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Басшылық Қазақстандағы Оңтҥстік-Батыс автомобиль жолдарын дамыту: Батыс 

Еуропа -Батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізін салу жобасын (ОААЭЫ -lb & 

6b) (ХҚҚДБ Заемы 7681-KZ) тексеру жӛнінде Инспекция комиссиясына 2010 

жылдың 5 ақпан, 10 науырыз, 8 сәҥір және 24 сәҥірде тҥскен және осы жылдың 29 

сәҥірде тіркелген (RQ10/04) сҧранымды қарастырды. Басшылық тӛмендегідей 

жауап даярлады. 
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АҚША БАЛАМАЛАРЫ 

(2010 жылдың 19 мамыр кҥнгі айырбастау курсы) 

Валюта бірлігі = Қазақстандық теңге (KZT) 

US$1 = KZT 146,77 

ҤКІМЕТ ҚАРЖЫ ЖЫЛЫ:  

1 қантар – 31 желтоқсан 

САЛМАҚ ЖӘНЕ ӚЛШЕМДЕР: 

Метр ӛлшеуіш жҥйе 

ҚЫСҚАРМАЛАР МЕН АКРОНИМДЕР 

АДБ Азия даму банкі 

ИБЗ Икемделген бағдарламалық заем 

БП Банк процедурасы 

ЦАРЭС Орталық Азия аймақтық экономикалық ынтымақтастық ҧйымы 

АҚҦ Азаматтық қауым ҧйымы 

ЭБ Экологиялық бағалау 

ЭБТН Экологиялық бағалауды талдау негіздері 

ЕҚҚДБ Европалық қайта қҧру және даму банкі 

ЭБЖ Экологиялық басқару жоспары 

ЭӘӘБ Экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалау 

ЖІӚ Жалпы ішкі ӛнім  

ЖҦК Жалпы ҧлттық кіріс 

ТЖДБҤ-4 Тас жолды дамыту және басқару ҥлгісі (тӛртінші буын) 

ХҚҚДБ Халықаралық қайта қҧру және даму банкі 

ИДБ Исламдық даму банкі 

ХҚИ Халықаралық қаржы институттары 

ИК Инспекция комиссиясы 

ЖХЫА Жапондық халықаралық ынтымақтастық агенттігі 

ҚОҚМ Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

ККМ Кӛлік және коммуникация министрлігі 

ЫТМ Ынтымақтастық тҧралы меморандум 

ҤЕҦ Ҥкіметтік емес ҧйым 

ҚРҦҚ Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры 

ОС (Дҥниежҥзілік банктің) Операциялық саясаты  

ОСМҚСКСТ Операциялық саясат және мемлекеттегі қызметтер сапасының кепілі және  

сәйкестігі тобы 

ЖЗША Жобаның нәтижесінде зиян шеккен адамдар 

ЖБК Жоба басқару консультанттары 

КЖЖ Кӛшірі жҧмыстарының жоспары 

КСН Кӛшіру саясатының негіздері 

АИЗ Арнайы инвестициялық заемдар 

БСОТСР Бҧрыңғы Совет одағының техникалық стандарттары мен регламенттері 

БЕ-БҚ Батыс Еуропа-Батыс Қытай  

  



Қазақстан республикасы 

iii 

НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАР 

2010 жылы  сәуірдің  29-ында Инспекция комиссиясы ХҚҚДБ-і қаржыландырған 

Қазақстандағы Оңтҥстік-Батыс автомобиль жолдарын дамыту: Батыс Еуропа - Батыс 

Қытай халықаралық транзиттік  дәлізін (БЕ-БҚ дәлізі) салу жобасын (Жоба) тексеру 

тҧралы ӛтінішті тіркеді. Бҧл Жоба Ҥкіметтің автожолдар секторын дамыту 

бағдарламасының бір бӛлігі бола отырып, Батыс Еуропаны Батыс Қытаймен Қазақстан 

және Ресей арқылы біріктіретін 2840 км тас жол дәлізін жақсартуға бағытталған. 

Бағдарламаның есептік жалпы қҧны 7,5 миллиард АҚШ долларын қҧрайды, оның ішінде 

Укімет қаржыландыратын бӛлігі - 37 пайыз, ал қалғанын ХҚҚДБ (Банк) және басқа 

халықаралық қаржы институтары (ХҚИ) ӛтейді.  

2 125 миллиард АҚШ доллар қҧрайтын ХҚҚДБ Қазақстан Республикасына берген заемы 

Кӛлік және коммуникция министрлігінің (ККМ) Автомобиль жолдары комитеті арқылы 

жҥзеге асырылып отыр. Заем 2009 жыл 9 желтоқсаннан бастап кҥшіне енді және мынадай 

жҧмыстарды қамтиды: (i) Оңтҥстік Қазақстан мен Қызылорда облыстар арқылы ӛтетін 

1062 км жолды жетілдіру және қайта қҧру; (ii) ККМ және Автомобиль жолдары 

комитетінің әлеуетін кҥшейту; (iii) жол қаҥіпсіздігі мен жол қызметін жақсарту. 

Сҧраным 

Инспекция комиссиясының мәліметі бойынша, бірінші сҧраным 2010 жылдың 5 

ақпанында Бірлік ауылының екі тҧрғынымен жіберілген (Тҥркестан қаласы, Оңтҥстік 

Қазақстан облысы) және оған қоса сол ауылдың 45-тен аса ҥй қожалығынан бӛлек 

ӛтініштер алынды. Кейінірек кейбір қол қойғандар Инспекция комиссиясына жазып, 

талапхаттарынан бас тартты. Артынша жеке Тҥркестан қаласы тҧрғындарынан алынған 

қосымша ӛтініштер (олардың сҧрауынша жеке мәліметтері қҧпияда сақталған) алғашқы 

Сҧранымды қолдап бірқатар  Тҥркестан қаласына қатысты мәселелер қосты. Комиссия 

бҧл Сҧраным келесі Банк ережелеріне сәйкес келмеуіне айтып кетті: ОС/БП 4.01 

(Экологиялық бағалау); ОС/БП 4.11 (Материалды мәдени қорлар); ОС/БП 4.12 (Еріксіз 

кӛшіру); ОС/БП 3.05 (Жобаны қадағалау); және Дҥниежҥзілік банкінің ақпаратты ашу 

саясаты (2002 жылдың маусымы). 

Мемлекеттегі жағдай және жоба тҧралы мәлімет 

2000-шы мен 2007 жылдар аралығында Қазақстан 10 пайыздық орташа нақты ЖІӚ ӛсуі 

және халықтың жан басына шаққандағы табыс деңгейінің кҥрт жақсаруымен зор 

экономикалық нәтижелілік кӛрсетті. Сауда бірте-бірте бҧрыңғы Совет Одағы 

ҥкіметтерден Қытай және басқа нарықтарға қарай ауысып, 2004-тен 2008 жылға дейін 

шапшаң ҧлғайды. Қазақстандағы жалпы тҧрақты экономикалық беталыстарға қарамастан, 

2005 жылдан бастап 2007 жылдың ортасына дейін коммерциялық несиелеу және шетелден 

қарыз алуының ӛсу спиралі қаржы және қҧрылыс секторларда қиыншылықтарға жол 

берді. Қазақстандағы экономикалық дағдарыс 2007 жылдың соңында басталған 

жылжымайтын мҥлік бағасының кҥрт тӛмендеуінен басталды.  

2009 жылдың екінші жартысында мҧнай және басқа минералды ресурстардың экспорт 

бағасы кҥшейуі жалпы қаржы позицияны тҧрақтандыруға ӛз ҥлесін салды. Шетел қарыз 
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тӛлем міндеттемелермен байланысты капиталдың орасан зор жылыстаудың орнын 

толтыру ҥшін  2009 жылы Қазақстан ірі капитал қҧйылуын керек етті. Бҧл ішінара 

ҧлғайған мҧнай және газ экспортымен, ішінара шетел тікелей инвестициялар және 

несиелендіру арқылы қалпына келді.  

Ҥкімет мемлекеттік қорларды ҧзақ мерзімді дамудағы кедергілерді жеңілдететін салаларға 

жібере отырып,  экономикалық қиғаштықтарды туғызбау мақсатпен ішкі сҧранысты 

ынталандыру мен жҧмыс орындарды жасауды кӛздеді. Осыған орай «Оңтҥстік-Батыс 

автомобиль жолдарын даму жобасына» зор басымдылық беріліп отыр, ӛйткені ол 

мемлекеттің ең аз қамтылған екі аумақты кірумен және жҧмыс орындарымен қамтамасыз 

ету арқылы экономикалық ӛсуге жағдай жасайды  және кедейлік деңгейін тӛмендетеді деп 

кҥтуде. Қызылорда облысы мемлекеттегі ең кедей аумақтарының бірі, ал Оңтҥстік 

Қазақстан облысының ауыл халқының тығыздығы ең жоғары болып табылады. Кіру 

жақсарған сайын, осы аумақтардың дамуына, әсіресе, туризм, ауыл шаруашылығы, жеңіл 

және кен ӛндіруші ӛнеркәсіп саларында, орасан зор мҥмкіндіктер пайда болады. Қазіргі 

магистральды жолдың жағдайы ӛте нашар, мысалы, Шымкенттен Ресей шекарасына дейін 

1700 км сапар жақсы жолмен жҥргенде 20 сағатта жететін, осы жолды пайдаланғанда 48 

сағаттан аса кетеді. 

Кеңінен алғанда, Ҥкіметтің экономикалық дамуға стратегиялық кӛзқарасы Орталық Азия 

аймақтық экономикалық ынтымақтастығының (ОААЭЫ) аймақтық стратегиясына сай 

экономиканың диверсификациясы мен глобальды нарыққа интерграциясына негізделген. 

ОААЭЫ мемлекеттері  Орта Азияны Қытай, Ресей, Оңтҥстік Кавказ, Оңтҥстік Азия, 

Тҥркия және Батыс Еуропамен біріктіретін алты негізгі кӛлік дәлізді тағайындады. Жоба 

Қазақстан арқылы ӛтетін және басқа мемлекеттерді маңызды кӛлік біріктірулермен 

қамтамасыз ететін ОААЭЫ дәліздер бӛліктерін жақсартуды қаржыландырады.   

Банк экологиялық және әлеуметтік қорғаныш шаралардың ортақ негізі болуын және 

бірынғай техникалық стандарттардың қолдануын қамтамасыз етуга қатысты басқа ХҚИ-

ның қатысуын ҥйлестіруде шақырушы рӛлін атқарды. Кӛлік министрлігі мен ХҚИ 

арасында Ынтымақтастық тҧралы меморандум гармонизация және ынтымақтастық 

жӛнінде міндеттемелер мен механизмдерді белгіледі. Жобаны даярлау кезінде Ҥкімет 

және ХҚИ Автомобиль жолдары комитетіне Дәліз дамыту бағдарламасын жҥзеге 

асырудың басқаруына кӛмек кӛрсету мақсатпен жоба басқару консультанттарды 

пайдалануды келісті. Бҧл барлық контракттарды басқарудағы сапаны қадағалау,  

қорғаныш шараларды жҥзеге асыруын мониторинг жасау және бақылаушы инженерлердің 

жҧмысын қарау.  

Жобаны даярлау және қадағалау кезеңдердегі негізгі мәселелер 

Бҥкіл Дәліз бойынша жасалған техникалық-экономикалық негіздеме келешекте дамытуға 

жоспарланған бірнеше айналым жолдар, оның ішінде потенциалды Тҥркестан арқылы 

ӛтетін солтҥстік немесе оңтҥстік айналым жолдар, экономикалық тҧрғыдан алғанда ӛмірге 

қабілетсіз екенін кӛрсетті. Олар бҧрын қҧрылыс жасалмаған жерлерде салынбақ, демек 

ӛте жоғары шығын, тҧрғындарды орнынан кӛшіру және қазіргі тас жол бойы орналасқан 

қоныс-мекендерге баратын жолдың жабылуы сияқты мәселелер туындайды. Банк 

экономикалық талдаманы қарап шығып (дәстҥрлі шығын-пайда талдау әдіске негізделген) 
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оны дҧрыс деп тапты. Оған қоса, техникалық-экономикалық негіздемеге Қазақстандағы 

жауапты органдармен мақҧлданған алдын-ала экологиялық бағалау есептемесі кірді. Банк 

және басқа ХҚИ-ының қорғаныш талаптарын орындау мақсатпен бҥкіл Дәліз бойынша 

Кӛшіру саясатының негіздері (КСН) және Экологиялық бағалау талдаудың негіздері 

(ЭБТН)  даярланды.  

Әуелде жоба Икемделген бағдармалық заемның (ИБЗ) келесі кезеңдері арқылы 

қаржыландырмақ болған. ЭБТН-і және КСН-і ИБЗ ҥшін қолайлы экологиялық және 

әлеуметті «тиісті сақтық» қҧралы бола тҧра, талап бойынша ИБЗ-ның 1 Фазасын 

жоспарлық сараптама жасау алдында ашып кӛрсетілді. Дегенмен, сараптама миссиясы 

барысында, Ҥкімет сҧранысы бойынша, қаржыландыру қҧралы ИБЗ-нан Арнайы 

инвестициялық заемға (АИЗ) ӛзгерді. Бҧл АИЗ Экологиялық бағалаудың (ЭБ) А 

категориясы ретінде топтастырылғандықтан, ЭБТН-і және КСН-і OС 4.01 және OС 4.12 

талаптарына бҧдан былай сай болмады. Сондықтан Директорлар кеңесінен Жобаны ЭБ-ды 

және Кӛшіру жӛнінде жҧмыс жоспарын (КЖЖ) сараптама жасаудан бҧрын ашып кӛрсету 

талабынан босату сҧранды. Босату тҧралы ӛтінім  қҧжаты Банкке  қабылдарлық толық ЭБ 

есептеме және КЖЖ-лар Жобаны Атқарушы директорлар кеңесіне тапсырылғанға дейін 

аяқталатынын анықтады. Ҥкімет соңынан толық экологиялық және әлеуметтік әсер 

жӛнінде сараптама мен Экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалау жӛнінде (ЭӘӘБ) 

есептеме жасау мақсатпен дербес консультанттарды жалдады. ЭӘӘБ есептеме 

қарастырылып, Банкке қабылдарлық екені айтылды, сӛйтіп, 2009 жылдың ақпан айында 

Инфо-Шоп сайтында және мемлекет ішінде ашып кӛрсетілді, ал Негізгі қағидалары Банк 

директорлар кеңесіне 2009 жылдың науырызында жіберілді. ЭӘӘБ-ға ЭБТН-інде 

сипатталған талаптарға сай А мен Б категория жол учаскелері ҥшін Экологиялық басқару 

жоспарі кіреді. Осындай ЭБЖ-лар жҧмыстарды бастау алдында мердігерлер учаскіге сай 

арнайы ЭБЖ-ларды даярлауда негізі болады.  

ЭӘӘБ консультанттары сондай-ақ Кӛшіру есептеменің жобасын дайындады. Бірақ, кейбір 

жол учаскілер жӛнінде қажетті мәліметтің болмауы және қоғамдық талқылаулырға жауап 

ретінде Темирлановка және Бірлік ауылдармен ӛтетін жолдардың схемасын ӛзгерту қажет 

болғандықтан оны КЖЖ ретінде аяқтай алмады. Сондықтан, босату тҧралы қҧжат 

Директорлар кеңесіне жіберуден бҧрын КЖЖ-ға қарағанда КСН-ді аяқтап, оны халыққа 

ашу және жол бӛлімшелерде жҧмыстарды бастау алдында арнайы КЖЖ-лар  аяқтау мен 

ашу қажеттігін ескере отырып қайта қарастырылды. Мерзімнен бӛлек, Жобаны 

Директорлар кеңесіне жіберуден бҧрын ОС 4.01 және ОС 4.12 талаптары орындалды. 

Банктің Жобаны жҥзеге асыру тобы тҧрақты тҥрде қырға шығып тҧру арқылы Жобаны 

мҧқият қадагалауды қамтамасыз етті, ал ЖБК-тар ай сайын ілгері даму есептемелерді 

дайындап отырды, оның ішінде қорғаныш шараларға сәйкестік тҧралы мәлімет пен қоса 

нақты кӛшіру жӛнінде есептемелер. 2010 жылғы қантарда ЖБК-тар дайындаған кӛшіру 

жӛнінде есептеме қажетті КЖЖ-лар толығымен аяқталып ашылуынан бҧрын кейбір 

жерлер алынып және Автомобиль жолдары комитеті аолар ҥшін компенсацияны тӛлеп 

қойған кӛрсеткендіктен, 2010 жылы ақпанда Банктің жобаны жҥзеге асыру тобының 

әлеуметтік дамыту маманы осы учаскілерге барып зиян шеккен адамдармен сӛйлесті. 

