрлейтін жол жұмыстары мен басқа
әрекеттер туралы ақпарат тарату сияқты ақшалай емес
қызметтерді қамтиды.

Формалды емес жер қолданушылары мен
тұрғындарды анықтап, жерді сатып алу
нәтижесінде келтірілген кез келген шығынның
орнын толтыру керек.
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5.4

ТИІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР
Шағым беру механизмдері

НӘТИЖ
ПІКІРЛЕР/САУАЛДАР
ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР
Е
PC
Зардап шегуші тараптар шағым берудің балама
Шағымдарды қарастыру механизмін бекіту
бағыттарын іздей алады, алайда жоба үшін формалды
және іске асыру ЭӘС-те егжей-тегжейлі
қарастыру механизмі жасалмаған. ЭӘС аясында жоғарыда баяндалған.
көрсетілгендей тараптардың орны мен міндеттемелері
көрсетілген шағымдарды қарастыру механизмі әзірленген.

5.5

RAP/LRP құжаттамасы

NA

Жоба шеңберінде ешбір физикалық немсе экономикалық
көшіру қарастырылмаған, сондықтан Көшіру бойынша
әрекеттер жоспарының немесе Өмір сүру құралдарын
қалпына келтіру бойынша жоспардың қажеттілігі жоқ.
Сатып алынатын жерлерге түсіретін әсер мәнді емес,
себебі жерлер Ақсүйек ауылдық кеңесі мен Шағұнақ
ауылдық кеңесінің орман шаруашылығы бойынша
агенттігінің меншігі болып табылады, оларға уақытша
немесе тұрақты жол құрылысы үшін жүгіну қажет.
Осылайша, ҚОӘБ жерді сатып алу бойынша шешім үшін
адекватты деп есептеледі.

5.6
5.7

RAP/LRP орындау
Мониторинг

NA
PC

Жоғарыда көрсетілгендей
Әрекеттер талап етілмейді
Сатып алумен байланысты жер іс-шараларының
Жерді сатып алу барысына тәуелсіз аудит
мониторингі жобаны орындаудың жыл сайынғы
жүргізу қажет.
мониторингінің бөлігі болып табылады, себебі жерді сатып
алумен байланысты барлық іс-әрекеттер ҚОӘБ бөлігі
болып табылады. Онда жобаның экологиялық және
әлеуметтік салдар мониторингіне қойылатын талаптар да,
оның ішінде мүмкін көшірулер мен жерді сатып алу
бойынша іс-әрекеттер көрсетіледі.

6

6.1

Биосантүрлілік және тірі табиғи қорлар
Қорытынды:
ҚОӘБ-де тиісті түрде тармақтар келесідей анықталған құрылыс телімдері белгіленді:
Биосантүрлілік пен тірі табиғи
PC
Қорғалған түрлер мен ареалдар анықталды, бірақ
қорларды бағалау
антилопалар мекендейтін әлеуетті үздікті ареал ішінара
кесілген. Оған қарамастан, жаңа жол тораптары мен 4
құрғақ өзен арқылы өтетін көпірлер өтуге арналған
жеткілікті өтпе жолды қамтамасыз етеді.
Балықты қорғау бойынша іс-шаралар ҚОӘБ-ге енгізілді,
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Әрекеттер талап етілмейді

Биологтар даярлаған әдістерді қолдана
отырып, құрылысты алдын ала зерттеу
аясында ареалды күзетілетін түрлердің баржоқтығына тексеру керек және құстардың
көбею кезеңінде аумақты өсімдіктерден
тазартуға болмайды.

ЭӘІЖ
ҚАР.
10.1,
10.3

-

5.4

6.1
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бірақ оны үлестіруге қатысты ақпарат толық емес.
6.2
6.3
7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

Биосантүрлілікті сақтау
PC
Жоғарыда көрсетілгендей
Жоғарыда көрсетілгендей
Тірі табиғи қорларды тұрақты
PC
Жоғарыда көрсетілгендей
Жоғарыда көрсетілгендей
басқару
Түпкілікті халықтар
Қорытынды:
Өтініштер берілген жоқ, себебі Қазақстан Республикасының аумағында шағын түпкілікті халықтар өмір сүрмейді.
Түпкілікті халықтарға әсер тигізуді NA
Түпкілікті халықтар өмір сүрмейді
Әрекеттер талап етілмейді
бағалау

6.1
6.1

Кері әсерлерді болдырмау және NA
Түпкілікті халықтарды дамыту
жоспары
Ақпараттың қолжетімділігін
NA
қамтамасыз ету, мазмұнды кеңес
берулер мен
ақпараттандырылған қатысу
Шағымдарды қарастыру және
FC
этностық сипаты бойынша
қудалауды болдырмау
механизмдері

Түпкілікті халықтар өмір сүрмейді

Әрекеттер талап етілмейді

-

Түпкілікті халықтар өмір сүрмейді

Әрекеттер талап етілмейді

-

Шағымдарды қарастыру механизмі жаңа ҚОӘБ-ге сәйкес Әрекеттер талап етілмейді
жасалған және барлық мүдделі тұлғалар үшін шағым
беруге бірнеше арналар мен тең мүмкіндіктерді
қамтамасыз етеді. Ұлттық заңнамаға сәйкес, қоғамдық
тыңдалымдар туралы жарнамалық хабарландырулар
халықтың ақпаратқа толық қол жетімділігін қамтамасыз
ету үшін қазақ және орыс тілдерінде баспаға шығарылады.

-

Өтемақы және пайданы бірлесе
қолдану
Әсер / Дәстүрлі тұрғылықты
орыннан көшіру және мәдени
мұраны қорғау

NA

Түпкілікті халықтар өмір сүрмейді

Әрекеттер талап етілмейді

-

FC

Ірі қара малды өсіру Қазақстан далаларындағы өмір
Әрекеттер талап етілмейді
салтының дәстүрлі еңбек түрі болып табылады. Жоба
жергілікті тұрғындардың бұл өмір салты мәне қызметіне
ұзақ мерзімдік мәнді әсер етпейді. Ірі қара малды өткізу
орындары құрылымға енгізілген, ол орындарды үздіксіз
кесіп өтуге және жол құрылысы басталғаннан кейін де
құрылыс кезеңінде уақытша өтпе жолдардан өтуге кепілдік
береді.

