Жоба: А категориялы жол жобасы, Қазақстан-Күрті Бурылбайтал 62 шақырым жол жобасы
Уақыты: Мамыр 2015 ж.
Нұсқа: Соңғы нұсқасы
Д Қосымшасы: Экологиялық және әлеуметтік шаралар жоспары (ЭӘШЖ)
№

Әрекеттер (шаралар)

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

ҚТ 1

Экологиялық және әлеуметтік салдар мен мәселелерді бағалау және басқару

1.1

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

ЕҚДБ қызмет
талаптарына сәйкестік

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

Өзінің ресурстары
және Жобаны іске
асыру тобы (ЖІАТ)

Кесте

Жыл сайынғы
көрсету

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

ЭӘШЖ
баяндамасында
жүзеге асырылу
мәртебесін және
мүдделі тұлғаларды
тарту және
шағымдарды
қарастыруды баяндау
жыл сайынғы
жаңартылып
отыратын шағымдар
журналына қатысты

Мәртебесі

№

1.2

Әрекеттер (шаралар)

Ұйымның топтық құрылымын, рөлін
және жауапкершілігін нақты
анықтау («ҚазАвтоЖол» УК» АК)

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

ЕҚДБ қызмет
талаптарына сәйкестік

ЕҚДБ ҚТ1

Өзінің ресурстары
және ЖІАТ

ЖІАТ
тағайындаған
кезде, ал
басқаларын
жыл сайынғы
көрсету кезінде

Басқару құрылымы,
рөлдер мен
жауапкершілікті
қамтамасыз ету
(орындаушы
ұйымдарды қоса
алғанда)
Белгіленген
ұйымдардың аттары

ЕҚДБ қызмет
талаптарына сәйкестік

ЕҚДБ ҚТ1

Өзінің ресурстары
ЖІАТ және сырттай
кеңесшілер

Тағайындау
кезінде және
жыл сайынғы
көрсету
кезіндегі бір
бөлігі сияқты
жалғастыру

Ықтимал бағалау
бойынша баяндама

ЖІАТ ЭБЖ және
Өзінің ресурстары
және / немесе
сырттай кеңесшілер
(бағасы қолдау
көлеміне
байланысты)

2017 жылдың
аяғы

Экологиялық басқару
жүйесін (ЭБЖ)
құрастырып енгізу
қажет
Жыл сайынғы
Экологиялық және
мұрагерлік қызмет
(ЭМҚ) туралы Банкке
баяндама

ЖІАТ және экологиялық және
әлеуметтік мәселелерге жауапты
мамандарды растау.

1.3

1.4

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

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

Нысандандырылған
жүйе арқылы
экологиялық басқаруды
оңтайландыру

ЕҚДБ ҚТ1
Ерікті және ең
жақсы
тәжірибе

Тренингтер
анықталған және
жүзеге асырылған

Мәртебесі

№

Әрекеттер (шаралар)

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

1.5

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.

Басқарушы орындаушы

ЕҚДБ ҚТ1,
ҚТ4

Орындаушылармен
қамтамасыз етіледі
және ЖІАТ
тексеріледі

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Орындаушыны
жұмысқа алу және
әлеуметтік саясат
Жинақталған
есептеме т.2.1. және
4.2.

1.6

Ауаға пайдаланылған газдарды
таратуға рұқсаттан басқа рұқсаттар
алынған. Алайда, Қазақстанның
заңнамасына сәйкес, құрылыс
жұмыстары басталғаннан кейін бір
жыл үшінде мұндай рұқсат алына
алады.

Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкестік

ЕҚДБ ҚТ1,
ҚТ4

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

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Реттеуші құжаттармен
сәйкестігі,
рұқсаттардың
көшірмесі және
сертификаттар

Орындаушының ЕҚДБнің ЕҚҚ бойынша
талаптарын
қабылдауын
қамтамасыз ету қажет.

ЕҚДБ ҚТ 1

Өзінің ресурстары
және/не сырттай
кеңесшілер

Құрылыс
жұмыстары
барысында

Баяндама жыл
сайынғы
баяндаманың бір
бөлігі ретінде Банкке
ұсынылады

1.7

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.