Осындай тексерудің арқасында ЖБК-тар есеп берген жағдай дәлелденді және де зиян 

шеккен адамдарға Автомобиль жолдары комитеті берген ӛтемақы мен басқа кӛмек КСН-

нің қағидаларына және ОС 4.12 сәйкес екенін кӛрсетті. Банк қызметкерлердің 
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сҧрақтарына жауап берген адамдардың айтуынша, олар берілген ӛтемақы мен кӛмекке 

қанағаттанды.  

Жоба Кӛлік және коммуникация министрлігі, Автомобиль жолдары комитеті, ЖБК-ы 

және азаматтық қоғам ҧйымдар (АҚҦ) арасында қазіргі диалогты нығайтуға кӛмектесті. 

Оңтҥстік Қазақстан обласында ҤЕҦ-дар коалициясы, Автомобиль жолдары комитетінің 

жергілікті ӛкілдері және ЖБК-тардан (2010 жыл 26 науырызда қол қойылған Келісіммен 

орнатылды) қҧралған Қадағалау комитеті ҤЕҦ-дарға жобаны жҥзеге асыруын, атап 

айтқанда, кӛшіру және қҧрылыс ілгерін мониторинг жасауға қатысуына ресми механизмді 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Автомобиль жолдары комитеті мен ҤЕҦ-дар 

коалициясы жергілікті тҧрғындар кӛтерген, атап айтқанда, Бірлік ауылының ені бойы 

ӛтетін жолдың жобасы ӛзгерістерге қатысты мәселелерді талқылау мақсатпен бірқатар 

электрондық хабарламалар және хаттармен алмасты. Ал бҧл, Автомобиль жолдары 

комитеті халық кӛтерген мәселелерді шешуде кӛбірек қатысуына әкелді. 

Басшылықтың жауабы 

Ӛтінім жіберушіледің талаптары Басшылықтың толық жауптарымен қоса 1 Қосымшада 

берілген. Ӛтінім жіберушіледің негізгі кӛтерген мәселелері: 

A. Тҥркестан қаласына баратын қазіргі айналым жолды жақсартулар Бірлік ауыл 

тҧрғындарына және олардың мҥліктеріне теріс әсер ететіні жӛнінде; 

B. Жергілікті билік органдары Бірлік ауылы балаларын мектептен алып-әкететін 

арнайы автобуспен қамтамасыз ету жӛнінде берген уәдені орындау;  

C. Транзиттік жол қозғалысы Тҥркестан қаласының орталығында орналасқан 

мавзолей және басқа да материалдық және мәдени қҧндылықтарға теріс әсер ету 

жӛнінде;  

D. Автомобиль жолдар комитеті және жергілікті ҥкімет атқамінерлері уәделеген 

Тҥркестанның сыртында жаңа айналым жолдың салыну мҥмкіншілігі және мерзімі.  

 

Басшылықтың кӛзқарасын білдіруде Банк Ӛтінімде кӛтерілген мәселелерге қатысты 

нҧсқауларды, саясатты және рәсімдерді қолданды.  

A жӛнінде: Басшылық Қарыз алушының жергілікті тҧрғындардың талаптарын 

қанағаттандыру мақсатпен Бірлік ауылмен ӛтетін жолдың схемасын қайта қарау ҥшін іс-

әрекеттерге белсенді қатысуын қолдайды. Банктің Жобаға жауапты тобы да жарамды 

шешімдер табу жҧмыстарына белсенді қатысып отыр, оның ішінде бірнеше қырға сапарға 

шығу және жергілікті тҧрғындармен талқылау кездеселурде болу. Жол схемасына 

енгізілген ӛзгерістер ішінде: (i) жаңа жолдың трассасын тҧрғын ҧйлерден қашығырақ 

апару - Бірлік ауылының тҧрғын ҥйлері бар жолдан 5 м ара қашықтықта салынды. 4 

сызықты жолды салу барысында кӛлік жолының тҧргын ҥйлерден алыстайды. 

Минималды қашықтық 17 метрді қҧрайды; (ii) Жергілікті мектептің қасынан балалар 

қауіпсіздігі ҥшін жер асты ӛткелдерін салу қарастырылған, жолдан 800 м алыстықта 

бБағдаршамы бар жол салу да қарастырылған. 4 сызықты жолдың (мектеп №20 5-ші 

Қосымшада) астынан малдар ҥшін жол болады, ол бағдаршамнан кӛк шӛпке 600 м 

қашықтықта; (iii) 2 жолақты бар жолды жаңарту, автобус аялдамаларын салу және жарық 

қҧру; (iv) транспорттық шудан және газдардан сақтау мақсатпен 4 сызықты және 2 
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сызықты  жолдың ортасындағы 3 метрлік жар қҧру. 2010 жылдың ақпанында ӛткен 

тыңдаулар барысында жергілікті тҧрғындар және ҤЕҦ коалициясы Банк қызметкерлеріне 

жол схемасына жасалған ӛзгерістер мен басқа шараларға кӛңілдері толғанын атап кетті. 

Банктың жобаны жҥзеге асыру тобы осы ӛзгерістерді қарастырып 2010 жолы қыркҥйекте 

басталатын қҧрылысқа қатысты тендерлік қҧжаттарға еңгізді. Ал мердігерлер 

жҧмытардың басталуынан бҧрын қҧрылыс жҥогізу кезде жол пайдаланушылар мен 

тҧрғындарды қорғау ҥшін әр учаскіге арнайы ЭБЖ-ды дайындайды.  

B жӛнінде: Басшылық (A) тарауда кӛрсетілген зиянды бәсеңдету шаралары толығымен 

жаяу жҥрішулердің қауіпсіздік мәселесін қарастыратынымен кӛңілі толып отыр, 

сондықтан автобус қызметімен қамтамасыз ету негізгі жағымсыз әсерді әлсірету шарасы 

емес, ал қосымша пайда болып табылады. Дегенмен, ККМ-і жазбаша тҥрде растағанымен 

сәйкес, жергілікті әкімшілік оқу жылы бойы оқушыларды арнайы мектеп автобусымен 

қамтамасыз етуге ҧсынды. Оған қоса, жол қызметтермен (оның ішінде автобус 

қызметімен)  қамтамасыз ету стратегиясын дамыту Жлбаның болігі болып табылады. 

C жӛнінде: Тҥркестан қаласынының орталығында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи 

мавзолейі қалаға кӛптеген қажылық жасаушылыр мен туристерді жинайды, ол әулие жер 

деп саналады және ЮНЕСКО-ның әлемдік  мҧрағат  объектісіне жатады. Басшылық бҧл 

Жоба қазіргі Тҥркестан қаласының жанымен ӛтетін, ең жақын нҥктесінде мавзолейден 2,6 

км қашық,  айналым жолды жақсарту жҧмыстарын қаржыландырады деп ерекше айтып 

отыр. Бірақта, жолдың ӛте нашар қалыпта болғандықтан кӛліктің кӛбісі бҥгінгі кҥні одан 

қашқақтап, қала орталығынан ӛтіп жҥр. ККМ-і жергілікті әкімшілікпен кеңесіп айналым 

жолды кеңейтуді қаржыландыру тҧралы келісті, осындай шешім кӛліктің кӛбісін қаланың 

орталығынан шығарып, жол жҥрістің теріс әсерін жеңілдетеді және мавзолейге бару 

жолын босатады. 2009 жылдың қантарында Банк байқау жасаған ақыл-кеңес алмасуға 

арналған кездесу барысында жергілікті тҧрғындардың кӛпшілігі қазіргі айналым жолды 

жақсарту жоспарын қолдады. 

D жӛнінде: Басшылық жергілікті әкімшіліктің келешекте Тҥркестаннан қашығырақ 

солтҥстік не оңтҥстік айналым жол салу жӛнінде концептуалды жоспарлары бар екенін 

біледі. Бҥкіл Дәліз бойынша жасалған техникалық-экономикалық негіздеме осы нҧсқаны 

қарастырып, оның қазіргі кӛлік жҧру кӛлемінің негізінде экономикалық тҧрақты еместігін 

тапты. 2010 жылғы кӛлік жҧру кӛлемі тҧралы мәліметті салыстырып, Банк қызметкерлері 

жасаған кейінгі сараптама бҧның дҧрыс екенін дәлелдеді. Солтҥстік не оңтҥстік айналым 

жол салудың болжамды қҧны қазіргі жолды 4 желілік қылып жақсартудан әлдеқайда 

жоғары болады. Солтҥстік және оңтҥстік бҧрама жол салу баламалардың екеуі де бҧрын 

қҧрылыс салынбаған жерлерді игеруді  қажет етеді, сонымен қатар, бҧл екі маршруттың 

бойында кӛптеген кӛмулер мен материалдық және мәдени қҧндылықтары бар екені 

белгілі; одан басқа, солтҥстік айналым жол 50 тҧрғын ҥйді қҧлатуды  керек етеді. 2003 

жылдың қантарында Банк қызметкерлері қатысқан Тҥркестан қаласында ӛткен талқылау 

кездесу негізінде жасалған хаттаманың кӛрсетуінше жергілікті атқамінерлерге оңтустік 

айналым жолына қатысты жоспарлар жӛнінде сҧрақ қойылғанда, олар техникалық-

экономикалық негіздеменің  ҧсынынсы бойынша бҧл жолға қарағанда қазіргі айналым 

жолды кеңейтіп жақсартқан жӛн деп айтып кетті. Басшылықтың ойынша, жаңа айналым 

жолды салу жӛнінде шешім экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерге 

негізделуі керек. Банк келешекте Ҥкіметке керек болатын инвестицияларды 



Оңтүстік-Батыс бағыттағы тас жолдарды дамыту жобасы 

viii 

қаржыландыруға кепілдік бере алмайлы, мҧндай Қазақстанға кӛмек сҧраныстарды  

болашақта қарастырады. 

Қорытынды: Басшылық БЕ-БҚ дәлізін жақсарту жӛнінде Ӛтінім жіберушілер мен Ҥкімет 

кӛзқарастары ортақ болғанын  жоғары бағалайды, және Автомобиль жолдары комитеті, 

Қарыз алушы атынан, Ӛтінім жіберушілер мен  Бірлік ауылының жергілікті қауымымен 

кӛтерілген мәселелерді шешу мақсатпен белсенді жҧмыс жасағанын мойындайды. 

Нәтижессінде, бҥкіл Жоба аумағы бойынша жергілікті тҧрғындар кӛтерген мәселелрді 

шешу мақсатында жеке жол учаскілердің жобасы кейбір жағдайларда ӛзгеріске ҧшырады. 

Бҧған Бірлік ауылы мен Тҥркестан қаласы тҧрғындарымен бірнеше талқылау 

айналымының қорытындысы бойынша ӛзгертілген жол схемасы кіреді. Сонымен қатар, 

Басшылық Банктің Жобаны жҥзеге асыру тобының зиян шеккен адамдармен кездесудегі 

де Ӛтінім жіберушірер мен басқа азаматтар кӛтерген мәселелерді шешу ҥшін Қарыз 

алушыны қолдау кӛрсеткендегі ықыластылығын айтып кеткісі келеді. Басшылық 

Ӛтінімдегі шағымдар Тҥркестан қаласының айналасындығы жергілікті тҧрғындардың 

кӛпшілігінің, ішінде Бірлік ауырының тҧрғындарының, қанағатына шешілді деп сенеді. 

Банктің Жобаны жҥзеге асыру тобы, ЕОА аймақтық басшылықтың басқаларымен және 

Мемлекеттегі қызметтердің сапасының кепілі және сәйкестігі тобымен тығыз жҧмыс істей 

отырып (МКСКС), Жобаны мҧқият қадағалауды және АҚҦ-дар мен жергілікті халықпен 

тҧрақты қатысуды жалғастырады. 
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I. Кіріспе 
2010 жылдың 29 сәҥірінде Инспекциялық  комиссия Халықаралық қайта қҧру және 

даму банкі (ХҚҚДБ немесе Банк) қаржыландырған Қазақстандағы Оңтҥстік-Батыс 

автомобиль жолдарын дамыту: Батыс Еуропа - Батыс Қытай халықаралық транзиттік  

дәлізін (ОААЭЫҦ-1b және 6b) салу жобасын (тӛменде Жоба) тексеру тҧралы 

Сҧранымды, 10/04 ИК Сҧраным, (тӛменде Сҧраным) тіркеді. 

Аталған жоба автомобиль жолдарын дамыту Ҧлттық бағдарламасының бӛлігі болып 

табылады, және Қазақстан мен Ресей арқылы ӛтетін Батыс Еуропа мен Батыс Қытай 

арасындағы ҧзындығы 2,840 км аталған автожол дәлізін қалпына келтуруге 

бағытталған. Батыс Еуропа - Батыс Қытай (БЕ-БҚ) Дәлізін дамыту бағдарламасының 

жалпы сметалық  бағасы 7,5 млрд. АҚШ долларын қҧрайды, оның ішінде  63%-ын 

халықаралық қаржы ҧйымдары (ХҚҦ)  қаржыландырады, ал қалғанын Қазақстан 

Ҥкіметі қаржыландырады. Банктен басқа қоса қаржыландыруға Азия даму банкі 

(АДБ), Еуропалық қайта қҧру және даму банкі (ЕКҚДБ), Жапондық халықаралық 

ынтымақтастық агенттігі (ЖХЫА) және Ислам даму банкі (ИДБ) қатысты.  

Банктің Жобаны қолдауы ЕКҚДБ-нің Қазақстан Республикасы ҥшін 2,125 млрд. АҚШ 

доллары сомасында Займ ретінде кӛрінеді. Жоба қҧрамында Кӛлік және 

коммуникация министрлігі (ККМ) бар Автомобиль жолдары комитетімен жҥзеге 

асырылады. Жоба аясында қарастырылады: (i) БЕ-БҚ Дәлізінің қҧрамындағы Оңтҥстік 

Қазақстан мен Қызылорда облыстарының 1.062 км қайта қҧру және анағҧрлым 

жоғары категорияға аудару; (ii) ККМ және Авто жол комитетін нығайту; және (iii) жол 

қозғалысы қауіпсіздігін және жоларалық қызметтердің сапасын арттыру. Заем  

Банктің Директорлар қеңесімен 2009 жылдың 13 маусымында мақҧлданды. Заем 

туралы келісімге 2009 жылдың 13 маусымында қол қойылып  2009 жылдың 25 

маусымында парламентпен бекітілген және оның аяқталуы 2014 жылдың 30 

маусымына жоспарланған.  

Мәтіннің қҧрылымы. Аталған қҧжат  тӛмендегідей тараулардан тҧрады: ІІ тарау 

сҧранымды сипаттайды. ІІІ тарау елдегі жағдай туралы  анықтамалық ақпарат пен 

Жобадан тҧрады. IV тарауда Жобаны дайындауға байланысты жекелеген сҧрақтар мен 

оны жҥзеге асыруды бақылау қарастырылады. V тарауда Банк Басшылығының 

жауабы келтіріледі. 1 қосымшада Ӛтініш берушілердің даулары және оған 

Басшылықтың егжей-тегжейлі жауап кестесі тҥрінде берілген. Одан басқа, қҧжаттың 

қҧрамы тӛмендегідей қосымшалардан тҧрады:  

Қосымша 2-   БЕ-БҚ транзиттік дәлізінің картасы және Жобаның территориясы.  

Қосымша 3 – Тҥркістан мен Бірлік ауылында ӛткізілген қоғамдық жиналыстың   

кестесі. 

Қосымша  4 – ҤЕҦ Коалициясы, Авто жол комитеті мен, ЖБК арасындағы  

ынтымақтастық туралы меморандум.               

Қосымша 5 -  Бірлік  ауылының учаскесіндегі ӛзгертілген жобалық шешімдер 

кӛрсетілген карта.  
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Қосымша 6- Бірлік ау  ы л ы н дағы жағдай туралы фотосуреттер (2010 жылдың 

мамыры). 

Қосымша  7 – Бірлік  ауылыны ң балаларына мектеп автобусы керек екенін растайтын 

жергілікті Тҥркістан қаласы әкімшілігінің хаты.  

Қосымша  8 – Тҥркістан қаласының айналасын болашақта  жақсарту туралы 

концептуалды шешімдер.                         