-
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Мәдени мұра
8
Қысқаша сипаттамасы:
Археологиялық бағалау өткізіліп, мәдени мұра болып табылатын барлық маңызды нысандар анықталды. Ескерткіштердің сақталуын қамтамасыз ету үшін
қажетті іс-шаралар ұсынылды.
8.1 Мәдени мұраға әсерді бағалау
PC
Сертификатталған археологиялық компания мәдени
Мәдени құндылықтарды, археологиялық
8.1,
және реттеу
маңызы бар және тас жолға тікелей жақын орналасқан
ескерткіштер мен мемориалдық ескерткіштерді 8.2, 8.3
сақтауға бағытталған іс-шаралар
нысандар мен барлық орындарды анықтау мақсатымен
зерттеу жүргізді. Бұл зерттеу ЖКА кейін құрастырылған 11 Табу мүмкіндігі процедурасын баптау
ескерткішті, заманауи жабық мұсылмандық/христиандық
зираттар мен молаларды және жасы белгісіз үш көне
қорғанды анықтады.
8.2 Қозғалатын қауымдастықтар және PC
Бұқаралық кеңес берулер бір рет өткізілді.
Арыздарды қарастыру механизмін бекіту және 10.1,
басқа мүдделі тұлғалармен
іске асыру МТӨӘЖ-де толық қарастырылған
10.3
кеңесу
8.3 Мәдени мұраны қолдану
FC
Жол бойы ескерткіштері түріндегі мәдени мұра оқыс
Әрекеттер талап етілмейді
бойынша жоба
оқиғалардан қорғалады
10 Ақпаратты жария ету және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу
Қысқаша сипаттамасы:
Бұқаралық кеңес берулер мен жұртшылық өкілдерімен кездесу 2015 жылдың наурыз айының соңында қайта қарастырылған ҚОӘБ жарияланғаннан кейін өтті.
Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестікті нығайту бойынша іс-шаралар ұсынылды.
10.1 Мүдделі тараптармен өзара
PC
Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу ұлттық заңнама
МТӨӘЖ бекіту және іске асыру
10.1,
әрекеттестік жоспары
талаптарының бірі болып табылады, ол кеңес беру және
10.2,
қоғамдық тыңдалымдар түрінде өтуі мүмкін. Мүдделі
НТС жобадан тұратын қоғамдық қол жетімді
10.3,
құжаттарды жұртшылыққа жария ету
тұлғалармен өзара әрекеттесудің барынша формалды
10.4
10.5
жүйелі бағдарламасы жоба үшін әзірленді, онда барлық
МТӨӘЖ іске асыруды басқару үшін қажетті
тиісті мүдделі тараптар анықталды және олармен
байланыс орнатудың тиісті тәсілдері әзірленді. МТӨӘЖ-де арналымдар
міндеттемелер тізімі, кеңес беру қызметінің жиілігі және
мониторингке қойылатын талаптар баяндалған. МТӨӘЖ
жария етілген ақпараттың егжей-тегжейі мен мерзімдерін
ұсынады.
10.2 Шағымдарды қарастырудың
PC
«Төменнен жоғары қарай» тәсілін қолданудың арқасында МТӨӘЖ-ге енгізілген шағымдарды қарастыру 10.1,
оперативті механизмі
мүдделі тараптарды, зардап шеккен адамарды және басқа механизмін бекіту және енгізу
10.3
да мүдделі тараптарды тарта отырып, оларға жергілікті
өзін-өзі басқару органдары арқылы арыз және
шағымдарын ресми түрде жеңіл жолдау мүмкіндігі туады.
Шағымдарды қарастырудың барынша формалды
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ПӘК.

ТИІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР
Жалпы сәйкестік
Ұлттық талаптар: экологиялық,
әлеуметтік, қауіпсіздік және
денсаулықты қорғау
ЕО қоршаған ортаға қойылатын,
әлеуметтік, санитарлықгигиеналық талаптар

Әлеуметтік сала және қоршаған орта бойынша
кемшіліктерді талдау туралы есептеме
ЕҚДБ

НӘТИЖ
Е

ПІКІРЛЕР/САУАЛДАР

ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР

ЭӘІЖ
ҚАР.

процедурасы ЕҚДБ талаптарына сәйкестікті қамтамасыз
ету үшін МТӨӘЖ бөлімі ретінде әзірленген.
FC/PC

Жоба ҚОӘБ ұлттық талаптарына сай.

PC

Осы кестеде келтірілген пікірілерге сәйкес.

WSP | Parsons Brinckerhoff
Жоба № 70020772
Құпия ақпарат

Барлық қолданушылық және экологиялық
рұқсаттамаларды, оның ішінде атмосфераға
тастанды қалдықтарға рұқсаттаманы құрылыс
жұмыстары басталғанға дейін алу керек.
Осы кестеде ұсынылған әрекеттер.
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барлығ
ы
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Қосымша А
ЖЕРГІЛІКТІ ЖОСПАРЛАР, КАРТАЛАР МЕН СУРЕТТЕР

ҚОСЫМША А-1
ТАС ЖОЛ СҰЛБАЛАРЫ

Сурет 1: Жол түйіспелерінің басы

Сурет 3. Жол түйіспелерінің жалғасы

Сурет 3. Жол түйіспелерінің жалғасы

Сурет 4. Жол түйіспелерінің жалғасы

Сурет 5. Жол түйіспелерінің тәмамдаушы кезеңі

ҚОСЫМША А-2
ФОТОСУРЕТТЕР

Сурет 1: Жол телімінің бастауы

Сурет 3:
Жол
маңындағы зират

мен

тегістелген

Сурет 5: Бурылбайтал бекеті

Сурет 2: Жол теліміндегі көпір

телім

Сурет 4: Жол үстіндегі демалу
орны

және тұрақ

Сурет 6: Лагерь үшін ұсынылған аумақ

Сурет 7: Бурылбайтал бекетіндегі мектеп

Сурет 8: Жол маңындағы көл

Сурет 9: Көлден жолға қарай қара жол

Сурет 10: Жол маңындағы ескерткіш

Қосымша В
ЭӘІЖ ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР

ҚОСЫМША В-1
ЭӘІЖ

Кесте 8-4

№

Экологиялық және әлеуметтік салалардағы әрекеттер жоспары

ӘРЕКЕТТЕР (ШАРАЛАР)

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
ТӘУЕКЕЛДЕР
(ЖАУАПКЕРШІЛІК/
АРТЫҚШЫЛЫҚ)

ТАЛАП
(ЗАҢНАМА,
ЕҚДБ ҚТ, ЕҢ
ЖАҚСЫ
ТӘЖІРИБЕ)

РЕСУРСЫ,
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ҚАЖЕТТІЛІКТЕР,
ЖАУАПКЕРШІЛІК

КЕСТЕ

СӘТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
МӘРТЕБ
ҮШІН МАҚСАТ ПЕН
ЕСІ
БАҒАЛАУ КРИТЕРИЯЛАРЫ

ҚТ 1 Экологиялық және әлеуметтік салдар мен мәселелерді бағалау және басқару
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Осы ЭӘШЖ енгізу арқылы Жоба Банктің қызмет
ЕҚДБ қызмет
талаптарына сәйкестендіріледі. Жыл сайынғы
талаптарына
ЭӘШЖ жүзеге асырудың мәртебесі туралы бақылау сәйкестік
баяндамаларын дайындау. Баяндамаға мүдделі
тұлғаларды тарту әрекеттері мен шағымдарды
қарастыру резолюциялары туралы ақпараттты енгізу.

ЕҚДБ ҚТ1 ден
ҚТ10 –ға дейін,
ҚТ7 мен ҚТ9
алып тастағанда

Өзінің ресурстары
және Жобаны іске
асыру тобы (ЖІАТ)

Ұйымның топтық құрылымын, рөлін және
жауапкершілігін нақты анықтау (Автомобиль
жолдары комитеті).
ЖІАТ және экологиялық және әлеуметтік
мәселелерге жауапты мамандарды растау.
Орындаушылар, жобаны басқару кеңесшілері (ЖБК),
құрылысты қадағалау кеңесшілері (ҚҚК) және басқа
маңызды тағайындауларды хабарландыру.
Жүзеге асырушы бөлімшелер, орындаушылар,
ұйымдар, ЖБК, ҚҚК және басқа да маңызды
тағайындауларды бағалау.
Жобаның сәтті іске асыру үшін жұмыс күшінің
потенциалын дамыту.