Мәртебесі

№

1.8

1.9

ҚТ2

Әрекеттер (шаралар)

Экологиялық, денсаулық және
қауіпсіздік (ЭДҚ) инциденттерінің
баяндамасын жыл сайынғы
оқиғалар мен инциденттерді
бақылау үшін жүргізу қажет. Үдеріс
жан-жақты, ерекше және Жобаға
интегрецияланған және
орындардағы орындаушыларға
арналған болуы қажет.
Жобаның экологиялық, денсаулық
сақтау және қауіпсіздік және
әлеуметтік жүзеге асырылуын
қамтамасыз ету үшін Клиент,
орындаушылар, ЖБК, ҚҚК қажетті
деңгейде білікті маман қызметін
көрсетеді.
Еңбек ету шарттары

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

ЭМҚ инциденттерінің
баяндамасын жазуды
құру

ЕҚДБ ҚТ 1

Өзінің ресурстары
жәнеорындаушылар
ы

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Ай сайынғы ЭДҚ
баяндамалары
орындаушымен
жасалады. Банкке
жыл сайынғы
баяндаманың бір
бөлігі ретінде
хабарлау

Сәйкесінше ұйымдық
құзырет пен ықтималды
қамтамасыз ету

ЕҚДБ ҚТ 1

Өзінің ресурстары,
ЖБК, ҚҚК,
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
мобилизация
уақытында

ЭДҚ басқару туралы
тағайындау туралы
хат. Маңызды
персонал рөлдері мен
тиісті персонал
деңгейлері

Мәртебесі

№

2.1

Әрекеттер (шаралар)

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;

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).

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Жұмыс күшін басқаруды
ЕҚДБ талаптарымен
сәйкестікті қамтамасыз
ету

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕҚДБ ҚТ2
Қазақстан
Республикас
ының Еңбек
Кодексі

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
және ЖІАТ

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

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

Құрылыс
жұмыстары
және
пайдалану
кезіндегі жүзеге
асырылған
Кадрлық саясат

•

2.2

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

Жергілікті
тұрғындардың тең
мүмкіндіктері мен
экономикалық
перспективаларын
қамтамасыз ету

ЕҚДБ ҚТ2

Өзінің ресурстары

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
құрылыс
жұмыстары
кезінде

Жыл сайынғы
бақылау есептемесі
аясындағы гендерлік
саясатты назарға ала
отырып, жергілікті
тұрғындарды жұмысқа
алу туралы баяндама

Мәртебесі

№

2.3

Әрекеттер (шаралар)

Конструкторлардың еңбегін
орналастыру стратегиясы мен
қағидалары туралы құжат. Жобаға
қатысты және орындардағы
жұмысшылардың лагерлеріндегі
жүріс-тұрыс ережелерінің Кодексін
құрастыру.
Бар тұрғын үйлер мен басқада
жергілікті елді мекендерді
қолдануды қарастыратын қажетті
орналастыру орнын анықтау,
мысалы, Ақсүйек ауылы.
Бар тұрғын үйлер немесе жаңа
лагерлер ЕҚДБ/ХҚК
стандарттарына сәйкестендіріліп
құрылады/жобаланады.Жүріс-тұрыс
ережелерінің лагерге арналған
Кодексін құрастыру.

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Орындаушылармен
жалданған
жұмысшыларға
арналған үйлерді
стандарттау
Жергілікті қоғамдарда
келетін елеулі
салдарды азайту

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕҚДБ ҚТ2

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
ЖІАТ және құрылыс
ұйымдары

Кесте

Жұмысшылард
ың тұрғын
үйлерін немесе
жұмысшылар
тұратын
лагерді
құрастыру
жұмыстарына
дейін және
тендерлік
құжаттарға
енгізу арқылы

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Шарттық құжатнамаға
техникалық
мәлімдеме
Лагер тұрғындарына
арналған жүріс-тұрыс
ережелерінің Кодексі

Мәртебесі

№

Әрекеттер (шаралар)

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

2.4

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.