Қосымша  9 – Тҥркістан қаласының солтҥстік және оңтҥстік айналым жолдарының 

алдын-ала сметалық есебі.  

Қосымша  10– Бірлік  ауылы бойынша жол учаскесін салуға дайындалған толық 

инженерлік сызбасы. 

 

II. СҦРАНЫМ 

 Инспекциялық кеңеске сай, бірінші сҧраным 2010 жылдың 5 ақпанында Қазақстан 

Республикасы, Оңтҥстік Қазақстан облысы, Тҥркістан қаласы, Бірлік  ауылының 

Қарашық ауылдық округінің екі тҧрғынымен жіберілді, осыдан кейін сол ауылдың 45 

отбасынан жекелеген ӛтініштер тҥсе бастады. 2010 жылдың 28 ақпанында Кеңеске 

бірінші Сҧранымға қол қойғандардың кейбіреулерінің алғашқы сҧранымды «қайтарып 

алуы» туралы корреспонденция келді. 

2010  жылдың 10 наурызында, 8 сәуірінде және 24 сәуірінде Тҥркістан қаласының 

жекелеген тҧрғындарынан қосымша Сҧраным жіберілді. Оларда Инспекция ӛткізу 

туралы алғашқы сҧранымдағы мәселелер мен Тҥркістан қаласына қатысты мәселелер 

айтылды. Сонымен қатар, олар Кеңестен ӛздері туралы мәліметтерді қҧпия ҧстауды 

ӛтінді.  

Аталған сҧранымда негізгі мәселе   Тҥркістан қаласы мен Бірлік  ауылы  арқылы 

ӛтетін жол учаскесі туралы болғанымен, Кеңестің ойынша арыз-шағымдар Банктің 

тӛмендегідей операциялық ережелер мен процедуралардың орындалмауынан 

туындағанын растап отыр:  

 ОС/БП 4.01 Экологиялық бағалау;  

 ОС/БП 4.11 Материалдық және мәдени ресурстар;  

 ОС/БП 4.12 Еріксіз кӛшу;  

 ОС/БП 3.05 Жобаны қадағалау; және  

 Ақпаратты халыққа жариялау мәселесі туралы Бҥкіләлемдік банктің 

саясаты  ( 2002 ж. маусым). 

III. ЕЛДЕГІ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ЖОБАНЫ СИПАТТАУ 

A.  Елдегі жағдай  

2000  жыл мен 2007 жыл аралығында Қазақстанда біршама экономикалық ӛсу кезеңі 

болды. ЖІӚ-нің орташа ӛсуі 10%-ды қҧрады.Ҥкімет осы жыл кезеңінде фискальды 

процифитті қолдап, 2008 жылдың аяғында Қазақстан Республикасының Ҧлттық 
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қорына (ҚРҦҚ) 
1
27 млрд. астам АҚШ долларын жинады. Алайда  ел экономикасы 

пайдалы қазбалармен  ӛте тығыз байланысты, оның ҥстіне экспорттың 70%-ын, 2008 

жылғы ЖІӚ -нің 37%- ын қҧрайды. Ҥкімет экономиканы диверсификация мен 

дамытуды басымдық ретінде шешім шығарып, білімге негізделген қайта ӛңдеу мен 

ауыл шаруашылығына, экономика саласына  анағҧрлым кӛңіл бӛлді. 2004 пен 2008 

жылдар кезеңіндегі экономикалық ӛсуге қолдау ретінде, бҧрынғы Кеңес Одағының 

қҧрамына кірмейтін Қытай мен басқа нарыққа қарай сауда айналымы ӛсті, алайда 

Ресей ең ірі сауда серіктестігі болып табылады. 2008 жылға дейінгі ӛсім жан басына 

шаққандағы табыстың ӛсуіне септігін тигізіп, 6740 АҚШ долларына дейін жетті. (Жан 

басына шаққандағы ЖІӚ Атлас методологиясы бойынша). 

Қазақстандағы жалпы қҧптарлық экономикалық тенденцияға қарамай, 2005 жыл мен 

2007 жылдың ортасына дейінгі кезеңде коммерциялық несиелеу мен шетелден қарыз 

алудың ӛсуі 2007 жылдың тамызынан кейін қаржы және қҧрылыс саласындағы 

қиындықтарды қалыптастырды. Ғаламдық қаржы нарығындағы мәселелер жергілікті 

банктердің арзан ішкі қаржыландыруын қысқартты. Қазақстанның Ҧлттық банкі 2007 

жылдың ортасында жергілікті валюта - Қазақстан теңгесін (КЗТ)  қолдау ҥшін 

шамамен 6  млрд. АҚШ долларын  немесе  алтын валюталық қордың 25% ын   (ҚРҦҚ 

қоспағанда) бӛлді, ал егемендік рейтинг ақырында 2007 жылдың қазанында тӛмендеді. 

Банк секторлары 46 млрд. АҚШ доллары  кӛлемінде шетелден қарыз алып, оның  

ҥлкен бӛлігі жылжымайтын мҥлік пен қҧрылысқа инвесторланды.  Іс жҥзінде 

Қазақстандағы экономикалық дағдарыс 2007 жылдың аяғында жылжымайтын 

мҥліктің арзандауынан басталды. Банк займының 40%-дан кӛбі жылжымайтын мҥлік 

кепіліне берілген еді, соның ішінде 2005-2007 жылдардағы несиелердің кӛп пайызы 

тығырыққы тірелген қҧрылыс пен жылжымайтын мҥлікке берілді  

 

 10. 2008 жылдың қыркҥйегінен бастап әлемдік дағдарыстың тереңдеуі 

Қазақстанға қосымша теріс ықпал етті.  Жергілікті валютаға қысым кӛрсету  2009 

жылы  ақпанда Теңгенің 20%-ға девальвациялануына әкеліп соқты. Девальвация 

активтердің   ары қарай қҧнсыздануына әкеліп соқты, ӛйткені Қазақстандағы 

займдардың 40%-ы  шетел валютасында еді, ал табысын теңгемен алатын жергілікті 

қарыз алушылардың осы несиелерді тӛлеу барысында қиындыққа тап болды. Ҥкімет 

пен Ҧлттық банк  2009 жылдың екінші жартысында экспортқа шығаратын мҧнай мен 

басқа да тауарларға бағаны кӛтеру нәтижесінде ҥлкен ӛзгеріске тап болып, ауыстыру 

курсынан жағдайды біршама тҧрақтандырды. Қазақстан ҥкіметінің жалпы қаржылық 

жағдайы 2009 жылдың аяғында еліміздің алтын валюталы қоры мен Ҧлттық қордың 

резерві  47 млрд. доллар АҚШ долларынан асып, ішкі егеменді қарыз бар жоғы 2,2 

млрд. АҚШ доллары болғанда жақсара бастады.       

11. 2007 мен 2008 жылдары Қазақстанның ӛз ішіндегі ауыртпалықтарға қарамай,    

2009 жылдың басында кӛптеген аймақтар мен экономика салалары рецессия 

жағдайына  кірді. Экономикалық ӛсу қарқыны 2008 және 2009 жылдары 3,3%-дан 

1,2%-ға дейін тӛмендеп, яғни жҧмыссыздық ӛсті. Ағымдағы есепке қатысты 2009 

жылдың бірінші жартысында ЖІӚ-нің         3%-ы кӛлемінде дефицит байқалды. 

                                                           
1
  ҚРҦҚ  2000 жылдың тамызында қҧрылған мҧнайды қорландыру мен тҧрақтандырудың егеменді қоры 

болып табылады.  ҚРҦҚ-ға Сенім біддіруші мҥлік иесі  Қазақстанның Ҧлттық Банкі . 
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Қаржы профициті  2009 жылы  тауарлар мен табыстың бағасы тӛмендеуінен 2001 

жылдан кейін бірінші рет       дефицитке айналды. Банк секторы  тӛлемпаздықтың 

жетіспеуіне және несиелерді қайтару мәселесіне тап болды.  

12. Осыған жауап ретінде Ҥкімет қаржы секторы мен шынайы экономикагы 

қолдау ҥшін қаржы қорынан 10 млрд. АҚШ доллары сомасындағы дағдарысқа 

қарсы пакет ҧсынды, осылайша дағдарыстың әсерін жеңілдетті.   Банк секторы 

ҥшін ӛтетін бҧйымдарды қолдауды Ҧлттық банк ҧсынды.  Ҥкімет қаржы 

тҧрақтылығын қолдау және жеке секторға несие беруді тҧрақтандыру ҥшін     ірі тӛрт 

банкті рекапитализациялады. Ҥкімет әлеуметтік шығындарды бюджеттік секвестрден 

қорғап, барлық зейнетақыны инфляцияға индексациялауды қамтамасыз етті, 

жҧмыссыздық жӛніндегі жәрдемақының мерзімін ҧзартып, аймақтық биліктер мен ірі 

кәсіпорындармен жҧмыс орындарын сақтап қалу туралы меморандумға қол қоюға 

септігін тигізді. 2009 жылы кӛктемде қосымша қоғамдық жҧмыс орындарын ҧсыну 

мақсатында «Жол картасы» аталатын бағдарлама енгізілді, соның аясында жаңа 

жҧмыс орындары пайда болып, жалақы тӛлеу ҥшін уақытша субсидиялар жасалды. 

13. Ҥкімет сонымен қатар, бюджеттің қиналу кезіндегі инвестициялық активті  

ынталандыру мақсатында қҧрылыс инфрақҧрылымымен байланысты 

капиталдың анағҧрлым кӛбеюіне мән беріп, тӛлем балансы мен жҧмыс орнының 

кӛбеюін қолдады. 2009 жылы Қазақстан жалпы сомасы 14 млрд. АҚШ доллары 

кӛлеміндегі шетелдік қарызды ӛтеумен байланысты капиталдың шетке кетуін қалпына 

келтіру мақсатында  тӛлем балансын жеңілдету ҥшін капитал енгізуді қажет етті. 

Алайда бҧны 2009 жылдың екінші жартысындағы экспортқа жіберілген мҧнай мен 

газдың бағасының ӛсуі орнына толтырғанымен, Самҧрық-Қазынаның еншілес 

кәсіпорындарына, еліміздегі ҧлттық компаниялар жататын мемлекеттік холдингке  

берген тікелей шетел инвестициялары мен несиелері де қысымды әлсіретті.Ҥкімет 

сонымен қатар, ХҚИ -дан шеттен алып пайдалану кӛлемін алғаш рет кӛбейтуді 

жоспарлады. Аталған жобаны жҥзеге асыру мақсатындағы осы Заеммен бірге ҥкіметке 

АДБ –дан 2009 жылдың бюджетін қолдау мақсатында 0,5 млрд. АҚШ доллары 

кӛлемінде заем берілді, ал 2010 жылғы қаржыландыру Дҥниежҥзілік банктен 

бюджетті қолдауға шығарылатын Еврооблигациялар немесе Исламдық 

облигацияларды шығаруды ойластыруда. ( 0,7 млрд. және 1,0 млрд. АҚШ доллары)  
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14. Осылайша, экономика және қаржы дағдарысы Жобаға және бҥтіндей 

инфрақҧрылымдағы мемлекеттік инвестицияларға қосымша мән берді. 

Мемлекеттің бҥтіндей инфрақҧрылымға шығындалуы қоғамдық қажеттілік шығынына 

қарағанда ӛте жоғары мультипликативті нәтиже береді. Мемлекеттік ресурстарды ҧзақ 

мерзімді ӛсімдердің кедергілерін жоятын бағыттарға жібере отырып ҥкімет ішкі 

сҧранысты және жҧмыс орындарын ынталандырып, экономикалық мәселе тудырды. 

Сондықтан аталған Жобада инфрақҧрылымның анағҧрлым маңызды учаскелерін 

арттыру кӛзделген, экономикалық дағдарысқа ҧ ш ы р а ғ а н қҧрылыс секторын 

қаржыландыруды мақсат етіп қойды. Осы себептерге байланысты Ҥкімет аталған 

Жобаны басым ретінде дағдарысқа қарсы  шаралар пакетіне енгізді.                                           

a. Ҥкіметтің кӛлік саласындағы стратегиясы 

15. Ҥкіметтің экономиканың дамуын стратегиялы болжауы экономиканың  

әлемдік нарыққа диверсификациялануы мен интеграциялануына негізделеді. Ол 

ҥшін экономика саласына инвестиция қажет, сонымен қатар инвестициялық климатты  

жетілдіру қажет. Жағрафиялық жағдай, халықтың саны, Орта Азиядағы сауда мен 

экономиканың ахуалы Қазақстанның кӛлік саласындағы мәселесінің туындауына әкеп 

соқтыртады. Аталған аймақтың арақашықтығы ҧзақ (Қазақстан бойынша шамаммен 

3000 км), сондықтан ірі ӛнім нарығына жол жҥру кӛп уақыт алады. Аймақта сауда 

ҥшін физикалық және физикалық емес кедергіліер бар, олар  Орталық Азия аймақтық 

экономикалық ынтымақтастық ҧйым (ОААЭЫҦ)
2
 аясында ҥздіксіз талқыланады. 

Ресеймен сауда қарым-қатынасы аймақ ҥшін маңызды болып қала береді, олар 

негізінен тарихта сҧрыпталған,соның ішінде айналым кӛлемінің кӛп мӛлшері 

Қазақстан арқылы транзитпен ӛтеді. Орта Азия елдері ҥшін сауда серіктестігі ретінде 

Қытай болып табылады, соның ішінде Қытаймен сауда айналымының ҥлкен кӛлемі 

Қазақстанда. ОААЭЫҦ қатысушы елдері Орталық Азияны Қытаймен, Ресеймен, 

Оңтҥстік Кавказбен, Тҥркиямен және  Батыс Европамен байланыстыратын алты 

негізгі халықаралық кӛлік дәлізін анықтады. Аталған жобаның аясында Қазақстан 

арқылы ӛтетін  ОААЭЫҦ дәлізі учаскелерін қайта қҧруды қаржыландыру ҧсынылады.  

16. Қазақстандағы кӛліктік кешенінің дамуының ортақ мақсаты 2006-2015 

жылдарда кӛліктік кешенді Ҧлттық стратегиясында және 2006-2012 жылдары 

автожолды кешенінің ақпаратты дамуында анықталған. Бҧл мемлекеттік 

қҧжаттар мемлекеттік қҧрамына автожолдар, жаңа қҧрылыс жолдары, соның ішінде, 

дәліз ОААЭЫҦ кіретін қаржы салымы ақпаратын анықтайды.Кӛліктік 

стратегиясының мақсаты халықаралық ӛлшем және стандарт заңдылықтарын 

дамытып, инновациялық технологияларды қолдануда жәрдем беру. Тағы бір мақсат 

ретінде бҧл стратегияға қолданушыларға дәліз қызметін кӛрсету, сонымене қатар, 

жолдағы қозғалыстардың қауіпсіздігін жақсарту кіреді. Автокӛлікті жолдар 

Қазақстанның кӛліктік жҥйесінің негізін қҧрайды, ол ауылдық  аудандарға шығу мен 

сауда-саттықтың дамуында улкен рӛл атқарады. Жолдардың басым бӛлігі Кеңес одағы 

кезеңінде салынғандықтан, қазіргі таңда олар ҥлкен жӛндеуді қажет етуде. Соңғы 

онжылдықта автожол кешеніне қаржы бӛлу жоғарылай тҥсуіне қарамастан, 

автожолдардың дҧрыс жоспарсыз жасалуы және де Кеңес Одағы қҧлағаннан кейінгі 

                                                           
2
 ОААЭЫҦ қҧрамына кірген елдер: Ауғанстан, Азербайджан, Қытай Халық Республикасы (Шыңжан-

Ҧйғыр автономдық ӛлкесін дамуытуы негізінде), Қазақстан, Қырғыз Республикасы,  Монғолия, 

Тәджікстан мен Ӛзбекстан. 
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сауда-саттық экономикаға кӛшуіміздің себептерінен, автокӛліктердің кҥрт ӛсуі 

салдарынан жолдарымыз ҧзақ тӛзе алмайды. 