ЕҚДБ қызмет
талаптарына
сәйкестік

ЕҚДБ ҚТ1

Өзінің ресурстары
және ЖІАТ

ЕҚДБ қызмет
талаптарына
сәйкестік

ЕҚДБ ҚТ1

Өзінің ресурстары
ЖІАТ және сырттай
кеңесшілер

Халықаралық тәжірибе мен ИСО 14001 назарға ала
отырып, Қоршаған ортаны басқару жоспарын
құрастыру және ЖІАТ енгізу.

Нысандандырылған
жүйе арқылы
экологиялық
басқаруды
оңтайландыру

ЕҚДБ ҚТ1 Ерікті
және ең жақсы
тәжірибе

Еңбек және әлеуметтік саясатты орындаушылармен
келісімдерге енгізу- жұмыс шарттары, тәжірибе,
бұзушылықтар, адамдардың құқықтары, мәжбүрлі
және бала еңбегі, еңбекақы және әлеуметтік
демалыстар/артықшылықтар және пара беру мен
жемқорлық туралы нормаларды енгізу.
Ауаға пайдаланылған газдарды таратуға рұқсаттан
басқа рұқсаттар алынған. Алайда, Қазақстанның

Басқарушы
орындаушы

ЕҚДБ ҚТ1, ҚТ4

Қазақстан
Республикасының

ЕҚДБ ҚТ1, ҚТ4

ЖІАТ ЭБЖ және
Өзінің ресурстары
және / немесе
сырттай кеңесшілер
(бағасы қолдау
көлеміне
байланысты)
Орындаушылармен
қамтамасыз етіледі
және ЖІАТ
тексеріледі
Сырттай ресурстар
ЖІАТ қолдауымен

Жыл сайынғы
көрсету

ЭӘШЖ баяндамасында
жүзеге асырылу мәртебесін
және мүдделі тұлғаларды
тарту және шағымдарды
қарастыруды баяндау жыл
сайынғы жаңартылып
отыратын шағымдар
журналына қатысты
ЖІАТ
Басқару құрылымы, рөлдер
тағайындаған
мен жауапкершілікті
кезде, ал
қамтамасыз ету (орындаушы
басқаларын
ұйымдарды қоса алғанда)
жыл сайынғы
Белгіленген ұйымдардың
көрсету кезінде аттары
Тағайындау
кезінде және
жыл сайынғы
көрсету
кезіндегі бір
бөлігі сияқты
жалғастыру
2017 жылдың
аяғы

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Құрылыс
жұмыстарына

Ықтимал бағалау бойынша
баяндама
Тренингтер анықталған және
жүзеге асырылған
Экологиялық басқару
жүйесін (ЭБЖ) құрастырып
енгізу қажет
Жыл сайынғы Экологиялық
және мұрагерлік қызмет
(ЭМҚ) туралы Банкке
баяндама
Орындаушыны жұмысқа алу
және әлеуметтік саясат
Жинақталған есептеме т.2.1.
және 4.2.
Реттеуші құжаттармен
сәйкестігі, рұқсаттардың

заңнамасына сәйкес, құрылыс жұмыстары
басталғаннан кейін бір жыл үшінде мұндай рұқсат
алына алады.

1.7

1.8

1.9

заңнамасына
сәйкестік

Егер де жобалау өзгерістері болса, әрекеттер
бастамас бұрын рұқсаттар қажет, әрекеттерге
қажетті рұқсатты қайта алу. Бұған уақытша және
тұрақты топырақты пайдалану – құрылыс алаңдары,
үйінділер, орындаушы лагерлері, бетонды қалыптар
және ауаға пайдаланылған газдар жіберуге, суды
пайдалануға, т.б. қатысты экологиялық әлі
алынбаған рұқсаттар жатады.
Ай сайынғы орындаушылардың еңбегін қорғау мен
қауіпсіздігі бойынша тексерулер жүргізу.
Орындаушының жүзеге асыруы туралы құрылысын
әр алты айы сайын ЕҚДБ хабарландыруы.

Орындаушының
ЕҚДБ ҚТ 1
ЕҚДБ-нің ЕҚҚ
бойынша
талаптарын
қабылдауын
қамтамасыз ету
қажет.
Экологиялық, денсаулық және қауіпсіздік (ЭДҚ)
ЭМҚ инциденттерінің ЕҚДБ ҚТ 1
инциденттерінің баяндамасын жыл сайынғы оқиғалар баяндамасын
мен инциденттерді бақылау үшін жүргізу қажет.
жазуды құру
Үдеріс жан-жақты, ерекше және Жобаға
интегрецияланған және орындардағы
орындаушыларға арналған болуы қажет.
Жобаның экологиялық, денсаулық сақтау және
Сәйкесінше ұйымдық ЕҚДБ ҚТ 1
қауіпсіздік және әлеуметтік жүзеге асырылуын
құзырет пен
қамтамасыз ету үшін Клиент, орындаушылар, ЖБК,
ықтималды
ҚҚК қажетті деңгейде білікті маман қызметін
қамтамасыз ету
көрсетеді.

ҚТ 2

Еңбек ету шарттары

2.1

Барлық қызметкерлер, орындаушылар,
суборындаушыларды қамтитын кадрлар саясаты мен
басқару жүйесін құрастыру және қабылдау
келесілерден тұрады (бірақ шектелмейді):
•

өзінің жұмыс күшін басқаруға байланысты амал;

•

жұмысшылар қарым-қатынасын басқару;

•

жұмысшылар ұйымдарына қолжетімділік;

•

жұмысқа тұру шарттары мен ережелері;

•

балалар еңбегі мен мәжбүрлі еңбеу ету
саясаттары;

•

тең мүмкіндіктер кемсітушіліктен бас тарту;

•

орындаушылар саясаты/үдерістері туралы
қадағалау;

Жұмыс күшін
басқаруды ЕҚДБ
талаптарымен
сәйкестікті
қамтамасыз ету

және/немесе
сырттай ресурстар
келу (техникалық
көмек қосымша
үдерістерде)

дейін

көшірмесі және
сертификаттар

Өзінің ресурстары
және/не сырттай
кеңесшілер

Құрылыс
жұмыстары
барысында

Баяндама жыл сайынғы
баяндаманың бір бөлігі
ретінде Банкке ұсынылады

Өзінің ресурстары
жәнеорындаушылар
ы

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Өзінің ресурстары,
ЖБК, ҚҚК,
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
мобилизация
уақытында

Ай сайынғы ЭДҚ
баяндамалары
орындаушымен жасалады.
Банкке жыл сайынғы
баяндаманың бір бөлігі
ретінде хабарлау
ЭДҚ басқару туралы
тағайындау туралы хат.
Маңызды персонал рөлдері
мен тиісті персонал
деңгейлері

ЕҚДБ ҚТ2
Өзінің ресурстары
Қазақстан
және ЖІАТ
Республикасыны
ң Еңбек Кодексі

Кадрлық саясат
құрастырылған
және
қабылданған:
құрылыс
жұмыстарына
дейін
Орындаушыла
рдың
саясаты/рәсімд
ері
қарастырылған/
қабылданған:
орындардағы
жұмыстар
басталғанға

Құрама баяндама т.1.5. және
4.2.
Шарттық құжатнамаға
техникалық ерекшелік
ЕҚДБ ҚТ2 және ұлттық
Еңбек Кодексімен үйлесімді
жазбаша Кадрлық саясат

•

2.2

2.3

2.4

2.5

дейін

барлық жұмысшылардың өз тілдерінде
саясат/рәсімдерге қолжетімділігі.