Жұмысшылардың
мәсілелерін ашық,
тұрақты шешудің
желісін қамтамасыз ету

ЕҚДБ ҚТ2

ЖІАТ

2.5

Орындаушылардың Қазақстан
Республикасы Еңбек Кодексі және
халықаралық стандарттарға
сәйкестігіне аудит жүргізу
мақсатында тәуелсіз кеңесшілер
мен басқа да мемлекеттік және
мемлекеттік емес ұйымдардың
қатысуымен тексерістер
ұйымдастырылады.
Кадрлар ресурстарының саясаты
мен басқару жоспарларын
құрастыру қызметкерге жатпайтын
тұлғалар мен үшінші тұлғаларға
жеткізу сабын түзу үшін қамтиды.

Жұмыспен қамтылу
саясатының ЕҚДБ мен
Қазақстан
Республикасы Еңбек
Кодексі талаптарына
сәйкессіздігінің алдын
алу

ЕҚДБ ҚТ2

Өзінің ресурстары
және ЖІАТ

Жеткізу сабының түзуін
қысқарту мақсатында

ЕҚДБ ҚТ2

Өзінің ресурстары
ЖІАТ

2.6

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
құрылыс
жұмыстары
кезіндегі белгілі
бір
интервалдарда
н кейін
ЕҚДБ
шағымдар
туралы
ұсынылған
шешім
жолдары
туралы
баяндау
Жобаны іске
қосқаннан кейін
3 айдың ішінде
аудитті
ұйымдастыру

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

Үшінші
тұлғалардың
жұмысшылары
н тартуға дейін

Жеткізу түзуі мен
үшінші тұлға
жұмысшыларына
арналған кадрлар мен
басқару саясаты

Жыл сайынғы
мониторинг бойынша
есептемеде

Мәртебесі

№

Әрекеттер (шаралар)

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Орындаушыларды
басқару

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

2.7

Экологиялық, денсаулық сақтау
және қауіпсіздікті қамтамасыз ету,
оқиғалар, басқару жүйелері және
саясаттарды қоса отырып,
орындаушыларды анықтау үшін
құрылыс жұмыстарына тендерлер
жүргізу.

ҚТ3

Ресурстарды тиімді қолдану мен Ластанудың алдын алу және Бақылау

3.1

Қоршаған ортаға әсерді бағалау
(ҚОӘБ) кеңесшілерімен берілген
ұсыныстарды баяндамаға енгізу:
•
қажет болса, ҚОӘБ өзгерту.

Экологиялық салдар

ЕҚДБ ҚТ1
ҚТ2, ҚТ4

ЕО-ның
Қоршаған
ортаға
салдарды
бағалау

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

Өзінің ресурстары
ЖІАТ

Орындаушыла
рды анықтау
үдерісі кезінде

Тендірлік құжатнама

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
кезінде

Жыл сайынғы
бақылау
баяндамасының
аясында жетістіктер
туралы баяндама

Мәртебесі

№

3.2

Әрекеттер (шаралар)

Құрылыс жұмыстары басталғанға
дейін 3 ай бұрын (6 ай бұрын)
жолдың маңындағы ауаның
сапасын NO 2 тексеру.
Құрылыс жұмыстары кезінде күн
сайынғы шаң-тозаңды визуалды
тексеру және шаң тозаңды
амортизациялау жұмыстарын қажет
болған жағдайда жүргізу.
Шағымдарды берудің сызығын
құрылыс жұмыстары кезінде құру
және оның нөмірі жолға жақын
орындарда көрсетілуі тиіс.
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).

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Экологиялық салдар

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Кесте

Жұмыс
кестесіне
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Жыл сайынғы
бақылау
баяндамасының
аясында жетістіктер
туралы баяндама

Мәртебесі

№

3.3

Әрекеттер (шаралар)

Шудың дәрежесін анықтау
мақсатында жолды 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
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.