17. Бҧл Жоба мемлекетіміздің кедей аудандарын тҧрақты дәрежеге кӛтеру, 

экономикалық ӛсу, осы екі аймақтын жетімді болуының арқасында, сондай ақ 

қҧрылыс пен қосалыңқы қызметтер саласында жҧмыспен толық қамтамасыз 

етуді тҧрақтап отыру ҥшін бағытталған Ҥкімет стратегиясының бір бӛлігі. Жоба 

кедей аудандармен ғана кӛліктік байланыстырып қоймай, сонымен қатар, басқа, 

мысалы, Тажікстан және Қырғызстан Республикасы сияқты мемлекеттерге шығу 

мҥмкіндігін береді. Дәлізді қайта қҧру тауар және адамдарды орналастыруда қауіпсіз 

қозғалысты қамтамасыз етеді. Бҧл сонымен қатар ауыл шаруашылығының дамуына, 

сауда-саттықты және жол бойындағы қызмет тҥрлерін кішкентай қалашықтарда 

дамытуға ҥлкен ықпалын тигізеді.  

18. 2008 жылы қҧрылыс және кӛлік кешені 17 % қҧрады. Тікелей немесе 

тіркелмеген жҧмысшы адамдар 0,6 миллионды қҧрады. Жҧмыспен қамтамасыз 

етілуі мен жергілікті тҥсіп отыратын пайдасы деңгейі жағынан 12 облыс (аудандар) 

және де Қазақстанның республикалық  маңызды екі қаласы (Астана, Алматы) арасында 

айтарлықтай айырмашылық зор. Қызылорда облысында 24,3 % халық кедей, 

тҧрмыстары ӛте нашар тҧратындар, ал Оңтҥстік Қазақстан облысының басым бӛлігі 

ауылды мекендерде тҧратын халықтар. Осы екі облысты дамыту жолдарының ең 

негізгісі, кӛліктік жолдарды жӛндеу боп табылады. Бҧл олардың сауда-саттық, 

тҧрмыстық жағдайын жақсарту мақсатына кӛзделген. Бҧл жерлерде қалалармен, басқа 

мемлекет территориясымен  байланыстыратын темір жолдары бар болғанымен, ол 

ауылды мекендерге бармайды. Қазіргі таңдағы Шымкенттен Ресей Федерациясына 

дейінгі созылып жатқан 1700 км. болатын магистральді автожол 

қанағатсыздандырмайды, себебі,  бҧл қашықтық 48 сағат уақытты алады, егер де жол 

жақсы дәрежеде болса, 20 сағат уақытты алушы еді. Міне, осындай себеп салдарынан 

БЕ-БҚ дәлізін қайта қҧру Ҥкімет ҥшін ҥлкен маңызы зор, бірден бір қаржыландыруды 

талап ететін жобалардың бірі. 
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1. Оңтҥстік-Батыс автожолының қайта қҧрылуының жобасы 

19. Автокӛлік жолдар  дамуының Ҧлттық Бағдарламасы Қазақстан және Ресей 

арқылы Батыс Қытаймен Батыс Еуропаны байланыстыратын 2840 км автокӛлік 

жол дәлізінің қайта қҧрулуының  қаржыландыруын ескеріп жатыр. 

Бағдарламаланың ортақ мақсаты тасымалдаулардың тиімділігін және қауіпсіздігін 

жоғарылату және  Қазақстанның маңызды стратегиялық жол-кӛлік дәліздерінің 

біреуінің жағалауы бойынша дамыуына кӛмектесу. Инфрақҧрылымның қамтамасыз 

етiлуі  мен  дәліз бойынша кӛрсетілетін  қызметтердің сапасы жоғарлауының 

арқасында кӛлiктiң тиiмдiлiгi мен сауданың жоғарылауы және кӛлiк шығындарының 

тӛмендеуi мен  Қазақстанындағы автожолдардың барлық дәрежесіне жауап беретін  

ҧйымдардың бiртiндеп ӛзгертiлуi кҥтiлуде. 

20. Сметалық қҧны толық 2840 км  ҥшін 7,4 млрд АҚШ долларын қҧрайтын (2-ші 

Қосымшада кӛрсетілген) БЕ-БҚ дәлізін  дамыту ҥшін Ҥкімет ХҚҦ-ны  

инвестициялардың ортақ кӛлемінің шамамен 63% қаржыландыруын сҧрады. 

ХҚҦ және Ҥкімет жеке жобаларды тӛмендегідей  қаржыландырады:    

 АДБ  ЖХЫАмен  бірге Жамбыл облысындағы Тараз және Кордай автожол 

арасындағы бӛлімшелерді қаржыландырып жатыр (шамамен 321 км). Бҧл 

бӛлімше ҥшін қарыздың бірінші траншы 2008 жылғы қарашада мақҧлданған 

болатын, екіншісі –2009 жылғы қазанда, ал ҥшінші фазаның ҧйғарымы 2010 

жылғы маусым-шілдеге жоспарланған. 

  ИДБ  Оңтҥстiк Қазақстан облысының шекарасынан  Жамбыл облысындағы 

Таразға дейін автожол бӛлiмшесiнiң 172 км қаржыландырады, сметалық қҧн 

$487 миллион АҚШ долларын қҧрайды. Заемнiң бiрiншi фазасы 2009 жылдың 

ақпанына, екiншi фазаның мақҧлдауы  2010 жылдың маусымы-шілдесіне 

жоспарланған.     

 ХҚҚДБ дәліздің БЕ-БҚ жерін Қазақстанның оңтҥстiк және батыс 

аймақтарындағы Шымкенттен Ақтӛбе облысының шекарасына дейін(шамамен 

1062 км) қаржыландырады, сметалық қҧны бюджеттік қаржыландырумен бірге, 

ортақ 2,5 млрд АҚШ долларын қҧрайды. 

 Баламаның сметалық қҧны 212,5 млн АҚШ доллар қҧрайтын, ЕҚҚДБ Ақтӛбе 

облысындағы Ресей Федерациясы шекарасынанан Мәртӛк кентiне дейін (102 

км)  жол бӛлiмшелерiн қаржыландырады. Бҧл қарыз 2008 жылдың қарашасында 

ҧйғарылды. Бҧдан басқа концессиялық автожол жоба  ҥлгiсiн әзiрленуіне (i)  

және концессиялық ҧшу автожол жобасына арналған тендер процедураларын  

қаржыландыру (ii) ҥшін  ЕҚҚДБ-нiң техникалық кӛмек қҧралдарын тарту 

жоспарланады.   

 Ҥкiмет БЕ-БҚ дәлізінің  қалған бӛлiмшелерiн қаржыландырады. Олардың 

санына 2006 жылы Ақтӛбу обылысындағы 273 км автожол қҧрылысы (Ақтӛбе-

Қарабҧтақ) және АДБ мен ЕҚКДБдан қарызға алынған қҧралдар арқасында 2005 

жылы бәтірілген 205 км-лік Алматы-Бішкек автожолы. Бҧдан басқа, Ҥкiмет 

ортақ сметалық қҧны 177 миллион доллар қҧрайтын Ақтӛбе облысындағы 215 

км автожолды (Қарабҧтақ-Қызылорда обысының шекарасы) және Шымкенттен 
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Ӛзбекстан шекарасына дейінгі жол бӛлімшелерді қаржыландырады. 2008 жыл 

бағаларындағы бҧл жобаларының ортақ сметалық қҧны (баламада 1, 9 миллиард 

долларға тең) 230 миллиард теңгені қҧрайды. 

21. БЕ-БҚ транзиттік дәліздің дамуына бағытталған,  ҥлкен инвестициялық 

жобаны қаржыландыру мiндеттемесін  ӛзіне алған Банк басқа ХҚИ-ның 

координациялық қатысуын ҥйлестiруiнде бiрiктiруші  рӛл атқарды. Бҧл дәліздің 

параллель қаржыландыруын синхронизациялау  ҥшiн  (i);   бiртҧтас техникалық 

стандарттармен қолдануды  қамтамасыз ету ҥшін (ii); айналадағы ортаны қорғау және 

әлеуметтiк қорғаудың  бiртҧтас қағидаларын қолдану ҥшін(iii);  және инвестиция мен  

шараларды институционалдық бекіну техникалық кӛмектерімен толықтыру ҥшін (iv) 

істелінді. Мҧндай дәліздің (шамамен 7,5 миллиардн АҚШ долларын қҧрайтын)  iске 

асыруына  арналған ҥлкен инвестициялық программаларына бiрнеше жыл кетедi. Осы 

ӛзара әрекеттесудi ресми бекiту ҥшiн, кӛлiк және коммуникациялар Министрлiгi 

(ККМ) және ХҚИның аралығындағы тҥсiнiсу туралы меморандумында (ЫТМ) қол 

қойылды (ККМ) және (жобаның баға қҧжатын, 6-шы қосымша, 63 бет бойынша 

қараңыз). Берілген ЫТМ  ӛзара әрекеттесу тетiктерiн, қаржыландырудың қағидаларын, 

жобаның iске асыру ортақ тетiктерiн, бiртҧтас қорғау қағида және бiртҧтас стандарттар 

мiндеттемесінiң қолдануын ескередi. 

22. Банк қаржыландырылатын Жоба, Батыс Қытай-Батыс Еуропа дәлізін дамыту 

бойынша Ҥкiмет бағдарламасының компоненттерiндегі ең ҥлкендерiнің бiрі 

болып табылады. (ОЦП ) Жобаның ерекше мақсаты Ақтөбе мен Қызылорда 

облыстары және Шымкент шекара аралығындағы жол бөлiмшелерiнде көлiк 

тиiмдiлiгін жоғарылату және автожол басқаруын әбден жетiлдiру мен 

Қазақстанда қатынас жол қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету болып табылады. Бҧның 

барлығы тӛмендегі қҧралдар бойынша жетеді: 

Ақтӛбе және Қызылорда облыстарының шекарасынан  Шымкентке дейiн      

(Шымкент қаласының солтҥстiк айналмасын қоса) БЕ-БҚ дәліз қҧрамындағы 

Оңтҥстiк Қазақстан  және Қызылорда облыстарындағы жол бӛлiмшелерiнiң 1062 

км биiгiрек дәрежесiне ауысымы бар қалпына келтiру жҧмыстары; 

 Республикалық маңызы бар жолдар желiсiн қалпына келтiру және қҧрылысы, 

автожол Комитетінiң потенциалын кҥшейту және жоспарлау мақсаты бар 

автожолдардың  басқару жҥйесiнiң  және жҧмыстарға арналған бюджеттi 

әзiрлеудi енгiзу;  

 ККМ және Автожолдар комитетiнiң жобаны іске асырудағы барлау және 

қадағалау сҧрақтар потенциалының  жоғарылауы, жеке алғанда сатып алу 

қатынасындағы қаржы басқаруы және қорғау шаралары жобасының iске 

асыруына. 

 БЕ-БҚ дәлізін бойлай қызмет кӛрсетуге  және жол қатынас қауiпсiздiгiн 

жоғарылатуға жәрдем беру   

23. Жобаның iске асыруының нәтижесінде тиiмдi және қауiпсiз тасымалдаулар 

қамтамасыз етіліп, кӛлiк шығыны тӛмендеп және жол қатынас қауiпсiздiгі мен 

БЕ-БҚ дәлізіне бойлай қызмет кӛрсету сапасы  кӛтерiледі. Жобаның мақсаттарын 

толық орындау ҥшiн қолдану мақсатымен Автожолдар комитетiнiң потенциалы 

нығыздалу керегетiнiн жеке алғанда, ел бойынша экономикалық кӛлiк шығындары 
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тӛмендету  және БЕ-БҚ дәліз бӛлiмшелерiндегi азайтуды жоспарлау мойындалды. 

Сонымен бiрге,  берілген жоба  жол қатынас қауiпсiздiгін жоғарылату және қызмет 

кӛрсету сапасының жоспарын жасауға кӛмектеседi. Бҧл, ЖТОға жәбiрленушiлер 

санының кiшiрейтуi және тауарлар мен жолаушылардың жайлырақ орын ауыстыруына 

байланысты, әлеуметтiк шығындарының тӛмендетуiне келтiредi. 

24. Жобаны әзiрлеу кезеңдерiнде жол қолданушыларының әр тҥрлi топтарына 

арналған жол бойындағы сервис жоқтығы сҧрағын шешу керектігін атап ӛтілді 

(мысалы, жергiлiктi тҧрғын, отандық және халықаралық тасушылар). Осыған 

байланысты жеке сектордың жағынан  инвестициялардың  ҥлкен қҧйылуы кҥтiлуде. 

Жол бойындағы кӛлік саласының даму  бағдарламасы жеке  сектордың әр тҥрлi жол 

қызмет кӛрсету  инвестицияларын тартуға арналған катализатор ретінде ҥкiмет рӛлiн 

атап кӛрсетеді. Дәліз бойлай болған қызметтердiң тҥрлерi баға жҥргiзiлген  жобаның 

шеңберiндегі және мҧндай жеке сектор бӛлiндiсiнiң инвестициялары арқасындағы 

қызметтердiң дамытуы бойынша шаралардың жоспары дайындалады. Жоба Ҥкiметпен 

берiлген  жеке инвестицияларды тартуға арналған ынтаны анықтауға кӛмектеседi. 

Бағдарлама жағынан қаржыландырылған  жол бойындағы қызмет кӛрсету жол қатынас 

қауiпсiздiгi мен сапаның жоғарылатуы  физикалық жҧмыс кӛлемдерi бойынша 

жобаның қҧрал қҧрылыс шарттарына қосылады. Бҧл шаралардың негiзгi 

бенефициарлары жол қолданушылары, сонымен қатар жол  бойында тҧратын  

тҧрғындар болады. 

25. Жоба 5 компоненттен кҧралған 

 Компонент 1 : ойда болмаған материалдық және бағалы шығындарды есепке 

алмағанда және қҧрылысты қадағалау консультанттар қызметтерiнiң қҧнысыз, 

баламада  1334,5 млн АҚШ доллар сметалық қҧнымен Қызылорда облысындағы 

автожол бӛлiмшелерiнiң биiгiрек дәрежесiне ауысу және қалпына келтiру 

(Кызылордтың қаласының айналмасын қоспағанда). Қызылорда облысындағы 

(кӛбiнесесi қай 2-суыртпақта болады ) автожолының шамамен 788, 5 км-i қайта 

жасақтап немесе жол қатынас қауiпсiздiгiнiң қамтамасыз етуiн шараны қоса 

пайдалануды барлық мерзiмге автомобиль жолы активтiң қҧны азайту ҥшiн жол 

тӛсенiш конструкциясының қатынасында қазiргi жобалық шешiмдермен сәйкес 

биiгiрек дәрежеге ауыстырады. Автожол жобалау  жерлерінің жҧмыстарын және 

жерді  сатып алуды Қарыз алушы қаржыландырып жатыр. 

 Компонент 2 : ортақ сметалық қҧн - 879, 1 млн АҚШ долларын қҧрайтын, 

Қызылорда мен Шымкент қалаларының айналмаларын қоса, Қызылорда облысы  

шекарасынан Шымкентке дейін, автожол бӛлімшелерінің биігірек дәрежеге 

ауысуы және  қайта қҧрулуы Баламада, физикалық пен ойда болмаған қҧн 

шығындарсыз және қҧрылысты қадағалау бойынша консультанттар қызмет 

қҧнынсыз болып табылады.  Шамамен  автожолдың 273, 4 км, барлығы ішінде 4-

уі жолды  болатын, қайта қалпына келтірілген немесе жол бойындағы сервиске  

және жол қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қоса биігірек 

дәрежеге ауысады.Автожол жобалау  жерлерінің жҧмыстарын және жерді  сатып 

алуды Қарыз алушы қаржыландырып жатыр. 
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 Компонент 3 : сметалық қҧн 6,5 млн АҚШ доллар қҧрайтын жобаның  басқару 

консультанты (ЖБК). Консультанттар қызметтері ХҚИ-мен қаржыландыратын  

жобамен байланысқан барлық жҧмыстарды басқаруда Автожол комитетке 

кӛмектесу,сонымен қатар ортақ қағидалар шеңберінде қабылданған және  

барлық қорғау және фидуциар тҧрғылары орындалуларға бақылау БЕ-БҚ дәліз 

жобасының дамуына мӛлдір іске асыруды және тиімді мақсатымен қамтамасыз 

етуден ХҚИ мен Ҥкіметпен қабылданған ескеру ҥшін қҧрылған. Ортақ 

кҥрделілікте 6 млн АҚШ долларын қҧрайтын, қаржыландыруда қатысқан, ЖБК-

ның  барлық шығындар жамылғыларына қосымша қаржыландыру басқа ХҚИ-

лармен енгізілген болады. Жобаны іске асырудағы тиімділіктердің жоғарылатуы 

және автожол желілерін басқарудың арқасында негізгі бенефициарлар Автожол 

кКомитетті және ККМ болады. 