Гендерлік саясатты назарға ала отырып, жергілікті
тұрғындарды жұмысқа алу мүмкіншілігін қарастыру
(Ақсүйек ауылы мен Бурылбайтал бекетінде
жергілікті білікті еңбек күшінің ықтималды болуы).
Конструкторлардың еңбегін орналастыру
стратегиясы мен қағидалары туралы құжат. Жобаға
қатысты және орындардағы жұмысшылардың
лагерлеріндегі жүріс-тұрыс ережелерінің Кодексін
құрастыру.

Жергілікті
тұрғындардың тең
мүмкіндіктері мен
экономикалық
перспективаларын
қамтамасыз ету
Орындаушылармен
жалданған
жұмысшыларға
арналған үйлерді
стандарттау

Бар тұрғын үйлер мен басқада жергілікті елді
мекендерді қолдануды қарастыратын қажетті
орналастыру орнын анықтау, мысалы, Ақсүйек
ауылы.

Жергілікті
қоғамдарда келетін
елеулі салдарды
азайту

Бар тұрғын үйлер немесе жаңа лагерлер ЕҚДБ/ХҚК
стандарттарына сәйкестендіріліп
құрылады/жобаланады.Жүріс-тұрыс ережелерінің
лагерге арналған Кодексін құрастыру.
Қазақстан Ресупбликасы заңнамасына сәйкес,
жергілікті тұрғындардан келетін өтініштерді олардың
тілінде (тілдерінде) қарастыру.
Қызметкерлер мен орындаушыларға шағымдарды
берудің ресми тетігін құру және қолдап отыру және
бұл тетікті қолдану туралы ақпаратты
жұмысшылардың тілінде (тілдерінде) тарату.

Орындаушылардың Қазақстан Республикасы Еңбек

ЕҚДБ ҚТ2

Өзінің ресурстары

ЕҚДБ ҚТ2

Өзінің ресурстары
ЖІАТ және құрылыс
ұйымдары

Жұмысшылардың
мәсілелерін ашық,
тұрақты шешудің
желісін қамтамасыз
ету

ЕҚДБ ҚТ2

ЖІАТ

Жұмыспен қамтылу

ЕҚДБ ҚТ2

Өзінің ресурстары

Құрылыс
жұмыстары
және
пайдалану
кезіндегі жүзеге
асырылған
Кадрлық саясат
Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
құрылыс
жұмыстары
кезінде
Жұмысшылард
ың тұрғын
үйлерін немесе
жұмысшылар
тұратын
лагерді
құрастыру
жұмыстарына
дейін және
тендерлік
құжаттарға
енгізу арқылы

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
құрылыс
жұмыстары
кезіндегі белгілі
бір
интервалдарда
н кейін
ЕҚДБ
шағымдар
туралы
ұсынылған
шешім
жолдары
туралы
баяндау
Жобаны іске

Жыл сайынғы бақылау
есептемесі аясындағы
гендерлік саясатты назарға
ала отырып, жергілікті
тұрғындарды жұмысқа алу
туралы баяндама
Шарттық құжатнамаға
техникалық мәлімдеме
Лагер тұрғындарына
арналған жүріс-тұрыс
ережелерінің Кодексі

Ресми шағымдарды
қарастыру тетігі және
кадрлық саясат Мүдделі
тұлғаларды тарту
жоспарында (МТТЖ)-да
егжей-тегжейлі
қарастырылған

Жыл сайынғы мониторинг

Кодексі және халықаралық стандарттарға
сәйкестігіне аудит жүргізу мақсатында тәуелсіз
кеңесшілер мен басқа да мемлекеттік және
мемлекеттік емес ұйымдардың қатысуымен
тексерістер ұйымдастырылады.
2.6

2.7

Кадрлар ресурстарының саясаты мен басқару
жоспарларын құрастыру қызметкерге жатпайтын
тұлғалар мен үшінші тұлғаларға жеткізу сабын түзу
үшін қамтиды.
Экологиялық, денсаулық сақтау және қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, оқиғалар, басқару жүйелері және
саясаттарды қоса отырып, орындаушыларды
анықтау үшін құрылыс жұмыстарына тендерлер
жүргізу.

саясатының ЕҚДБ
мен Қазақстан
Республикасы Еңбек
Кодексі талаптарына
сәйкессіздігінің
алдын алу
Жеткізу сабының
ЕҚДБ ҚТ2
түзуін қысқарту
мақсатында

және ЖІАТ

қосқаннан кейін бойынша есептемеде
3 айдың ішінде
аудитті
ұйымдастыру

Өзінің ресурстары
ЖІАТ

Орындаушыларды
басқару

Өзінің ресурстары
ЖІАТ

Үшінші
тұлғалардың
жұмысшылары
н тартуға дейін
Орындаушыла
рды анықтау
үдерісі кезінде

Жеткізу түзуі мен үшінші
тұлға жұмысшыларына
арналған кадрлар мен
басқару саясаты
Тендірлік құжатнама

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
кезінде
Жұмыс
кестесіне
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама

Жұмыс
кестесіне
сәйкес
орындаушына
анықтағаннан
кейін

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама

ЕҚДБ ҚТ1
ҚТ2, ҚТ4

ҚТ 3 Ресурстарды тиімді қолдану мен Ластанудың алдын алу және Бақылау
3.1

3.2

Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ)
кеңесшілерімен берілген ұсыныстарды баяндамаға
енгізу:
•
қажет болса, ҚОӘБ өзгерту.
Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін 3 ай бұрын
(6 ай бұрын) жолдың маңындағы ауаның сапасын
NO2 тексеру.

Экологиялық салдар ЕО-ның
Қоршаған ортаға
салдарды
бағалау
Экологиялық салдар ЕО Экологиялық
салдарды
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс жұмыстары кезінде күн сайынғы шаңтозаңды визуалды тексеру және шаң тозаңды
амортизациялау жұмыстарын қажет болған жағдайда
жүргізу.

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама

Шағымдарды берудің сызығын құрылыс жұмыстары
кезінде құру және оның нөмірі жолға жақын
орындарда көрсетілуі тиіс.