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Экологиялық салдар

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Кесте

Жұмыс
кестесіне
сәйкес
орындаушына
анықтағаннан
кейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Жыл сайынғы
бақылау
баяндамасының
аясында жетістіктер
туралы баяндама

Мәртебесі

№

3.4

Әрекеттер (шаралар)

Техникалық су Балқаш көлінен
қазіргі кездегі бар жолмен
автоцистерналармен
тасымалданады. Көлден суды
жинауға рұқсат Ауыз суы бар
ұңғымалар мен су құбырларынан
жиналып, 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).

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Экологиялық салдар

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Кесте

Басқару
шараларына
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін
Құрылыс
жұмыстарына
дейін және
кейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Жыл сайынғы
бақылау
баяндамасының
аясында жетістіктер
туралы баяндама

Мәртебесі

№

3.5

3.6

Әрекеттер (шаралар)

Жолдың маңындағы топырақты
ықтималды ластануға тексеру.
Топырақ жұмыстарының көпірлерге
жақын жерлердегі жер асты
суларына салдары болатын
мүмкіндік туындаса, одан арғы
саралау.
Құрылыс барысында бақылауды
жүзеге асыру.
Геоқауіпсіздікке назар аударылуы
тиіс, егер де ондай қауіптер
күтілмесе,бұл расталуы қажет.

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

Экологиялық салдар

ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде

Жыл сайынғы
бақылау
баяндамасының
аясында жетістіктер
туралы баяндама

Экологиялық салдар

ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде
Басқару
шараларына
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін
Құрылыс
жұмыстары
кезінде
Құрылыс
жұмыстары
кезінде

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

3.7

Қауіпті материалдар мен құрылыс
қалдықтарын қайталай сақтайтын
шараларды қамтамасыз ету.
Машиналарға жанармай құятын
жерлерде су жинайтын науаларды
пайдалану.

Экологиялық салдар

ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

3.8

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

Экологиялық салдар

ЕО
Экологиялық
салдарды
бағалау

Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

PR4

Денсаулық мен қауіпсіздік

Жыл сайынғы
бақылау
баяндамасының
аясында жетістіктер
туралы баяндама

Мәртебесі

№

4.1

Әрекеттер (шаралар)

Оқшауланған үйлердің (мысалы
фермалардың) және басқа
орындардың қолжетімділігі
(мысалы Балқаш 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.

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Жергілікті халықты
бөлудің алдын алу

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ҚТ4

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
(жобалаушы
ұйыммен бірге)
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Кесте

Басқару
шараларына
сәйкес
орындаушыны
анықтағаннан
кейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Табылған мәліметтер
бойынша баяндау,
қажет болған
жағдайда жолдың
жобасын өзгерту

Мәртебесі

№

4.2

Әрекеттер (шаралар)

Жобаның асяындағы барлық
әрекеттерге қатысты ұлттық
заңнамаға, бақылау және басқару
жүйелеріне сәйкес,
интеграцияланған Еңбекті қорғау
және Қауіпсіздің Жоспарын (ЕҚҚЖ)
құрастыру. Бұл жүйе келесіні
қамтуы тиіс:
• Қауіп-қатерлер бойынша жұмыс
пен саралау және бақылау
• 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

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Оқиғалар мен
инциденттерді азайту
және жұмысшылардың
және жабдықтардың
қауіпсіздігін қамтамасыз
ету

ЕҚДБ ҚТ 4
СНиП 3.06.0491
СанПИН №3
01.016.97

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Кесте

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Жинақталған
баяндама тт. 1.5 және
2.1
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

Мәртебесі

№

4.3

4.4

4.5

Әрекеттер (шаралар)

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

Орындаушылар, суборындаушылар, 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)
Нақты орынға арналған тәуелсіз
аудит-көлік және жол қауіпсіздік
ережелері

Жағымсыз салдарды
азайту мақсатында
төтенше жағдайларға
дайындалу

ЕҚДБ ҚТ 4
Ұлттық
заңнама

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

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Төтенше
жағдайлардың
құжатнамасы
Дайындық және жауап
беру жоспары