 Компонент 4 : баламада ортақ қҧнмен 3,5 млн. АҚШ долларын қҧрайтын, жол 

қозғалысын және жол бойындағы сервис сапа қауіпсіздігін жоғарылату 

мақсатымен институциональді дамыту және жоспарлы шараларды әзірлеу. Осы 

компонент консультанттардың қызметтерін мына мақсатпен қосып жатыр: 

Автожол желілерінің ортақ кҥйлерін жақсарту  және  Автожол комитетінің 

кҥшейту нҧсқаларын  зерттеу, Қорғау және фидуциар тҧрғыларына ерекше 

ықыласпен Жобаны басқару сҧрақтарына Комитет қызыметшілерінің 

потенциалын кҥшейту ҥшін оқыту бағдарламалары іске асыру; жолдарда 

жҧмыстар ӛткізудегі  кесте жоспарлау және қҧрастыру ҥшін компъютер базасы 

кіретін автожолдарды басқарулар жҥйелерін әзірлеу жҧмыстары  және 

енгізулері; Жобаның жол бойымен жол бойындағы сервистің әбден жетілдіру 

жоспарларын әзірлеу; Қоршаған ортаны қорғау шаралары бақылауларының  

әбден жетілуі және жол қозғалыстар қауіпсіздіктерді жол қозғалыс басқаруды 

жобалау бойынша қауіпсіздік шараларды әзірлеу арқылы (БДД), БДД аудиті, 

авария бӛлімшілердің айқындалулары, ДТП –ға байланысты зерттеулердің 

кҥшейтулері және әлеуметтік ДТП шығындардың есеп айырысу 

жоғарылатулары болып табылады. Дәліз бойындағы лайықты қҧрылыс 

жҧмыстар, жергілікті жолдармен қабысуларды әбден жетілдіру  сияқты, автобус 

терминал қҧрылысы, автожол және теміржол бекеттер және т.б. 1 және 2 

Компоненттер есебінің арқасында қаржыландырылады.  

 Компонент 5 : осы компонент шеңберінде 55 млн АҚШ доллар сомаға ескерген 

1-2 Компоненттердің  қҧрылыс жҧмыстарды қадағалау бойынша 

консультанттардың қызметтері қаржыландырмақшы болады Олардың есебіне 

әрбір бӛлімше ҥшін игерілген толық жобалық шешімдерге  шолу сонымен бірге 

Орындауды қадағалау  және Жоспарлы қоршаған (ПООС) орта қорғаулардың 

орындауын қадағалау кіреді. 

26. БЕ-БҚ дәлізін дамыту бағдарламасын басқару мен іске асыруда Автожол 

комитетіне  жоба басқару бойынша кӛмектесетін Консультанттың біреуін 

қолдану сҧрағынан Банк жобаға әзірлеу кезеңде   талқылаулар ӛткізіп және 

Ҥкіметпен және ХҚИ мен келісті. Жҧмысты ӛз қарыздар қҧралдарынан 

бағдарламада қатысушы ХҚИ ЖБК жҧмыстарын қаржыландырып жатыр. ЖБКа 

рӛлі, сонымен қатар, барлық шарттарда басқаруда сапалар бақылауын жҥзеге 

асыруы ҥшін болып жатыр, қорғау шараларының орындау барлауы және 
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қҧрылыстың жеке шарттарға шеңберлерде инженерлердің жҧмыстарын бақылау. 

ЖБК барлық БЕ-БҚ дәліз  бойынша жҧмыстар орындауының жҥрісі туралы, сапа 

және басқа есептеу нәтижелер бақылауы бойынша мәлімдемелер, есептеу 

нәтижелер бағалары  бойынша тендер қҧжаттардың, есептеу нәтижелердің 

әзірлеуіне жауап беріп жатыр. Ҥйрену және кҥн сайынғы жҧмыс арқылы 

білімдердің берілуінен басқа, кҥтеді, не ЖБК-ның  Автожол комитетпен ӛзара 

әрекеттесу кӛп сапалы кесте орындалу бақылауына әкеледі және істелінген 

жҧмыстардың сапалар кепілдігін қамтамасыз етеді. Сондай схема барлық 

контрактілі спецификацияларының қатал орындалуын,сонымен қатар қоршаған 

ортаны қорғау бойынша талаптардың  толық орындалуына және әлеуметтік 

қорғауға қамтамасыз етуі тиісті 

27. Қҧрылыс жҧмыстарын орындауда Қадағалау  осы Жобадағы 5 Компонент 

шеңберінде басқа халықаралық консультанттармен іске асып жатыр.  
Компонент орындау ҥшін қҧрылыс жҧмыстарға 14 шарттар сатып алу ҥшін тендер 

процедуралары істелінген болды, (бағдарламаның 1 компонентін орындау ҥшін) 

2009 жылғы желтоқсан нәтижелер бойынша ортақ 2 млрд АҚШ доллар сомаға 

шарттар мақҧлданған болды. 14 қҧрылыс шарттарды орындауды  қадағалау 

бойынша консультанттар енді тартылған және толық кӛлемде жҧмыс істеп жатыр, 

топырақ және даярлайтын жҧмыстарға енді бастаған мердігерлер теңбе–тең. 2010 

жылдың ақпанында кейбір бӛлімшелерде басталған Кызылорда облысындағы  

қҧрылыс жҧмыстар, 3 жылда ысқыла бітіру жоспарланып жатыр (  сметалық 890 

млн АҚШ доллар қҧнға тең) Оңтҥстік-Қазақстан облысында жҧмыстарды 

орындауға жеті шарт қосқан екінші кезеңдегі  сатып алулар  осы уақытта жҥргізіліп 

жатыр, алдын-ала квалификация кезеңі қазір жҥріп жатыр. Қҧрылыс жҧмыстарына 

шарттар, қҧрылыстың қадағалау бойынша шарттармен бірге келесі шарттар 

орындалуда қол қойылған болады :  Банк (4 Жоба Компоненттен 

қаржыландыратын) техникалық кӛмек шеңберінде игерілген кепілдемеде негізде 

автожол Комитетін кҥшейту бойынша шаралар ӛткізу ҥшін қағидаларды келіседі; 

және қоныс аудару бойынша Жоспар шаралары Оңтҥстік-Қазақстан облысындағы 

автожолдардың барлық бӛлімшелері ҥшін игерілген болады. Автожол  комитеті бҧл 

жҧмыстарды параллел ӛткізеді және 2010 жылғы 2 жаздыкҥні Компонент бойынша 

қҧрылыс жҧмыстарын бастауды, Банкпен ҥйлесімді болуға тиіскен, мердігерлер 

ЭБЖ-ның әрбір объект  ҥшін жасайды деген шартпен жоспарлап жатыр,  

28. Жобаның  жолдар бӛлімшелеріндегі   Экологиялық шарттар жыл бойы 

шалағай сулардың қҧрғақшылық және жартылай қҧрғақшылық ауа 

райымен, сирек ӛсімдіктермен, жыл бойы сирек кездесетін сулар ептеген 

кӛлеммен және табиғи ӛте тҧзды жерлердің ҥлкен аумақтармен мерзімделді. 

Жобаның аумақтығы Кызылордадан Солтҥстікке қарай қҧрғақ болып келіп,  

шаңның және жылжымалы шағылдарға жел эрозияға душар болған ӛте шектелген 

ӛсімдіктерді алып жатыр. Қаладан оңтҥстік - шығыс Кызылордадан Тҥркістанға 

дейін ауа райы қҧрғақшылық ӛзендердің бойымен ормандардан ептеген 

бӛлімшелермен шабындықтар ҥстем болған сахаралық ӛсімдіктерге біртіндеп ӛтеді 

және аңғарларда әрі қарай Оңтҥстік - шығысқа  Тҥркістан мен Шымкент арасында 

аумақ  егін шаруашылықтың және бағбаншылыққа қарқынды қолданып жатыр. 

Жоба аумағында Оңтҥстік-Қазақстан облысындағы  тығыз келтірілген жер сияқты  
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халық тығыздығы 2, 7 адамға шаршы км кем қҧрап жатқан, ептеген санды ауыл 

және ауылшаруашылық уық тармақтарын қоса Кызылорда облыс тҧрғын халықтар 

орналасқан. Жобаның бҧл аумақ арқылы ӛтетін жалғыз жолы, негізгі кҥре тамыр 

болып келіп жатыр, және сондықтан шаруашылық қызмет ҥшін негізбен келіп 

жатыр. Жоба жолдарының қайта қҧрылуы ірі тармақтарда экономикалық жағдайын 

дамытуын ҥдете алады және қабысулар мен айналма жолдардың бойымен саудаға 

жағдай жасап жатыр, бірақ, барлық адам тҧрмайтын аумақтарда жаңа келтірілген  

тармақтар жасауына жағдай жасамайды. 

29. Халықаралық кӛлік ағын қарқындарының  ҥлкеюі  жаңа нарықтарға және 

бҧл екі облыстың шектердің артындағы саудаға рҧқсат ашады. Жергілікті 

тҧрғындар ҥшін тауарларды сатып алу және сату кӛбірек мҥмкіндіктерді 

білдіреді және тҧрғын ҧй мен басқа жол бойындағы қызметтерді ілігуін 

білдіреді. Қабадай уық аумақтар арқылы транзит жаңа айналма жолдар 

қҧрылыстары есебінің артына шектелген болады немесе қазіргі айналмалардың 

қайта қҧрулары, сол тҧрғын ҧйдың ықтимал қоныс аударудың және қиратылудың 

кӛлем ең едәуір қысқартып және уық тармақтарда жол қозғалыстар қауіпсіздігін 

жоғарылатуда. Айналма жолдар жолдардың желіден уық тармақтар арқылы  кесіп 

алмау ҥшін, жобалық шешімдер қамтамасыз етіліп жатыр. Сондықтан, Жобаның 

әлеуметтік әсері кӛбәнесе жақсы  болады деп болжап жатыр. Ашық 

магистральдарда сияқты уық тармақтарда, әлеуметтік сипаттағы ӛте маңызды 

тәуекел  БДД сабақтас. Жарақаттанулар және ӛлім-жітімдер тәуекелі потенциалдық 

қауіпті тҥсіндіру жҧмыстарын  ӛткізу және кӛзқарас апаттығы орындарда 

физикалық мәселелердің жоюлу есебінен жҧмсарған болатын.  Тҥркістанда және 

Сауранда мәдени мағынасы бар объекттер айқындалғанымен, жоспарланған 

автожолды қайта қалпына келтіру оларға ықпал етпейді. Қҧрылыс кезінде 

археологиялық олжалардың  табылу жағдайында, Мердігерлер ПООС-қа  қосылуға 

тиісті процедураларды және шараларды ескереді. 
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4. ЖОБАНЫ ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ КЕЗЕҢІНДЕГІ  

НЕГІЗГІ СҦРАҚТАР. 

30. БЕ-БҚ 2007 жылы даярланған дәліз ҥшін техникалық-экономикалық 

негіздеме  

(ТЭН) 
3
 болашаққа жоспарланған кейбір айналма жолдар қҧрылысы қазіргі 

таңда экономикалық тиімсіз және ол ҥлкен аумақты жерді қажет ететінін 

кӛрсетті. Солардың ішінде жоспарланған Тҥркістанның солтҥстік және оңтҥстік 

айналмасы және Қызылорданың солтҥстік бӛлігінен Жосалының солтустік бӛлігіне 

дейінгі ҧзындығы 196 км болатын бірнеше елді-мекен ҧсынылған. Мҧндай қҧрылыс 

ҥшін шығын жоғары болған жағдайда қол тимеген жерлерді алып тастау қажет болады, 

ҥлкен аумақты жерлердің қҧнын ӛтеуді талап етеді және жергілікті халық ҥшін 

магистральді автожолға мҥмкіндіктері жойылады. Техникалық-экономикалық 

негіздеме қарамағында дәліздің экономикалық ӛмір сҥру қабілеттілігіне баға жҥргізілді 

және қҧрылыстың жобақаржылық бағасы және кӛші-қон ҥшін ӛтемақы тӛлеу негізінде 

әртҥрлі шешімдер ҧсынылды. Бағасын және пайда айналымын қолдана отырып, 

жасалған экономикалық сараптаманы Банк қайта талдап шықты. Талдау барысында 

даму бағыты мен автокӛлікті тҧрақтайтын, жолдарды қаржылау мәселесіндегі 

экономикалық шешімдер қабылдау ҥшін, бҥкіл пайдаланым барысындағы шығыны мен 

ӛлшемін анықтайды. ТЭН ҧсынған қаржы Экономика және бюжетті жоспарлау болжау 

министрлігі мен Индустрия және сауда министрлігінің қолдауымен 2008 жылдың 

ақпан айында ҧйғарылды. Ҥкімет осы ҧйғарылған қаржыны алу мҥмкіндігін зерттеу 

мақсатында бірнеше ХҚҦ-ның назарын аударған болатын. 

 

31. ТЭН қҧрамына Қазақстанның стандарттарына сай экологиялық тиімді 

аумақтарындағы жолдар ҥшін бағалау болжамы (ЭБ) жӛніндегі есептемелер кірді. 

Банк жетіспейтін элементтерді болжамды есептемелерде айқындап, оны басқа 

ХҚҦ-мен бірыңғай қорғау принциптерін жетілдіруду шешті. Банк кӛші-қон 

мәселесіндегі Кӛшіру саясатының негіздерін (КСН) дайындығын бақылауға алды, ал 

АДБ бҥкіл дәліз ҥшін қоршаған ортаға әсерінің бағасын бақылауға алды. Қоршаған 

ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ) және кӛші-қон саясаттың принциптеріне экономикалық 

шолу мен әлеуметтік шектікті ҧстанады, себебі, БЕ-БҚ дәлізінің экологияға әсерін 

азайту мақсатында жасалынады. Қоршаған ортаға әсерінің бағасы және коші-қон 

саясаттың принциптері қайта сарапталып, Банк политикасына сәйкес деп табылды, 

содан кейін ғана 2008 жылдың 17 маусым айында және 2008 жылдың 28 маусым 

айында Банк InfoShop арнайы бағалау уәкілдігіне дейін халыққа жария етілді, ал 30 

маусым айында ККМ бҧл жайды Қазақстанда жария етті. 

 

32. Кейінірек, Мемлекеттік сараптамалар және басқа Мемлекеттік мҥшелермен 

Қазақстан Заңына сәйкес ТЭН негізі шешімі бойынша жобалы қҧжаттар 

жасалынды.  Комитет бірнеше кеңесшілердің назарын ауқымды жолдарды 

жӛндеу жобаларына аударды.  

 

                                                           
3
 ТЭН-ні дайындаған Каздорпроект жергілікті институты,  Саты-Инвест (Казахстан), Азия Мегатранзит 

(Казахстан), TASC (Израиль) и BCEOM (Франция) қолдауымен. 
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Жобалы келісім Мемлекеттік сараптамалардан ӛтуі тиіс, себебі, ол жергілікті 

мемлекеттік мҧшелердің, осы Жобаның нәтижесінде зиян шеккен адамдар 

(ЖЗША), жол полициясының және экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық 

қызметтердің мақҧлдауымен болуы тиіс. 2009 жылдың ақпан айында Жобаның 

ҥлкен бӛлігі орындалғанымен, 3 аумақтың жолдары, соның ішінде Темирлановка 

мн Бірлік шағын ауылдарында кӛпшілік қауымның шешімі бойынша толықтырулар 

мен ӛзгерістер енгізуге тура келді. Автожол комитетінің орындауымен 

Басшылықтың жауабының V бӛлімінде кӛрсетілген Бірлік ауылы ушін жоба 

ӛзгерістері толығымен қаралуда. 

33. Жоба дайындығының бастапқы кезеңінде қаржыландыруды екі бағытта 

қарастырды, Икемделген бағдарламалық заем (ИБЗ), кейіннен бҧл механизм 

Арнайы инвестициялық заемдар (АИЗ) боп ӛзгертілді. Сол себепті де қорғаныс 

процедурасы жағынан ӛзгерісті талап етті. Бірінші фаза қҧрамына В санатына 

қатысты аумақтар кірді. Ал екінші фазаға А санатындағы аумақтар кіреді деп 

есептелді, себебі, олар ҥшін кӛші-қон талап етілді. Бірақ, бағалау барысында басқа 

учаскелерді қаржыландырғандай, Ҥкімет мҧнда да барлығын бірден қаржыландыруды 

сҧрады. Нәтижесінде ҧсынылған қаржыландыру қҧралы ИБЗ -ден  АИЗ -ге ӛзгертілді. 