3.3

Орындар ықтимал қатысты мекендерде – мысалы,
Бурылбайтал темір жолында және 4 демалу орнында
2 бар және 2 жаңа орын, бизнестер өздерінің
жұмысын жалғастыратын және болашақта жүзеге
асыратын орындар).
Шудың дәрежесін анықтау мақсатында жолды
Экологиялық салдар
жағалай күндіз, кешке және түнде шу тексерулер
жүргізу. Бұл ақпарат кейін шудың жоғары деңгейі бар
орындарды анықтауда пайдаланылады және мұндай
орындардағы жоғарылаудың салдары
қарастырылады.
Нақты орындардағы құрылыс шулары мен
тербелістері туралы болжам

ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

3.4

3.5

3.6

3.7

Орындар ықтимал қатысты мекендерде – мысалы,
Бурылбайтал темір жолында және 4 демалу орнында
2 бар және 2 жаңа орын, бизнестер өздерінің
жұмысын жалғастыратын және болашақта жүзеге
асыратын орындар)
Құрылыс жұмыстары кезінде жұмыс орындары мен
арнайы орындардағы шу мен тербелістің
мониторингін жүргізу қажет. Қатты шу шығаратын
әрекеттерді анықтау, мысалы ұнтақтау және аралау,
және олардың шу рецепторларынан анықтау, шудың
шектері асып кетпегенін есептеңіз.
Техникалық су Балқаш көлінен қазіргі кездегі бар
Экологиялық салдар ЕО
жолмен автоцистерналармен тасымалданады.
Экологиялық
Көлден суды жинауға рұқсат Ауыз суы бар
салдарды
ұңғымалар мен су құбырларынан жиналып,
бағалау
жұмысшылар лагерін қамтамасыз етеді.
Бұлақтар мен жер асты суларының қоры
жиналатынын қоса алғанда суға салдарды бағалау.
Ағын сулардың керекке қалай жаратылатынын
анықтау (қазіргі кезде көрсетілмеген). Бұл әрекеттер
Балқаш көлін, жер асты суларын, жол кесіп өтетін
төрт өзенді және құрылыс өтетін Табиғи қорықты
ластаудың алдын алу мақсатында
жүргізіледі.Орындаушының ағын суларды, кәріз
суларын басқарудың екі кезеңіне жібергенін тексеру.
Анықтау және интерцепторлар сияқты беткі суларды
тазалауға қолданылатын шараларды анықтау (18
құрылыс алаңында, 9 гектор толық көлемі, өзен
аңғарларының үнемі құрғақ болуына қарамастан, 5-уі
көпірлерге қарама-қарсы орналасады).
Жолдың маңындағы топырақты ықтималды
Экологиялық салдар ЕО
ластануға тексеру.
Экологиялық
салдарды
Топырақ жұмыстарының көпірлерге жақын
бағалау
жерлердегі жер асты суларына салдары болатын
мүмкіндік туындаса, одан арғы саралау.
Құрылыс барысында бақылауды жүзеге асыру.
Геоқауіпсіздікке назар аударылуы тиіс, егер де ондай Экологиялық салдар ЕО Экологиялық
қауіптер күтілмесе,бұл расталуы қажет.
салдарды
бағалау
Қауіпті материалдар мен құрылыс қалдықтарын
Экологиялық салдар ЕО
қайталай сақтайтын шараларды қамтамасыз ету.
Экологиялық
Машиналарға жанармай құятын жерлерде су
салдарды
жинайтын науаларды пайдалану.
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Басқару
шараларына
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
кейін

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде
Басқару
шараларына
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін
Құрылыс
жұмыстары

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама
Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама

3.8

Құрылыс қалдықтары мен қауіпті қалдықтарды қоса
Экологиялық салдар
алғандағы басқа да қалдықтарды жоюға бағытталған
нақты әрекеттерді анықтау (қазіргі кезде
анықталмаған)

кезінде
Құрылыс
жұмыстары
кезінде

ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасының аясында
жетістіктер туралы баяндама

ҚТ4

Өзінің ресурстары
(жобалаушы
ұйыммен бірге)
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Басқару
шараларына
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін

Табылған мәліметтер
бойынша баяндау, қажет
болған жағдайда жолдың
жобасын өзгерту

ЕҚДБ ҚТ 4
СНиП 3.06.04-91
СанПИН №3
01.016.97

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Жинақталған баяндама тт.
1.5 және 2.1

ҚТ 4 Денсаулық мен қауіпсіздік
4.1

4.2

Оқшауланған үйлердің (мысалы фермалардың) және Жергілікті халықты
басқа орындардың қолжетімділігі (мысалы Балқаш
бөлудің алдын алу
көліне) қазіргі кездегі жолға қосылатын қара
жолдардың болуы сияқты қорытынды қамтамасыз
ету. Олардың қайта құрылған жолды (құрылыс
жұмыстары кезінде және жол аяқталған кезде және
толық пайдалануға енгізілген кезде) қолдануға
мүмкіншілігі болуына көз жеткізу.
Оқиғалар мен
Жобаның асяындағы барлық әрекеттерге қатысты
ұлттық заңнамаға, бақылау және басқару жүйелеріне инциденттерді
азайту және
сәйкес, интеграцияланған Еңбекті қорғау және
жұмысшылардың
Қауіпсіздің Жоспарын (ЕҚҚЖ) құрастыру. Бұл жүйе
және жабдықтардың
келесіні қамтуы тиіс:
қауіпсіздігін
•
Қауіп-қатерлер бойынша жұмыс пен саралау
қамтамасыз ету
және бақылау

Орындаушлырға қатысты
ЕҚҚЖ қабылданған
ЕҚДБ ЕҚҚЖ-ның құрастыру
және оны жүзеге асыру
туралы, жұмыс сағаттары,
уақыт жоғалтқан
инциденттер, негізгі
оқиғалар, адам өлімдері
(оқиғаларға жауап ретінде
жасалған әрекеттерді ала
отырып)-орындаушының
ақпаратын бөлек және бірге
алып баяндау

•
Жеке қорғану құралдарына талаптар және құқық
қолдану тетіктері
•
Темекі тартуға арналған және арналмаған
орындарды белгілеу және іске қосу
•
Барлық персонал үшін олардың өз тілінде
қауіпсіздік бойынша оқыту
•
Орындаушылардың ЕҚҚ жоспарларын
қарастыру, және олардың Жоба ұйымында
қолданылатын жоспармен сәйкес болуын қарастыру
•
Орындаушылардың ЕҚҚЖ құрастыру/жүзеге
асыру, және ҚҚК міндетті баяндамасын қоса
алғандағы қадағалау
•
Оқиғалар/инциденттерге қатысты жоғалған
жұмыс уақыты, жұмыс уақыты жоғалған инциденттер
туралы сипаттау тағы б. қоса алғандағы жазбалар
жүргізу
4.3

Орындаушылар, суб-орындаушылар, жергілікті
төтенше жағдайлардан қорғау орындаушылар мен
билік органдарымен кеңесе отырып,нақты орынға
бағытталған ерекше Төтенше жағдайларға дайындық
және жауап беру бойынша жоспарды (ТЖЖЖ)
дайындау (жұмыстың кейбір түрлерінде қажет болса)

Жағымсыз салдарды ЕҚДБ ҚТ 4
азайту мақсатында
Ұлттық заңнама
төтенше
жағдайларға
дайындалу