Көлік және жол
қауіпсіздік
шараларының тәуелсіз
қарастырылуын
қамтамасыз ету

ЕҚДБ ҚТ 4

Құрылыс
кезінде жыл
сайын

Тәуелсіз көлік және
жол қауіпсіздігінің
аудиті туралы
баяндама

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

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

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Күзетшілерге қатысты
кез-келген
инциденттер туралы
ЕҚДБ хабарландыру

Қауіпсіздік бойынша
персоналының адам
құқықтарын бұзуының
алдын алу

Мәртебесі

№

4.6

Әрекеттер (шаралар)

Жергілікті қоғамдарға және
құрылыс жұмысшыларына құрылыс
жұмыстары кезінде келетін
ықтимал салдарды азайту
мақсатында жүргізілетін қауіпсіздік
тәжірибелерін жүзеге асыру:
•
құрылыс көліктері бағытбағдарларды 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.

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Жолды
пайдаланушыларды,
жергілікті тұрғындардың
оқиғалары мен
инциденттерін азайту
мақсатында

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕҚДБ ҚТ 4

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар

Кесте

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Жыл сайынғы
бақылау
баяндамасымен бірге

Мәртебесі

№

4.7

4.8

Әрекеттер (шаралар)

Жолдағы жаңа аялдамалар, жаяу
жүргіншілер жүретін жерлерді және
қауіпсіздік шараларын қарастыру.
Жолды жаяу жүргіншілердің,
малдың және ауылшаруашылық
жабдықтарының кесіп өтуін
минималды дәрежеге жеткізу.
Көліктердің Қауіпсіздік Аудитіне
сілтеме.
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.

ҚТ5
5.1

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

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

ЕҚДБ ҚТ 4

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

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

ЕҚДБ ҚТ 4

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

ЕҚДБ ҚТ 5
ҚТ 10

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

Жерді
иемденуге
дейін және
иемдену
кезінде

Жерді иелену қоса
алғандағы, мүдделі
тұлғаларды тарту
әрекеттерінің құжаты
Мүдделі тұлғаларды
тарту бойынша жыл
сайынғы баяндама

Жерді иелену, мәжбүрлі көшіру және экономикалық көшіру
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

Мәртебесі

№

5.2

5.3

5.4

ҚТ6

Әрекеттер (шаралар)

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.

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

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

Жерді иеленудің ұзақ
мерзімді салдарын
азайту

ЕҚДБ ҚТ 5

Өзінің ресурстары,
ЖІАТ және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстарынан
кейін

Жер тазартылады,
қайта қалпына
келтіріледі және
иесіне қайтарылады.

ЕҚДБ талаптарымен
сәйкестікті қамтамасыз
ету

ЕҚДБ ҚТ 5

ЖІАТ, ҚҚК

Жерді
иеленуден
кейін

Жыл сайынғы
баяндамамен бірге

Биотүрлілілік және тірі табиғи ресурстар

Жер иеленуге
дейін

Қатысты болған
барлық адамдар мен
компенсация
тетіктерін анықтаушы
сайынғы бақылау
баяндамасымен бірге

Мәртебесі

№

6.1

Әрекеттер (шаралар)

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

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Жабайы жануарлардың
бөлінуінің алдын алу

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.
ҚТ7

Ежелгі тұрғындар

Қолданылмайды, себебі жоба ежелгі тұрғындарға қатысты емес
ҚТ8

Мәдени мұра

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕҚДБ ҚТ 6

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары,
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар
және не сырттай
сарапшы эколог
маман (қажет болған
жағдайда)

Кесте

Құрылыс
жұмыстарына
дейін
Құрылыс
жұмыстарына
дейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Жыл сайынғы
баяндамамен бірге

Мәртебесі

№

Әрекеттер (шаралар)

8.1

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

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
Мәдени құнды
орындарды сақтау

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕҚДБ ҚТ 8
Қазақстан
Республикас
ының
«Тарихимәдени
құндылықтар
ды қорғау
және
пайдалану»
туралы Заңы
(21.07.2007 ж.
Өзгертілген)
ҚР Үкіметінің
Қаулысы
«Нақты
қорғау
орындарын,
дамуды
реттеу
аймақтарын
және тарихимәдени
ландшафты
қорғау
орындары»
№0218
28.10.2011