Осы ӛзгерістерге байланысты АИЗ бағалау кезеңінде, бҥкіл жоба А санатында 

жҥргізілді. Мҧндай ауысу ҚОӘБ ОС4.01 талаптарына сай келмей қалды, себебі, онда 

экономикалық бағалау есебін және автожол Жобасының толық есебі талап етілді. 

ОС4.12 келсек, мҧның талаптарына сай келу ҥшін жҥргізілген бағалау жҧмыстары 

бойынша бҥкіл кӛшіруден зиян шеккендерді және сатып алынатын жерлерді 

толығымен анықтау керек.  

 

34. ИБЗ-ні АИЗ-ға ауыстырылып, қаржыландыру барысында Директорлар 

кеңесіне экономикалық бағалау мен кӛші-қонды болдырмау жӛнінде сҧраныс 

ҧсынылған болатын. Бҧл сҥраныс Директорлар кеңесінің қарастыруы негізінде Банк 

басшылығына 2008 жылдың 6 қазан айында 
4
жіберілген болатын, ол мынандай 

негізде, яғни, Банкке нақты экономикалық негіз (ЭН) бен кӛші-қон шараларының 

жоспары (КШЖ) әлдеқайда пайдалы болып, Жобаны Директорлар кеңесінің 

қарастырылуына берілмес бҧрын орындау негізінде болатын ҚОӘБ және кӛші-қон 

саясаттың принциптері InfoShop – тан алынып тасталды, себебі, бҧл жария босату 

сҧранысына сәйкес келмеді. Босату жӛніндегі сҧрақтар дәлелді тҥрде мыналарды 

білдірді, яғни, нақты жетілдірулер ҚОҚП және ҚЖШ Жоба даму барысында 

орындалады және де ол Банктің жоба ҧжымына бҧл жҧмыстың қатаң қадағалануы 

мақсатында қосымша міндеттер артады. Бҧл сҧраныстар Жоба жҥзеге асқан жағдайда 

Банктің қадағалауында болады.  

 

35. Экономикалық есептеу жасау ҥшін Автожол комитеті  Банкке қолайлы, 

толық және әлеуметтік бағалау жасау ҥшін дербес кеңесшілерді ӛздеріне 

бағыттады, себебі, ол Банкке ӛте қолайлы және экологиялық және әлеуметтік 

әсерін бағалау (ЭӘӘБ) техникалық анықтау жҧмысы тҧрды. Кеңесші бҧрын 

соңды ЭБЖ қаралған және соның талаптарына сай жӛнінде есептеме дайындады. 

                                                           
4
 Босату туралы бірінші сҧранысты Банк басшылығы 2008 жылдың 6-шы қазанында мақҧлдады. 

Соңынан 2009 жылдың, і30-шы наурызында оған ӛзгертулер енгізілген болатын 
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Кеңесші есептемесі толығымен қаралып, А және В санатына жататын жерлерді 

сҧрыптап, ЭБТН және қоршаған орта принциптеріне (ҚОҚП)  сәкестігі қаралды. 

Қарыздану келісімі бойынша қҧрылыс басталмас бҧрын әр объект ҚОҚП негізінде 

қамтамасыз етілуі тиіс. ЭӘӘБ есептемесі толығымен қаралып, Банк ҥшін ӛте тиімді 

деп табылып, 2009 жылдың 
5
ақпан айында InfoShop сайтына шығарылды. ЭӘӘБ 

қысқаша мазмҧны бҥкіл қажетті қорғаныс мәселелерімен қоса 2009 жылдың наурыз 

айында Директорлар қенесінің қарастырылуына жіберілген болатын. ҚОҚП-ң 6 лоты 

бойынша Банктердің Жоба ҧжымы нақты КОКП жӛнінде мәлімет алды, сонымен 

қатар ол Қызылорда қаласының оңтҥстігінен басталады, ал қалған 8 ҚОҚП 2010 

жылдың 31 мамыр айында жҥзеге асуы тиіс. ОС 4.12 (еріксіз кӛшіру) талаптарына 

келсек, кеңесші бҧл Жоба барысында жою жҧмыстары болатынын анықтап кӛрсетті, 

соның салдарынан 152 қҧрылыс жойылып, Оңтҥстік Қазақстан облысында – 20, 

Қызылорда облысында 855 жанҧя ӛз иелерінен айырылатынын кӛрсетті. Бірақ кеңесші 

бҧл жҧмысты аяғына дейін жеткізе алмады, оған себеп, Темирлановка мен Бірлік 

шағын ауылдары жобаны толығымен ӛзгертуді талап етті
6
. Нәтижесінде, 2009 

жылдың 30 наурыз айында бҧл талаптардан бас тарту сҧранысы қаралып, қҧрылыс 

басталмас бҧрын әрбір объектті учаскемен қамтамасыз ету мәселесі қаралды. ОС 4.01 

және ОС 4.12 талаптары Директорлардың кеңесіне Жобаны ҧсынбас бҧрын әзірленді 

 

36. Директорлар кеңесінің келісімінен соң сарапшы ҧжымы Банк тҧрғысынан 

Жобаны әрдайым қадағалап, Қазақстанға жиі келетін болды. Банктік 

қадағалау Жобаның толығымен қорғаныс талаптарына сай екендігін және де, 

Қазақстанның нормативтік қҧжаттарына саәйкес келуіне толығымен кепілдік беру 

ҥшін жҥргізілді. Бҧл келісім Жобаның автожол Комитеті және тағы да басқа 

сәйкес мемлекеттік органдар бҥкіл қорғаныс талаптарының орындалуының 

қадағалануын талап етеді. Автожол комитеті Банкке квартал сайын істелген 

жҧмыс жӛнінде есеп тапсырып тҧруы керек, онда міндетті тҥрде қорғаныс және 

мониторинг шаралары орындалуы тиіс. Ай сайынғы 2010 жылдың наурыз айының 

есептемесі Банк мамандары сынағынан ӛткізілді, онда коші-қон принциптері мен 

қорғаныс шаралары да қарастырылды.  Банк мамандарыі ЖБК маманымен 

дайындалған Қызылорда облысының кӛші-қон мәселелері жӛніндегі есептемесін 

қайта сараптан ӛткізді. 

 

 

37. Кӛші-қон есептемесінде Автожол комитеті сатып алған жер кӛлемі, 

Қызылорда және Оңтҥстік Қазақстан облыстарындағы зардап шеккендерге 

тӛленген ӛтемақылар жӛнінде толығымен кӛрсетілді. Бірақ, бҧл есептеулер 

КЖЖ толығымен жария етілмес бҧрын бҧл жӛнінде жиналыста тыңдаулар 

болған. Банк ҧжымының әлеуметтік дамыту маманы 2010 жылдың ақпан айында 

Қызылорда облысында КСН шарты бойынша кӛшіруден зардап шеккендерге 

кӛмек кӛрсетілуі, есепте кӛрсетілгендей ӛтемақының тӛленуін қадағалап, экспертті 

есептеме жҥргізу мақсатында болып қайтты. Экспертті есептеменің негізі, бҥкіл 

                                                           
5
 Тиісті қҧжаттар  Жоба бойынша барлық тыңдаулардан бҧрын қазақ және орыс тілдерінді жарияланды. 

 
6
  2009 жылдың сәуірінде трассаның альтернативтік қҧрлысын анықтау мақсатымен Темирлановкада 

қосымша тыңдаулар ӛткізілген. Нәтижесінде шығыстан айналып ӛту варианты таңдалып, оның егжей-

тегжей жобалауын Проект қаржыландырған.. 
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жҥргізілген мҥдделі кӛшу мен зардап шеккендерге отемақы ӛтеу, Автожол 

комитетінің Қызылорда және Оңтҥстік Қазақстан облыстарындағы кӛрсеткен 

кӛмектері КСН және Дҥниежҥзілік Банк саясатына сәйкес келеді деп танылды. Бҧл 

жҧмыс барысында жоба ықпалына тҥскен 45 адам анықталды, (11 коммерциялық 

иеленушілер, 31 ауыл шаруашылық жерді пайдаланушылар және 3 тҧрғын ҥйді 

пайдаланушылар), ал жалпы Қызылорда облысынан алынған жердің жалпы кӛлемі 

116 гектарды қҧраса, Оңтҥстік Қазақстан облысында – 18 иеленушілер және 57 

гектар жер болды. 

 

38. Банк қызметкерлерімен дайындалған экспертті бағалауында кіріс қаржыны 

тҧрақтау мақсатында әртҥрлі шаралар жасалғаны жӛнінде және жерге 

қҧқылы екендігін дәлелдейтін қҧжаты жоқ адамдарға дейін ӛтемақы 

бергендері жӛнінде атап кӛрсетілді. Банк мамандары Қызылорда облысындағы 

запа шеккен адамдармен кездесу жҥргізіп, ҤЕҦ
7
 Коалиция мҥшелері және ЖБК 

мамандарымен де бҧл мәселелерді талқыға салды. Банк мамандары запа 

шеккендерге қайта талдау жҥргізіп, оларды толық қамтылды деп тапты. Ал запа 

шеккендер Банк мамандары тарапынан тӛленген ӛтемақы мен кӛмектеріне 

кӛңілдері толатындығын атап кӛрсетті.  Автожол облыстық басқармасы запа 

шеккендермен ӛте тығыз қарым-қатынаста жҧмыс жасады, оларға ӛтемақы қҧнын 

есептеп, ӛз жеке меншіктерін тіркеуде артық шығынсыз шығу жолдарын кӛрсетіп, 

КСН жағынан ӛз қҧқықтарын атап кӛрсетті. Оңтҥстік Қазақстан облысына келетін 

болсақ, 2010 жылдың ақпан айында Банк миссионерлері жерлері сатып алынған 

кӛптеген жеке меншіктілермен кездесті. Меншітілер Банк мамандарының есептеп 

берген ӛтемақысына кӛңілдері толатындықтарын кӛрсетті. Осыдан кейін барып, 

автожол Комитеті Оңтҥстік Қазақстан облысында да дәл осы қарқынмен есеп 

жҥргізіп, 18 меншіктен сатып алынған жерге қатысты қорғау шаралары мен 

есептеу жҧмыстарын жҥргізуді талқылады. 

 

39. Банктің экспертті бағалау жҧмысынан кейін нағыз қажет боп саналатын 

КСН – ға толығымен сәйкес келетін арыздардың қаралу механизмнің толық 

функциясы болып табылады. Мҧндай механизм кеңесшілердің қҧрылысты 

бақылауға қатысуымен жҥзеге асты, сол аймақта ӛз жеріне жауапты бір 

бақылаушы «арыздарды қарап ҥйлестіруші» болып тағайындалады. Жоба жҥретін 

жолда қазақ және орыс тілінде арыздың қаралуы жӛнінде кӛптеген мәліметтер 

таратылған және де арыз қараушылардың телефон нӛмірлері де кӛрсетілген. 

Ҥйлестіруші ай сайын ӛткізіліп жатқын жҧмыстар мен шаралар жӛнінде 

есептемелер тапсырып отыруы тиіс. ЖБК кӛшіру маманы бҥкіл тағайындалған 

уйлестірушілердің арыздарды қараудағы жҧмысын және олардың тіркелуін 

қамтамасыздандырып, қарастырылған сҧрақтардың қай жолмен шешілгендігін 

                                                           
7
 Басшылықтың білуінше ҤЕҦ Коалициясы ресіми емес топ ретінде Оңтҥстік Қазақстан Облысында 

белсенді жҧмыс атқарып жатқан жеті ҤЕҦ-дан қҧрылған, Коалиция 2009 жылдың ақпан наурыз 

аралығында пайда болды, бастапқыда әр-тҥрлі учаскелердің мониторигін жҥргізу ҥшін қҧрылған. БЕ-БҚ 

дәлізін дамыту бағдарламасы. ҤЕҦ бірі,  Ҧлттық аналитикалық-ақпараттық ресурс (ҦААР) ХҚҚДБ 

каржыландырған Оңтҥстік Қазақстандағы БЕ-БҚ дәлізінің  мониторингін  жҥргізуге белсенді қатысты 

және бҧл қоғамдық тыңдаулар мен тҧрғындар атынана автожол комитетімен хат алусушы жалғыз ҤЕҦ 
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қадағалауға міндетті. Сонымен қатар ЖБК пайда болған келеңсіздікті тіркей 

отырып, қоршаған ортаны қорғау принциптерін қадағалап отыруы тиіс 
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40. ЖБК мамандарының 2010 жылдың наурыз айындағы істелген жҧмыстар 

жӛніндегі есептемесінде Бірлік және Оңтҥстік Қазақстан облысының бірнеше 

тҧрғындарының арызы тіркелді. Есептемеде Тҥркістан мен Бірлік (3-ші 

Қосымшада кӛрсетілген) ауылында ӛткізілген жиналымдар жӛнінде тыңдалған 

жҧмыстардың графигі кӛрсетілген. Және де ӛткізілген кеңес нәтижесінде Бірлік 

ауылының аумақты жеріндегі жобаның ӛзгерістері жӛніндегі шешімдер кӛрсетілді. 

ЖБК кӛші-қон жӛніндегі есептемелер мен Банк мамандарының арызды 

қарастырудағы механизмі Европа және Орталық Азия ҥйлестірушерінің 

кӛңілдерінен шығып толық қамтылды деп есептелді. 

 

 

41. Арнайы қадағалаудан бӛлек Жобаның дамуы Қазақстан заңына сәйкес Банк 

мамандарымен қатар Қоршаған ортаны қорғау мМинистрлігі (ҚОҚМ) мен 

Мәдениет министрлігінің талаптарына сай келуі тиіс. Қазақстан Республикасының 

1992 жылғы (2004 жылы ӛзгертілген) «мәдени және тарихи мҧраларды қорғау» 

Заңына сәйкес, Мәдениет министрлігінің рҧқсатымен   жобаны бастамас бҧрын 

сол жерді археологиялық зерттеуден ӛткізеді. Тарихи және мәдени мҧралардың 

жойылуына әакеліп соғатын жҧмыстар дереу тоқтатылады. Тҥркістан ауданының 

аумақты жолдары ҥшін Мәдениет министрлігінің келісімімен автожол ҥшін 

Жобаны (№ 0132440  24 қазан айы 2008 ж.) археологиялық бекітті, сонымен қатар, 

Министрлік әрдайым жҧмыс барысын қадағалап отырады.    

42. Жобаларды дамытуда адамдар мен қоршаған ортаға еш зиянын тигізбеу 

мақсатында Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне сай 

экологиялық тексеріс жҧмыстары жҥргізіліп тҧруы тиіс. Келеңсіз жағдай 

анықталған жағдайда оның қоршаған ортаға қаншалықты зиян екенін анықтап, 

экологиялық инспектор есептеме тапсырады. Мҧндай келеңсіздік шешілмеген 

жағдайда, администрациялық келеңсіздік жӛнінде Протокол сотқа бағытталады. 

Сот ҧйымдастырушылардың бҧрыстығына ҥкім шығарады, ал мәрдігершіге кеткен 

шығынды тӛлеуі тиіс Банктің маманданған тобы Қызылорда облысындағы қаржы 

бӛлінбеген басқа компанияларды есептен ӛткізген. Жобаның бірінші 5 айында 

Қызыл орда облысында ешқандай келеңсіз жағдайлар тіркелмеді, сол себепті 

экологиялық органдар ешқандай есептемелер тапсырган жоқ. 

 

43. Бҧл Жоба Коалиция ҤЕҦ арқылы Автожол комитеті мен ЖБК, және де басқа 

қоғамдық мҥшелердің ара-қатынастарының нығаяюын қамтамасыз етеді. 

Оңтҥстік Қазақстан облысында 2010 жылдың 26 наурыз айындағы келісімге 

сәйкес Қадағалаушы комитеті қҧрылды, оның қҧрамына: ҤЕҦ коалициясы, 

облыстық Автожол комитеті және ЖБК (4-ші Қосымшада кӛрсетілген) кіреді. Бҧл 

комитеттер кӛшіру принциптері жӛнінде жоғары механизмде жҧмыс жасайды. 