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар
және/не сырттай
мемлекеттік
агенттіктерден
кеңесшілер (қажет

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Төтенше жағдайлардың
құжатнамасы Дайындық
және жауап беру жоспары

4.4

4.5

4.6

4.7

Нақты орынға арналған тәуелсіз аудит-көлік және
жол қауіпсіздік ережелері

Көлік және жол
қауіпсіздік
шараларының
тәуелсіз
қарастырылуын
қамтамасыз ету

ЕҚДБ ҚТ 4

Орындаушының барлық қауіпсіздік бойынша
персоналының қажетті лицензия, тәжірибе және
біліктілігі болуына көз жеткізу мақсатында қажетті
деңгейдегі тексеру жүргізу

Қауіпсіздік бойынша
персонал мен
жергілікті
қоғамдардың
арасындағы
қақтығыстардың
алдын алу

ЕҚДБ ҚТ 4
Ең жақсы
тәжірибе

Қауіпсіздік бойынша
персоналының адам
құқықтарын
бұзуының алдын алу
Жолды
ЕҚДБ ҚТ 4
пайдаланушыларды,
жергілікті
тұрғындардың
оқиғалары мен
инциденттерін
азайту мақсатында

Жергілікті қоғамдарға және құрылыс
жұмысшыларына құрылыс жұмыстары кезінде
келетін ықтимал салдарды азайту мақсатында
жүргізілетін қауіпсіздік тәжірибелерін жүзеге асыру:
•
құрылыс көліктері бағыт-бағдарларды сақтауы
тиіс және жылдамдықты шектеуі тиіс;
•
қоғамды қорғаудағы қауіптер мен төтенше
жағдайларда хабарласатын ақпараттар
тақтайшаларда көрсетілулері қажет;
•
орындарда сақталынатын қауіпті материалдар
мен қалдықтарға қоғамның араласуының алдын
алу
•
жолды тоқтатқан жұмыстарға байланысты
малдарды өткізетін орындарды жариялау
•
жергілік жолдарға қолжетімді айналма
жолдарды орнату
Бұл шаралар Экологиялық менеджментті құрастыру
жоспарының бір бөлігі болуы тиіс, және ол көлікті
басқару жоспарын қамтуы тиіс.
Жолдағы жаңа аялдамалар, жаяу жүргіншілер
Жолды
ЕҚДБ ҚТ 4
жүретін жерлерді және қауіпсіздік шараларын
пайдаланушыларды,
қарастыру.
жергілікті
тұрғындардың
Жолды жаяу жүргіншілердің, малдың және
оқиғалары мен
ауылшаруашылық жабдықтарының кесіп өтуін
инциденттерін
минималды дәрежеге жеткізу.
азайту және
Көліктердің Қауіпсіздік Аудитіне сілтеме.
жергілікті халыққа

болған жағдайда)
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар
және/не сырттай
мемлекеттік
агенттіктерден
кеңесшілер (қажет
болған жағдайда)
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар

Құрылыс
кезінде жыл
сайын

Тәуелсіз көлік және жол
қауіпсіздігінің аудиті туралы
баяндама

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Күзетшілерге қатысты кезкелген инциденттер туралы
ЕҚДБ хабарландыру

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Жыл сайынғы бақылау
баяндамасымен бірге

Өзінің ресурстары
(жобалаушы
компаниямен бірге)
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Соңғы жобада
және құрылыс
жұмыстарының
тендерінен
бұрын

Табылған мәліметке сәйкес
баяндама, қажет болған
жағдайда жол жобасын
өзгерту

4.8

Ақсүйек ауылындағы малдарға арналған жол асты
жолымен қатар, ауылшаруашылық және өзге де
көліктер өтетін жер асты жолын қосу. Бұл мәселе
қоғаммен кеңес өткізген кезде қозғалады, себебі
ауыл тұрғындары бұл жолдан жүреді.
Көліктердің Қауіпсіздік Аудитіне сілтеме.

қолжетімділікті
қамтамасыз ету
мақсатында
Жолды
ЕҚДБ ҚТ 4
пайдаланушыларды,
жергілікті
тұрғындардың
оқиғалары мен
инциденттерін
азайту және
жергілікті халыққа
қолжетімділікті
қамтамасыз ету
мақсатында

Өзінің ресурстары
(жобалаушы
компаниямен бірге)
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Соңғы жобада
және құрылыс
жұмыстарына
тендерден
бұрын

Табылған мәліметке сәйкес
баяндама, қажет болған
жағдайда жол жобасын
өзгерту

Жерді
иемденуге
дейін және
иемдену
кезінде

Жерді иелену қоса
алғандағы, мүдделі
тұлғаларды тарту
әрекеттерінің құжаты
Мүдделі тұлғаларды тарту
бойынша жыл сайынғы
баяндама
Қатысты болған барлық
адамдар мен компенсация
тетіктерін анықтаушы
сайынғы бақылау
баяндамасымен бірге

ҚТ 5 Жерді иелену, мәжбүрлі көшіру және экономикалық көшіру
5.1

5.2

5.3

5.4

МТТЖ (МТТЖ құрастыру үшін 10.1 т. қарау қажет)
және ресми шағымдарды беру тетігі, жерге қатысты
және/не өмірге келетін салдар (уақытша және
тұрақты) халықпен кеңес жүргізуді жүзеге асыру

Қателердің алдын
алу және әр күн
сайынғы жерді
қолдану әрекеттері
туралы ақпаратты
қамтамасыз ету

ЕҚДБ ҚТ 5
ҚТ 10

Өзінің ресурстары,
жергілікті билік
органдары, ЖІАТ
және Қоғамдағы
сұрақтармен жұмыс
істейтін қызметкер

Жерді иеленудің қағидалары мен өтемақы төлеу
шараларын ЕҚДБ саясатына сәйкес анықтау
мақсатында, жерді иеленуге қатысты болатын ресми
және бейресми жерді иеленушілер мен
пайдаланушылар, ресми және бейресми бизнестерді
анықтау. Жобаға қатысты жерді, өмірді және
бизнестік шығындарды олардың ресмилігіне
қатыссыз, өтемақы шаралары қолданылады
Құрылыс жұмыстары кезінде уақытша алынған
жерлер қайта қалпына келтіріліп, өздерінің иелеріне
қайтарылады. Қайта қалпына келтіруге қалдықтарды,
құрылымдаушыларды, жабдықтар мен
материалдарды тазарту жатады. ДҚ нормаларына
сәйкес барлық қауіпті бөлшектер, қалдықтар немесе
басқа да құрылымдаушылар аймақтан шығарылып,
олардың аймаққа әкелетін салдарын азайту қажет.
ЕҚДБ ҚТ5 сәйкестігін қамтамасыз ету үшін жерді
иелену мен өтемаөы төлеуге қатысты тәуелсіз аудит
жүргізу. Аудит жерді иеленудің барлық қырларын
саралап, жерді иелену кезінде кеткен кемшіліктерді
анықтау мақсатында әрекет етеді.