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
Өзінің ресурстары,
жергілікті билік
органдары және
орындаушылар
ЖІАТ, ҚҚК,
орындаушылар

Кесте

Құрылыс
жұмыстары
кезінде және
дейін

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

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

Мәртебесі

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

№

Әрекеттер (шаралар)

8.2

Жолдың жанындағы ескерткіштерді
қорғау шараларын таныстыру және
қажет болған жағдайда,
ескерткіштің иесінің рұқсатын ала
отырып, мұндай ескерткіштерді
көшіруді қарастыру.

Салт-дәстүрлер мен
әдет-ғұрыптарды сақтау

ЕҚДБ ҚТ 8

Өзінің ресурстары,
жергілікті билік
органдары және
аудандық органдар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде және
дейін

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

Мәдени мұраны сақтау

ЕҚДБ ҚТ 8
Ұлттық
заңнама

Өзінің ресурстары,
ЖІАТ, ҚҚК және
орындаушылар

Құрылыс
жұмыстары
кезінде

ЕҚДБ ҚТ 10

ЖІАТ арқылы МТТЖ
құрастыру

Автомобиль
жолдары
Комитетімен
(АЖК)
келіскеннен
кейін, алайда
құрылыс
жұмыстарынан
бұрын

8.3

ҚТ10
10.1

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
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

Ақпаратты ашу және Мүдделі тұлғаларды тарту
Шағымдарды қарастыру тетігін
қамтитын Мүдделі тұлғаларды
тарту жоспарын таныстыру (МТТЖ)
және бекіту.

ЕҚДБ қызмет
талаптары

МТТЖ ашу

Мәртебесі

№

10.2

10.3

10.4

Әрекеттер (шаралар)

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

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік

Кесте

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары

ЕҚДБ қызмет
талаптары

ЕҚДБ ҚТ 10

Халыққа ашу үшін
ҚЕ дамыту

АЖК келісімнен
кейін, бірақ
құрылыс
жұмыстарынан
бұрын

ҚЕ халыққа ашық
жариялау

Ақпаратты тарату және
мүдделі тұлғалармен
үздіксіз байланыс

ЕҚДБ ҚТ 10

ЖІАТ, Шағымдарды
қарастыру комитеті
арқылы шақырылған
билік органдары

Құрылыс
жұмыстары
кезінде және
дейін

Мониторинг бойынша
баяндамамен бірге
жыл сайынғы
мүдеделі тұлғаларды
тарту бойынша
баяндау

Жергілікті қоғаммен
және билік
органдарымен ұдайы
байланыс орнату,
байланыстың
сараптамасын жүргізу,
жаңалықтар мен
тәжірибелік ұсыныстар
ұсыну

ЕҚДБ ҚТ 1
ЕҚДБ ҚТ 10

ЖІАТ және ҚҚК

Құрылыс
жұмыстарына
дейін

ХБОҚ тағайындау

Мәртебесі

№

Әрекеттер (шаралар)

10.5

ҚОӘБ қамтитын құжаттарды
жариялау, ҚОӘБ бекітулері, МТТЖ,
ҚЕ and the ЭӘШЖ және А деңгейлі
ЕҚДБ талаптары .

Экологиялық және
Әлеуметтік
тәуекелдер
(Жауапкершілік/
Артықшылық)
ЕҚДБ қызмет
талаптары

Талап
(Заңнама,
ЕҚДБ ҚТ, ең
жақсы
тәжірибе)
ЕҚДБ ҚТ 10

Ресурсы,
инвестициялық
қажеттіліктер,
Жауапкершілік
ЖІАТ, Халықпен
байланыс орнатушы
қызметкердің
маңызды рөлімен
бірге

Кесте

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

Сәтті жүзеге асыру
үшін мақсат пен
бағалау
критериялары
Маңызды құжаттарды
халыққа ашық
жариялау
Шағымдар мен
шағымдарға жауап
туралы құжаттар
жазбаларда
сақталынады

Мәртебесі