Сонымен қатар, ҤЕҦ коалицияның мҥшелері мен Автожол комитетінің мҥшелері 

ӛзара кездесулер ӛткізіп, электронды тҥрде Бірлікті кесіп ӛтетін жол мәселесі 

жӛнінде де  хаттармен алмасып тҧрады. Банк мамандары Коалицияның ҤЕҦ-да 

қаншалықты ресми тҥрде Жоба ықпалындағы адамдардың атынан қатысуын, және 

де ол делдал ретінде бҥкіл адамдар мен ауылдан қорғаныс жағынан ӛз пайдасын 

тигізуін бақылап отырды. Барлық осы жҥргізілген процестердің нәтижесінде 

Автожол комитеті Тҥркістан және Бірлікте (Басшылықтын жаубының  V Бабында 

кӛрсетілген) ӛткізілген жиындардың шешімдері бойынша да, бҥкіл қиыншылыққа 
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тӛтеп бере алды. Бірақ, ҤЕҦ – ң Қадағалау комитетіндегі мҧндай рӛлі жалғасу 

ҥшін қаржы жағынан кӛмекті қажет етуі мҥмкін.   
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5. БАСШЛЫҚТЫҢ ЖАУАБЫ. 

6.  

44. Арызданушылардың қарсылығы мен басшылықтың жауаптары  1. 

Қосымшада кӛрсетілген. Банк басшылығының ойынша, Банк нҧсқаулар, саясат 

және процедураларының  талабын орындау ҥшін, және жобадағы арызданылған 

миссияны кешенді тҥрде іске асыруы ҥшін барлық ҥлесін қосты.  Басшылықтың 

ойынша, Банк сҧраныста кӛтерілген сҧрақтарға қатысты саясат, процедуралар және 

нҧсқаудағы талаптардың барлығын орындады. Осыған байланысты Басшылық 

Арызданушының қҧқығы және қызығышылығына сәйкес Бактың саясат және 

процедурасын орындауында жасалуы себебінде тікелей бҧзылмайды деп қорытынды 

шығарады. 

 

45. Банк басшылығы БЕ – БҚ дәізін игеруде арызданушыныңда, 

басшылықтың да кӛзқарасы бірдей болуын бағалайды, бҧл жол Қазақстанның 

жергіліктері және басқа елдердің халақтарымен хабарлаушысы болып табылады. 

Жобаның автожолы жергілікті халықтың кірім кӛзі болып табылады және жергілікті 

ӛнімнің рынокқа шығуы мҥмкіндігі болып табылады. 

 

46. Автожол комитеті жалға алушы тҥрінен жергілікті қоғамдағы 

арызданушылармен қатар қозғалатынын басшылық мойындайды, әсіресе қауіп 

болмау мақсатымен Бірлік ауылында Автожол комитеті жобаның барлық жеріне 

жергілікті тҧрғындар кӛтерген сҧрағы бойынша бірнеше рет ӛзгерістер енгізді. Бірлік 

ауылынан ӛтетін жолдары сҧраныстың бір элементін қҧрайтынын Басшылық растады. 

Автожол комитеті Бірлік ауылы мен Тҥркістан қаласының тҧрғындарымен кеңес 

нәтижесі бойынша ӛзгерістерді растады. Ӛзгертілген жобалаудық шешімдер Бірлік 

ауылының ені бойыша ӛтетін  аумақ кірген қҧрлыстық контракт ҥшін дайындалған 

тендерлік  қҧжаттарға енгізілді. Банктін Жоба командасы ӛзгертілген шешімдерді 

зерттеп, тендерлік қҧжаттармен ҥйлестірді.  

 

47. Сонымен қатар Басшылық, Банктің жобалық ҧжымының дайын екенін 

және жалға алушының немесе басқа жоба нәтижесінде зиян кешкен адамдардың 

барлық сҧрақтарын шешуге кӛмектесетінін растайды. Банктің жобалық ҧжымының 

бірінші арызы 2009 жылы маусымда ҤЕҦ ӛкілдерімен жазбаша тҥрде электрондық 

поштаға келіп тҥсті, одан соң артынан электрондық хаттар 2009 жылдың тамыз, 

қыркҥйек айларында тҥсті. Атожол комитеті 2009 жыл маусымда Шымкент қаласында 

қосымша қоғамдық тыңдау ҧйымдастырды, тыңдау ҥстінде Оңтҥстік Қазақстандағы 

алда ӛткен тыңдаулар нәтижесінде ӛзгертілген жобалық шешімдер  талқыланып Банк 

мамандары оған бақылылаушылар ретінде қатысты. Сосын 2009 жылы желтоқсан 

айында Бірлік ауылының ішкі жолдарының жобалық келісіміне ӛзгерістер енгізілді, ал 

2010 жылдың ақпан айында бҧл мәселе Тҥркістанда және Бірлік ауылында талқыланды 
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48. Басшылық, сҧраныстағы кӛрсетілген арыздардың Тҥркістан қаласы мен 

Бірлік ауылының тҧрғындарының кӛңілінен шығады деп есептейді. Банктың 

жобалық ҧжымы Европа аймағының және Орталық Азия басқаруының мамандарымен 

тығыз байланыста. Сондай-ақ Операциялық саясат және мемлекеттегі қызметтер 

сапасының кепілі және  сәйкестігі тобының (ОСМҚСКСТ) қолдауымен Жоба ықпал 

ететін  зонасындағы тҧрғылықты халық пен Қоғамдық ҧйымдармен әрекеттесу 

тҧрғысынан Жобаны іске келтіруді бақылау орындалады 

 

49. Арызданушылардың ойларына Басшылықтың жауаптары мына 

сҧрақтарға қатысты. 

 

А. Тҥркістан қаласы мен Бірлік ауылының жолының реконструкциясының шешімі 

ауыл тҧрғындарына олардың иелігінің қарама қайшылық келтіруіне қобалжуы  

В. Бірлік ауылының балаларына мектеп автобусын бӛлу сҧранысы. Бірлік ауылының 

балаларын мектепке апарып-алып қайтатын арнайы кӛлік мәселесі. 

 С. Тҥркістанда және басқа мәдени орталықтарға Мавзолейге транспорт мәселесі. 

Мавзолейге және қала орталығында орналасқан басқа да физикалық мәдени 

объектілерге жағымсыз әсер қаупі; 

D. Тҥркістан қаласын жаңа айналып ӛту жолы қҧрылысының сҧранысы, мҧндай шешім 

қажеттігі туындағанда.  

 

A. Бірлік ауылының жол маңайы жағынан негативтік кері әсері 

мҥмкіндігі. 

50. Арызданушылар Бірлік ауылының 30 ҥйінің шетінен жіңішке жолында екеніне 

қобалжуда, және әкімдік Банктің экологиялық стандартқа сай келмейтіндігіне. 

Арызданушылар бҧл жаңа жобалық келісімнің ӛзгерістерін ӛздерімен кӛрсетілгенін 

мойындайды. Арызданушылар бҧл жаңа жобалық келісімдер Банк стандартына жауап 

бермейтінін кӛрсетеді және буферлік аймақты 50 м транспорттың қауіпті 

қалдықтарынан шудан қорғауды талап етеді. Арызданушылар Бірлік ауылының 

жолының темір жолға қарай және шу шығармайтын экран ен жасыл белбеу 

орналастыруы жӛнінде 2009 жылдың тамыз қыркҥйек айындағы ӛзгертілген жобалық 

шешіммен ӛздерімен кӛрсетілгенін мойындап отыр.Арызданушылар бҧл жаңа жобалық 

шешімнің ӛзі Жобаның қызығушылығына байланысты Банктың экологиялық 

қауіпсіздігінің стандартына сай емес деп есептейді. 

51. Автожол комитеті Бірлік ауылының тҧрғындарының қауіпсіздігіне 

байланысты ӛзгертілген жоба шешімін жасады.(5-ші Қосымшадағы картада 

кӛрсетілген): 

 

  (i) Жаңа 4 сызықты жолдың қҧрылысында Бірлік ауылының тҧрғын ҥйінен 

теміржол жағына орналастырылды. Бірлік ауылының тҧрғын ҥйлері бар жолдан 

5 м ара қашықтықта салынды. 4 сызықты жолды салу барысында кӛлік 
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жолының тҧргын ҥйлерден алыстайды. Минималды қашықтық 17 метрді 

қҧрайды.   

  Жергілікті мектептің қасынан балалар қауіпсіздігі ҥшін жер асты ӛткелдерін 

салу қарастырылған, жолдан 800 м алыстықта бБағдаршамы бар жол салу да 

қарастырылған. 4 сызықты жолдың (мектеп №20 5-ші Қосымшада) астынан 

малдар ҥшін жол болады, ол бағдаршамнан кӛк шӛпке 600 м қашықтықта. 

 Жоба ӛзгерісіне тағы автобус аялдамаларын салу қарастылған. Бҧл жергілікті 

тҧрғындардың ҥйінен шыққанда жолға тҥсуіне және қауіпсіздігіне байланысты. 

(6-шы Қосымщада кӛрсетілген) 

 4 сызықты және 2 сызықты  жолдың ортасындағы 3 метрлік жар қҧрылысы. Бҧл 

жар транспорттық шудан және газдардан сақтайды, сонымен қатар жергілікті 

тҧрғындардың қауіпсіздігін қаматамасыз етіпжаяу жҥрушіні жолдан бӛліп 

тҧрады. 

 Тҧрғындардың сҧранысы бойынша, 4 сызықты жаңа жолдың шетіне ағаштар 

отырғызылады. Ол ағаштар ӛскенде 3 метрлік жарға қосымша, шудан және 

транспорттық газдарынан сақтайтын болады. Жолдарда жарық қҧру да 

қарастырған  

52. Қосымша тыңдау 2010 жылдың ақпанында Тҥркістан қаласында және Бірлік 

ауылында да ӛткізілді. ҤЕҦ коалициясы Банк ӛкілдеріне ӛзгеріске кӛңілі толатынын 

дәлелдеді. Басшылықтың тҥсінуінше, дәл осы себеппен сҧраныс қайта кайтарылынған.  

53. Банктің жобалық ҧжымы ӛзгертілген жобалық шешімімен танысты және 

мақҧлданды. 10 қосымшада нақты жоба сызбалары кӛрсетілген. Сонымен қатар, 

жҧмыс қҧрылысында орындау этапында жергілікті тҧрғындардың қосымша қауіпсіздігі 

қосылу керек. Жалға алу келісімі (1тарау А3) жалға алушыны ПООС талабының 

барлығын орындауды талап етеді. 

54. Арызданушылардың ӛзгертілген жобалық шешімі Банктың экологиялық 

стандартына сәйкес келмейді деген тҧжырымына мынаны басшылық айтып отыр: 

мҧндай Банк стандарты жоқ және тҧрғын ҥйден 50 м буферлік аймақ керектігі 

қайда айтылған? 

 

55. Басшылыққа белгілі Бірлік ауылы 2 сызықты жолы салынғаннан кейін 

салынған. Бҧл жергілікті тҧрғындарға кіріс кӛзі болып табылады. Басшылық Бірлік 

тҧрғындарының  Тҥркістан қаласының экологиясына аз мӛлшерде негативтік 

зияндылығын тигізуіне қобалжын, 2 сызбалы жолдың қайта жӛндеуіне қарсы еместігін 

бағалайды. Басшылық Банк мамандары 2009 ж қаңтарда Тҥркістанда ӛткізілген 

жиналыстар мен кеңестерге қатысқанын айтып отыр. Мҧнда сотҥстік және оңтҥстік 

айналып ӛту жолының қҧрылысы жоспары жӛнінде айтылды және коп тҧрғындар 

Тҥркістан аймағындағы орналасқан 2 сызықты айналып ӛту жолының қайта жӛндеуін 

қолдады. 
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В. Бірлік ауылының балаларына арнайы мектеп автобусы бӛлінуінің сӛз 

берілуі 

 

56. Арызданушылар жергілікті әкімшіліктің балаларға ауылдан мектепке апарып 

әкелетін автобус бӛлетінін арнайы атады. Арызданушылар осы сӛздің орындалуына 

және жауаптыларды белгілеулерін сҧрайды. 

 

57. Әкімшілік жпяу жҥрушілердің қауіпсіздігі сҧрақтарын толық шешуде 51 

пункте кӛрсеткен жеңілдетілген шараларға қанағаттанарлық екенін кӛрсетеді. 
Автобусты беру міндетті емес, соған қарамастан  Бірлік ауылындағы жергілікті 

әкімшілік (әкім) балаларды мектепте оқу кезінде жергілікті мектепте апаруға автобус 

бӛлген. Әкімшілік ККМ 2010 жылы 17 наурызында жазбаша тҥрде қҧжат алды (7-ші 

Қосымша, хат кӛшірмесі). Сонымен қатар, Басшылық жол қызметін (мысалы, автобес 

тасымалдау, демалу зоналар, МҚС және басқалар.)ҧсыну стратегиясын дайындау 

жҧмыстары   жобаның 4 компонентіне кіргілгенін атап ӛтеді. Бҧл стратегия Жоба 

қаражаттарынанқаржыланған техникалық кӛмек  ретінде даярланады және осындай 

қызметтер жергілікті қауымның қажеттелектеріне сай тҧрақты тҥрде ҧсынылатынын 

кепіл береді. 
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С. Тҥркістан қаласында орналасқан кесенеге дейін транзиттік транспорттың 

қатынасы 

58. Арызданушылар Тҥркістанның барлық әлемдегі мҧсылмандардың Меккесі 

екенін айтады. Қаланың потенциалы туристер мен келушілердің экологиялық және 

экономикалық тҧрғыдан зиян келтіретінін атап ӛтеді. 

59. Әкімшілік Тҥркістан қаласының мәдени негізділігін атайды. Жоба 

шеңберінде Тҥркістан қаласының жан жағындағы жолды жӛндеуге, Қожа Ахмет 

Яссауи кесенесі орналасқан және де басқа мәдениет қҧндылықтарына қаржы 

жҧмсалатынын кӛрсетеді. Басшылық Тҥркістан қаласының орталығында орналасқан 

кесененің киелі орын екенін кӛрсетеді, мҧнда ЮНЕСКО шешімімен әлемдік 

қҧндылығы кӛрсетілген. Кӛрсетілген 2 сызықты айналып ӛту жолы 1959 жылы 

салынған, ал 2001 жылы жӛндеуден ӛтіп 2-категориға ауыстырылған. Қазіргі уақытты 2 

сызықты жол жаман жағдайда, сондықтан транзиттік кӛлік Тҥркістан орталығынан 

ӛтеді. Жергілікті әкімшілікпен кеңесе отырып Автожол комитеті 2 сызықтық жолдан 4 

сызықтық жол жасауын шешті. Қайтадан жӛндеу жҧмысы 2,6 км жерде орналасқан 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен жҥргізіледі. Қайта жӛндеу барысында транзиттік кӛлік 

Тҥркістан орталығынан жҥрмейтін болады.  

60.  Жобаның қайта жӛндеу жҧмыстары Тҥркістанның экономикалық 

дамуына және Қазақстанның Оңтҥстігі мен Батыс региондарын дамытады деп 

кҥтіледі. Қаланың даму барысында әкімшілік инфраструктураның дамуын жоспарлап, 

қала орталығындағы кӛлікті ауыстыруға кӛмегін тигізеді. Мҧның бәрі кӛліктің қаладан 

шет жерде жҥруіне әсер етеді. Сондықтан жоспарланып отырған 2 сызықты айналмалы 

жол Тҥркістан жергілікті әкімшілігі қаланың сыртындағы орта айналым жолдарын 

қарастырады. Банктың жоба ҧжымы қала айналасындағы жолдардың жоспарлануын 

талдайды. Тҥркістан қаласының айналасындағы 2 сызықтық жол 4 сызықтық жолға 

ӛзгертіледі. (Тҥркістанның даму концептуальды жоспары, 8 қосымша) Басшылық 

Тҥрксітан қаласының кӛлік инфраструктурасының дамуын негізгі деп санайды. 
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D. Тҥркістан айналасында жаңа айналмалы жол салу туралы уәде беру 

61. Арызданушылар келешекте қозғалыс ағымының қарқындылығының кӛбеюіне 

байланысты Қазақстан Ҥкіметінен 5 жыл ішінде Тҥркістан айналасында қызмет 

кӛрсететін әртҥрлі (айналып ӛтетін) жолдарды жобалап және салатыны туралы 

кепілдеме беруін талап етеді. 