Жерді иеленудің
тәуекелдерін
жеңілдету және
жоғалтылған кіріс
пен жерге өтемақы
төлеу

ЕҚДБ ҚТ 5

Өзінің ресурстары,
жергілікті аудандық
билік органдары,
ЖІАТ және
Қоғамдағы
сұрақтармен жұмыс
істейтін қызметкер

Жер иеленуге
дейін

Жерді иеленудің ұзақ ЕҚДБ ҚТ 5
мерзімді салдарын
азайту

Өзінің ресурстары,
ЖІАТ және
орындаушылар

Құрылыс
Жер тазартылады, қайта
жұмыстарынан қалпына келтіріледі және
кейін
иесіне қайтарылады.

ЕҚДБ талаптарымен ЕҚДБ ҚТ 5
сәйкестікті
қамтамасыз ету

ЖІАТ, ҚҚК

Жерді
иеленуден
кейін

Жабайы
ЕҚДБ ҚТ 6
жануарлардың
бөлінуінің алдын алу

Өзінің ресурстары,
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар

Жыл сайынғы баяндамамен
бірге

ҚТ 6 Биотүрлілілік және тірі табиғи ресурстар
6.1

Құрылыс жұмыстарына дейін қорғалатын түрлердің
болуына білікті эколог маманның қатысуымен
тексеру жүргізу қажет. Табылғандарды қоршап,

Құрылыс
жұмыстарына

Жыл сайынғы баяндамамен
бірге

оқшаулау қажет.

және не сырттай
дейін
сарапшы эколог
маман (қажет болған
Құрылыс
жағдайда)
жұмыстарына
дейін

Өсімдіктерді құстардың көбею уақытында жоюға
болмайды.
Экологиялық тұрғыдан сезімтал аймақтарды
анықтап, қоршау қажет.
Жұмысшылармен табылуы мүмкін маңызды
қорғалған түрлер туралы сұхбат жүргізу қажет. Және
мұндайларды тапқан кездегі әрекеттер туралы.

ҚТ 7 Ежелгі тұрғындар
-

Қолданылмайды, себебі жоба ежелгі тұрғындарға қатысты емес

ҚТ 8 Мәдени мұра
8.1

8.2

8.3

Мәдени және археологиялық құнды орындар мен
Мәдени құнды
объектілерді қарастыру және ондай орындарды
орындарды сақтау
кемінде 50 метрлік қоршаулар қою арқылы оқшаулау,
және құрылыс жұмыстарының ондай орындарға
тигізетін зиянының жоқ екендігіне және құрылыс
жұмыстарының мұндай орындарға тимейтіндігіне көз
жеткізу.

Жолдың жанындағы ескерткіштерді қорғау
Салт-дәстүрлер мен
шараларын таныстыру және қажет болған жағдайда, әдет-ғұрыптарды
ескерткіштің иесінің рұқсатын ала отырып, мұндай
сақтау
ескерткіштерді көшіруді қарастыру.

Табылған заттар туралы баяндаманы бекіту, ол билік Мәдени мұраны
органдарына және басқа да институттарға беріліп,
сақтау
оларды көшіру мен археологиялық тұрғыдан бағалау
жүргізіледі.

ЕҚДБ ҚТ 8
Қазақстан
Республикасыны
ң «Тарихимәдени
құндылықтарды
қорғау және
пайдалану»
туралы Заңы
(21.07.2007 ж.
Өзгертілген)
ҚР Үкіметінің
Қаулысы «Нақты
қорғау
орындарын,
дамуды реттеу
аймақтарын және
тарихи-мәдени
ландшафты
қорғау
орындары»
№0218
28.10.2011
ЕҚДБ ҚТ 8

Өзінің ресурстары,
жергілікті билік
органдары және
орындаушылар
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде және
дейін

Өзінің ресурстары,
жергілікті билік
органдары және
аудандық органдар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде және
дейін

ЕҚДБ ҚТ 8
Ұлттық заңнама

Өзінің ресурстары,
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде

Мәдени мұра орындарды
сақтаудың жоспарлары мен
әрекеттері туралы құжат
немесе баяндаманы билік
органдарына беру.
Жыл сайынғы баяндаманың
8.2. т. сәйкес біріктірілген

Мәдени мұра орындарды
сақтаудың жоспарлары мен
әрекеттері туралы құжат
немесе баяндаманы билік
органдарына беру.
Жыл сайынғы баяндаманың
8.1. т. сәйкес біріктірілген
Табылған заттар үдерісі
Барлық археологиялық
табыс пен көшіру туралы
баяндау қажет

ҚТ 9 Қаржылық делдалдар
-

ҚТ 10 Ақпаратты ашу және Мүдделі тұлғаларды тарту
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

ЕҚДБ қызмет
Шағымдарды қарастыру тетігін қамтитын Мүдделі
талаптары
тұлғаларды тарту жоспарын таныстыру (МТТЖ) және
бекіту.

ЕҚДБ ҚТ 10

Техникалық емес тілде жазылған Қысқаша
есептемеде (ҚЕ) жобының сипаттамасы, Қоршаған
ортаға әсер ету үдерісі, экологиялық және әлеуметтік
артықшылықтар, жеңілдету және басқару шаралары
байланыс ақпараты МТТЖ-мен бірге көрсетіледі.
МТТЖ және шағымдарды қарастыру тетігін жүзеге
асыру бұл мүдделі тұлғаларды үнемі және жүйелі
тарту бағдарламасын жобаның барлық кезеңдерінде
қамтамасыз етеді. Мүдделі тұлғалардың барлық
әрекеттері және шағымдар туралы ақпараттандыру
жыл сайынғы бақылау баяндамада жазылады. МТТЖ
Жобада өзгертулер болған кезде
қарастырылып,және шағымдарды беру кезінде
жаңартылады.
МТТЖ тиімді жүзеге асыратын тәжірибесі мен
біліктілігі бар Халықпен байланыс орнатушы
қызметкерді (ХБОҚ) тағайындау

ЕҚДБ ҚТ 10

ЕҚДБ қызмет
талаптары

Ақпаратты тарату
ЕҚДБ ҚТ 10
және мүдделі
тұлғалармен үздіксіз
байланыс

Жергілікті қоғаммен ЕҚДБ ҚТ 1
және билік
ЕҚДБ ҚТ 10
органдарымен
ұдайы байланыс
орнату, байланыстың
сараптамасын
жүргізу, жаңалықтар
мен тәжірибелік
ұсыныстар ұсыну
ҚОӘБ қамтитын құжаттарды жариялау, ҚОӘБ
ЕҚДБ қызмет
ЕҚДБ ҚТ 10
бекітулері, МТТЖ, ҚЕ and the ЭӘШЖ және А деңгейлі талаптары
ЕҚДБ талаптары .

ЖІАТ арқылы МТТЖ
құрастыру

Автомобиль
жолдары
Комитетімен
(АЖК)
келіскеннен
кейін, алайда
құрылыс
жұмыстарынан
бұрын
Халыққа ашу үшін ҚЕ АЖК келісімнен
дамыту
кейін, бірақ
құрылыс
жұмыстарынан
бұрын
ЖІАТ, Шағымдарды Құрылыс
қарастыру комитеті
жұмыстары
арқылы шақырылған кезінде және
дейін
билік органдары

МТТЖ ашу

ЖІАТ және ҚҚК

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

ХБОҚ тағайындау

ЖІАТ, Халықпен
байланыс орнатушы
қызметкердің
маңызды рөлімен
бірге

МТТЖ-ның
толықтай
ақпарат алу
мен уақыт
кезеңдерін білу
үшін қараңыз

Маңызды құжаттарды
халыққа ашық жариялау
Шағымдар мен шағымдарға
жауап туралы құжаттар
жазбаларда сақталынады

ҚЕ халыққа ашық жариялау

Мониторинг бойынша
баяндамамен бірге жыл
сайынғы мүдеделі
тұлғаларды тарту бойынша
баяндау

ҚОСЫМША В-2
АНЫҚТАМАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР

Кесте 8-5
№

1

2
3

4

5

6

7
8

9
10

11
12
13

Анықтамалық құжаттар

ҚҰЖАТТЫҢ АТАУЫ
(АҒЫЛШЫНША/ОРЫСША
/ҚАЗАҚША)
Жобалауға арналған тапсырма,
ЕҚДБ (ағылшынша)
Жобалауға арналған тапсырма,
ЕҚДБ (ағылшынша)
Жұмыс көлемі мен нысанға
арналған материалдарды
шығындау тізімдемесі (орысша)
Жұмыс көлемі мен материалдарды
шығындау тізімдемелеріне түсінік
хаттар (орысша)
Толық жобалауға арналған жұмыс
көлемі мен материалдарды
шығындау тізімдемесі (орысша)
Инженерлік құрылыстарды
саймандық тізімдеу (орысша)
Көпірлерді саймандық тізімдеу
(орысша)
Қазавтожол басып шығарған 2015
жылға 12 ай ішінде болған жолкөлік апаттары туралы мәліметтер
Жоба туралы ақпараттың жиын
тізімдемесі (орысша)
Жолдар мен түйіліс жабындары
(орысша)
Жолды AutoCAD арқылы
көгалдандыру (орысша)
Жол мен көгалдандыру жоспары
(орысша)
Қоғамдық тыңдалымдар туралы
құжаттар (орысша)

ҚҰЖАТТЫҢ МӘЛІМЕТТЕРІ
ЕҚДБ-ға арналған қоршаған орта мен әлеуметтік салаға
әсерді бағалау, Салыстырмалы талдау және жария ету
туралы ақпарат бумасы: ұзындығы 62 км А Қазақстан
санатты – Құрты-Бурылбайтал тас жолының жобасы
ЕҚДБ-ға арналған жол қауіпсіздігінің сараптамасы
Excel парағының 20 беті
83 бет
Мердігер басып шығарған
Құрылыс типтерін (ірі қара малға арналған жер асты өтпе
жолы, дренаж құбыры, эстакада және т.б.), олардың
өлшемдері мен орналасқан орнын көрсетеді
Көпір түрлері, І олардың өлшемдері мен орналасқан орнын
көрсетеді
Жол-көлік апаттарының орындары, күні/уақыты, сипаттары,
түрі, себептері, қаза болғандар мен зардап шеккендер саны
1 беттік жоба таныстырылымы
Ажыратқыш жолақтардың жол маңы жолақтарына, әр түрлі
типті топыраққа арналған жол жабыны тозуының беткі
қабат типі
Жолдың барлық элементтерімен
Жол және көгалдандыру жоспары
Қоғамдық хаттар, қатысушылармен өткен жиналыс
хаттамалары, барлығы Қазақстанның процедуралар
талаптарына сәйкес
Жобалық әзірленімге арналған негіздемеден, жобаны іске
асырудың басталу сәтіндегі ахуалдан, негізгі жобалық
шешімдерден, құрылысты басқарудан, жерді сатып алудан,
қоршаған ортаны қорғаудан, қауіпсіздік және еңбек
гигиенасынан, бағалау құжаттарынан, өнімділік
көрсеткіштері мен нормалардан тұрады.
142 беттегі есепте Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен
қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер
туралы шектеулі ақпарат ұсынылған
NCPzem-нен алынған құжаттар, архологиялық есептеме,
уақытша су жинаудың жұмыстық жоспары және т.б.
Жоба ешбір шарттарсыз қабылданды: Жамбыл облыстық
әкімдігінің Табиғат ресурстары және қоршаған ортаны
қорғау департаменті оң шешім қабылдаған болатын.
Мерке-Ақсүйек одан да артық жол теліміне арналған 100
беттік алдын ала аударылған Қоршаған ортаға әсерді
бағалау
Тас жол жобасына түсінік хаттар

14

Жалпы түсінік хат (орысша)

15

Толыққанды тексеруге арналған
ҚОӘБ (орысша)

16

ҚОӘБ Қосымшалары (орысша)

17

ҚОӘБ мақұлдау (қазақша)

18

Мерке-Ақсүйек тас жолы үшін
қоршаған ортаға әсерді Алдын ала
бағалау (ағылшынша)
Жобаға арналған түсінік хаттар
(орысша)
Жолдың беті, бойлық беті, қима беті Сызбалар
(орысша)
Қиылыстар, демалыс аймақтары,
Сызбалар

19
20
21

№

22
23

ҚҰЖАТТЫҢ АТАУЫ
(АҒЫЛШЫНША/ОРЫСША
/ҚАЗАҚША)
автобус аялдамалары (орысша)
Геологиялық есеп 1 (орысша)
Геологиялық есеп 2 (орысша)

24

Гидрологиялық есеп (орысша)

25
26
27
28

Геодезиялық есеп (орысша)
Бекіту тізімі
Таныстыру (орысша)
Дренаж құбырлары мен су жинау
(орысша)

29

Көпірлер мен эстакадалар
(орысша)

ҚҰЖАТТЫҢ МӘЛІМЕТТЕРІ

Қиғаш қималар, жол бетінің фотосуреттері, жалпы геология
Жол жабыны материалдарының қайнар көздері, бұрғылау
ұңғымалары бар жол бейіндері, түсу жолдарының, дренаж
құбырлары, көпір, эстакадалардың және т.б. жоспарлары.
1:1000. Жол жабыны материалдарының қайна көз
карьерлерінің сұлбасы мен жоспары 1:2000.
Маусымдық су ағындарындағы су динамикасы, ол айналма
жол мен тас жол құрылысы кезінде эрозияны болдырмау
және сорғыларды алмастыру үшін қажет.
Пайдалы ақпарат жоқ
83 Кесте күні мен сілтемелері көрсетілген жоба бекітпелері
Жобаны таныстыру
Дренаж құбырларының, су бағытын өзгерту арналарының
және Балқаш қ. техникалық суды жинау арналарының
сызбалары
Алты құрылысқа арналған сызбалары, элементтері мен
жұмыс көлемдері көрсетілген бумалар:
 Көпірлер мен эстакадалар бойынша жиын кесте
 Түйіспе жол 20+49
 Қарасай өзені арқылы өтетін көпір 39+60
 Қарауыл-Қашқан өзені арқылы өтетін көпір 401+80
 Құялы өзені арқылы өтетін көпір 506+61
 Эстакада бойындағы темір жол 580+96
 Ботаборым өзені арқылы өтетін көпір 609+06

ҚҰЖАТТЫҢ СОҢЫ