62. БасшылықБасшылық жергілікті әкімшіліктің келешекте Тҥркістаннан 

алысырақ солтҥстік және оңтҥстік айналмалы жолдарын салу туралы 

жоспарларын білдеді. Дегенмен, осындай айналмалы жолдарды салу біршама 

ауқымды жерлерді сатып алуды талап етеді. БЕ-БҚ дәліздеріне арналған ТЭН-да 

ҧсынылған оңтҥстік және солтҥстік айналмалы жолдар зерттелді, экономикалық 

талдаулардың нәтижесі бойынша олардың қҧрылысы тиімсіз деп табылды. Банк 

қызметкерлерінің 2010 жылдың қарқындылық жӛнінде соңғы мәлдіметтерді 

қолдануы арқылы жҥргізген қосымша талдауы алдыңғы экономикалық талдау 

нәтижелерінің дҧрыстығын растады (ҧзындығы 38 км 2-жолақты оңтҥстік 

айналымы ҥшін пайдалылығын есептеу 1,0% қҧрайды). Алдында кӛрсеткендей, 

2009 жылы қаңтарда Тҥркістанда ӛткен консультативті кеңесте Банк қызметкерлері 

қатысқан. Кеңестің хаттамасында қатысушылардың жергілікті әкімшіліктен 

оңтҥстік айналмалы жолының жоспарлары туралы сҧрағаны кӛрсетілген. Әкімдік 

ӛкілдері ТЭН кепілдемесінің негізінде жауап берген, «Түркістан қаласының 

айналмалы жол құрылысы кешіктіріледі және кейінге қалдырылады... 

Қолданыстағы айналмалы жолды кеңейтіп және қайта жаңарту туралы шешім 

қабылданды. Бұл айналмалы жол (Жоба аясында салынатын) жаңа айналмалы 

жолдың құрылысы аяқталғаннан кейін қалаға беріледі. 

 

63. БасшылықБасшылық тҥсінгендей, Ҥкімет ӛкілдері қозғалыс қарқындылығына 

байланысты қажет болғанда солтҥстік немесе оңтҥстік айналмалы жолдардың 

қҧрылысы қайта қарастырылатындығына уәде берді. Тҥркістанның жергілікті 

әкімшілігі ҥшін қандай-да бір айналмалы жолдың қҧрылысы туралы шешім 

қабылдау ең алдымен Кесенеге келушілер мен қажыларды қала орталығына оңай 

кіруіне мҥмкіндік беу және транзит қозғалысын қала сыртына шығару арасындағы 

тепе-теңдікті сақтау жолдарын іздеуден тҧрады. Басшылықтің пікірінше, қалаға 

кіру мҥмкіндігін жақсартатын және қозғалысты қала сыртына шығаратын осындай 

екіжақты қызметті жҥзеге асыру ҥшін ең тиімдісі қала сыртындағы 2-жолақты 

айналмалы жолдың қҧрылысын қайта жӛндеу болып табылады. Қаладан аса 

қашықтықта орналасқан және ҧзындығы жағынан ӛте ҧзын (қосымша 8 км қосу 

арқылы) солтҥстік және оңтҥстік айналмалы жолдың екеуі де Тҥркістанға тиімсіз. 

Басшылық қолда бар 2-жолақты айналмалы жолдың қҧрылысын қайта жӛндеуден 

қала ҧтатынына сенімді, ал солтҥстік және оңтҥстік айналмалы жолды келешекте 

қозғалыс қарқындылығының негізінде жҥзеге асыруға болады. 

 

64. ТЭН аясында автожол Комитеті атқарған солтҥстік және оңтҥстік айналмалы 

жолдың алдыңғы талдауы осы екі нҧсқаның да қҧрылысының орташа жеке-

дара бағасы қашықтығына шамамен 4,5 млн. АҚШ долларын қҧрайды, бҧл 

солтҥстік айналмалы жол ҥшін шамамен 193,5 млн. АҚШ доллары және оңтҥстік 

айналмалы жол ҥшін 171 млн. АҚШ долларын қҧрайды, сонымен қатар бҧл жерді 

сатып алуға және қоныс аудару ҥшін ӛтемақы тӛлеміне кететін шығындарды 
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есептемегенде. Бҧл қолданыстағы 2-жолақты айналмалы жолды 4-жолаққа дейін 

кеңейту қҧрылысына қарағанда 55,5 млн АҚШ доллары кӛлемінде артық. 9-шы 

Қосымшада солтҥстік және оңтҥстік айналмалы жолының ҧлғайтылған шығыстар 

сметасы және осы екі нҧсқаның орналасқан жерінің концептуалды сызбасы 

келтірілген. Шығыстар сметасының жоғары болғандығының себебі, мҧнда 

қҧрылысы қажет болатын ірі кӛпірлердің және тесіктаулардың (солтҥстік 

айналмалы жол ҥшін 2 тесіктау және 11 кӛпір; оңтҥстік айналмалы жол ҥшін 2 

тесіктау және 9 кӛпір) кӛптігі, солтҥстік бағытта 50 тҧрғын ҥйлерді бҧзумен қатар. 

Солтҥстік немесе оңтҥстік айналмалы жолдардың қҧрылысы ҥшін кӛптеген 

жерлерде дақылдар егетін ауылшаруашылық жерлерді алу қажет болады, сонымен 

қатар екі бағытта да кӛптеген зираттар мен басқа да физикалық мәдени 

қҧндылықтар орналасқаны белгілі. 

 

65. Бҥгін ККМ
8
-да қолданылатын стандарттарға сәйкес, егер болжалынған 

қозғалыс қарқындылығы тәулігіне 6000 жеңіл автомобиль және 3000 жҥк 

машинасынан асса, онда 2-жолақты жаңа айналмалы жолдың қҧрылысы 

қажет. Банк қызметкерлерінің ТЖДБҤ-4 ҥлгісін қолдану арқылы жҥргізген 

қосымша экономикалық талдауы, 2-жолақты айналмалы жолды негіздеу ҥшін 

тәулігіне 10.000 қозғалыс қарқындылығы қажет болса, 4-жолақты айналмалы жол 

қҧрылысын салу ҥшін тәулігіне 14.000 қозғалыс қарқындылығы қажет (2010 жылы 

орташа тәуліктік қарқындылық шамамен 3500 қозғалыс қарқындылығын қҧрады). 

Сонымен қатар, БасшылықБасшылық қолданыстағы айналмалы жолды қайта 

жӛндеу қосымша жер сатып алу қажеттілігін жояды. Қолда бар жолды кеңейту  

ҥшін қолданылатын жобалау стандарты қала қҧрылысына да сәйкес келеді. 

 

 

66. Банк ӛзінің барлық мемлекет-клиенттеріне беретін нҧсқауларына сәйкес, 

БасшылықБасшылық оңтҥстік немесе солтҥстік айналмалы жолдарын салу 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді талдау негізінде 

жҥзеге асырылуы тиіс деп есептейді. Дегенмен Банк автожол қҧрылысын дамыту 

Мемлекеттік бағдарламасына қосылатын бҧл жобаны қаржыландыруға кепілдік 

бере алмайды, БасшылықБасшылық келешекте Қазақстанға қосымша қолдау 

кӛрсету туралы сҧрағанда ғана қарастыруға дайын. Тҥркістан қаласының 

орталығында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи Кесенесінің мәдени және діни 

маңыздылығые ескере отырып, Басшылық жоспарланып отырған оңтҥстік (немесе 

солтҥстік) айналмалы жол қҧрылысы экономикалық тҧрғыда негізделмейінше 

Қазақстанның мемлекеттік инвестициялық бағдарламасында қала береді деп 

ҧйғарды. Әдістердің дҧрыстығы ҥкіметтің осындай жҧмыстарды әлеуемттік және 

экномикалық тетіктер есебінен экономикалық пайда негізінде оның басымдылығын 

анықтауды талап етеді. 

  

                                                           
8
 БСОТСР-дың Қазақстанға икемделген Нормалары мен ережелері   
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1-ші Қосымша. Арыздар мен оларға жауаптар 

 
№ Арыз ОС/ПБ Жауап 

 Бірінші сауал (2010 жылдың 5 ақпаны)   

1. Жоба шешімі бойынша Түркістан қаласы бойынша 
жобадағы жол телімі қазіргі айналмалы жол бойынша 
ӛтеді.Тар аумақта берілген айналмалы жол бір 
жағынан тұрғын үйлермен, екінші жағынан Оңтүстік 
полиметалл компаниясының темір жол тармағымен 
қысылған Бірлік ауылындағы 30 үйлердің арасымен 
етеді. Құрылыс салу сызығынан жолдың шеті 5 тен 15 
метр қашықтықты құрайды, тасымалдау құралдарынан 
шығатын улы газдар мен шудан қорғау үшін буферлі 
аймақ талабы туралы Бүкіләлемдік банктің 
экологиялық талаптарына сай келмейді. 2009 жылдың 
22 маусымында мен Банкке хат жібердім. Несие 
беріледі (...) жоба жетекшісі тез әсер етті, ӛз тобымен 
Шымкентке келіп, облыс әкімінің орынбасары 
Б.Н.Әлиевтің тӛрағалығымен кеңес ӛткізді. 
Нәтижесінде 2009 жылдың тамыз-қыркүйек айларында 
жоғарыда кӛрсетілген Бірлік ауылында жобаланған жол 
сызығын теміржол сызығына қарай ығыстыру және 
шудан қорғайтын экран және «жасыл белдеу» құру 
туралы жаңа жобалық шешім қабылдады. 

4.01 Банктің экологиялық саясаты 
елдімекендерде ортақ қолданыстағы жолдар 
мен тұрғын үйлер арасындағы нақты аз 
қашықтықты кӛрсетпейтінін Басшылық 
түсіндіреді. Бірақ ЭӘӘБ есебінде мониторинг 
жүргізу мақсатында жолдан 40 метр 
қашықтықты қамтамасыз ету туралы кеңес 
береді. 
 
Басшылық Жобада қоғамдық тыңдаулар 
нәтижесін уақытында тіркеп отыруға 
кепілдеме береді. Арызданушылардан арыз 
түскеннен кейін 2009 жылдың маусымында 
Бірлік ауылындағы  автожолдың ұсынылған 
қосымшасына қатысты, Банктің жобалау 
тобы 2009 жылдың шілдесінде жергілікті ҮЕҰ 
ӛкілдерімен және облыстық әкімшілікпен 
кездесті, кейінірек 2009 жылдың қазан-
қараша айларында Бірлік ауылының 
тұрғынадры кӛтерген мәселелерді шешу 
үшін кездесті. Автожол комитеті және 
жергілікті әкімшілік Бірлік ауылындағы жол 
телімі жӛнінде жобалық шешімдерді ӛзгерту 
және тиімді нұсқаларын іздестіруді және 
жергілікті тұрғындарға қолжетімді жағдай 
жасауды қарастыруға келісті. Соның 
салдарынан автожол Комитеті ӛзгерген 
жобалық шешім дайындап, 2010 жылы 
ақпанда Түркістанда қосымша кеңестер 
ұйымдастырды. Ӛзгертілген жобалық 
шешімге жоғарыда Басшылық жауабында 
кӛрсетілген шаралар енді, соның ішінде: жол 
ӛзегін Бірлік ауылындағы тұрғын үйлерден 
теміржолға жаңа 4-жолақтық  телім  
құрылысы есебінен ығыстыру; шуға қарсы 
тұратын және автомобиль газынан қорғайтын 
қосымша аралық 3-метрлі қабырғаларды 
тұрғызу; Бірлік ауылының тұрғындары үшін 
жергілікті кіреберіс жол салу; мал айдау және 
жер асты жаяу жүргіншілер жолын салу; және 
реттелетін жаяу жүргіншілер жолын салу. 
 
Басшылық ӛзгертілген жобалық шешім, 
жоғарыда кӛрсетілген жеңілдетілген 
шараларды қосқанда, экологиялық 
қауіпсіздікке және БДД қатысты мәселелерді 
толықтай салып тастайды, және Бүкіләлемдік 
Банктің саясатына сәйкес талаптарға жауап 
береді.  
 

2 Бұған қоса, дәл осы территорияны Бірлік ауылының 
1000 оқушылары күнде мектепке барғанда және үйге 
қайтқанда кесіп ӛтеді. Жобалық  шешімдер жер асты 
және жер үсті жаяу жүретін жолдың құрылысын 
қарастырмайды, дегенмен 2009 жылдың 13 қаңтарында 
Түркістанда жергілікті тұрғындармен қӛоғамдық 
тыңдауларда бұл мәселе кӛтерілген болатын. 
Жобалаушылар кеңесте тӛрағалық еткен Түркістан 
қаласының әкімі Сыздықов мырзаға, яғни тұрғындар 

4.01 Басшылық Бірлік ауылында 2010 жылдың 
ақпанында жария етілген және талқыланған 
ӛзгертілген жобалық шешім Дүниежүзілік 
бБанктің қорғау саясатына сәйкес талаптарға 
жауап беретін жеңілдетілген шаралардан 
тұратынын кӛрсетеді. Бұл жеңілдетілген 
шаралар Бірлік ауылының кӛптеген 
тұрғындарымен қабылданғанын ескерте кету 
керек. Берліген жеңілдетілген шаралар 
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талаптарын елемеген тапсырыс берушіге сілтей салды. барлық  жаяужүргіншілерге арналған қауіпсіз 
жаяу жүргінші жолымен қамтамасыз етілген, 
сонымен қоса жаңа 4-жолақты автожол 
арқылы  оқушылар ӛтететін: (і) жерасты жаяу 
жүргінші жолы, жергілікті мектепке тіке жол 
ашады; (іі) бағдаршам арқылы реттелетін 
жаңа 4-жолақты жолдың және қайта 
жӛндеуден ӛтетеін және кірберіс жол 
болатын 2-жолақты долдың  қиылысы; және 
(ііі) тағы да бағдаршамнан шамамен 600 
метр қашықтықтағы жерасты мал айдау 
жолы. 
 
Басшылық ӛзгертілген жобалық шешім 
Банктің жобалық тобымен қарастырылып, 
құрылыс жүргізу келісім-шарты үшін 
тендерлік құжаттарға қосылды.   

 Түркістан қаласындағы  Түркістан қаласының 1500 
жылдығын тойлау мерекесіне орай бірнеше жыл бұрын 
қолданыстағы айналмалы жол салынған, тұрғындардың 
бізге айтқаны бойынша, қала дамуының бас жоспары 
бойынша, автожолдың құрылысы қала шекарасынан 
алыс қашықтықта салу жоспарланған: осы үшін қала 
шекарасының солтүстік бӛлігінен 100 метрлік жол тілімі 
бӛлінген, бірақ бұл туралы ұмытып кеткен.  
Бұл Бүкіләлемдік Банктің Операциялық саясатын ОС 
4.01 «Экологиялық бағалау» бұзудың кӛрінісі. 
 

4.01 Басшылықтегі мәліметтерге қарағанда, 
жергілікті әкімшілікте Түркістан 
территориясының ұзақмерзімді даму 
жоспары бар, сол жоспарда қала 
орталығынан тыс оңтүстік айналмалы 
жолдың құрылысы қарастырылған.  
 
Жобаны дайындау барысында ТЭН 
кеңесімен жасалынған солтүстік және 
оңтүстік айналмалы жолдың екі нұсқасының 
экономикалық талдауы бұл нұсқалардың 
қарқындылық есебінен тиімсіз екенін 
кӛрсетті. Кейінірек бұл қорытынды Банк 
мамандарының жасаған экономикалық 
талдауымен расталған.  Берілген 
экономикалық талдауы тәулігіне қозғалыс 
қарқындылығы 10.000 т/с болса  2-жолақты 
оңтүстік айналмалы жолды негіздеу (және 
шамамен тәулігіне 14.000 қозғалыс 
қарқындылығы  4-жолақты айналмалы жол 
құрылысын салу үшін қажет),  2010 жылы 
орташа тәуліктік қарқындылық шамамен 
3.500 қозғалыс қарқындылығын құраған. 
 
Алдыңғы талдау мынаны кӛрсетті: бұл  
құрылыс  ірі кӛпірлер мен тесіктаулар салу 
сияқты шығындармен байланысты  (солтүстік 
айналмалы жол үшін 2 тесіктау және 11 
кӛпір; оңтүстік айналмалы жол үшін 2 
тесіктау және 9 кӛпір. Сонымен қатар 
солтүстік бағытта 50 тұрғын үйлерді бұзумен 
қатар, оңтүстік айналмалы жолдардың 
құрылысы үшін кӛптеген жерлерде дақылдар 
егетін ауылшаруашылық жерлерді алу қажет 
болады, сонымен қатар екі бағытта да 
кӛптеген зираттар мен басқа да физикалық 
мәдени құндылықтар орналасқаны белгілі 
 
Басшылық Үкімет экономикалық  ӛтелімділік 
негізінде елдің басқа да аймақтарындағы 
инвестицияға деген бәсекелестікті  
есептегенде инфрақұрылымға  ұсынылған 
инвестицияның басымыдылығын анықтап 
алуын мойындайды. Банк барлық 
инвестициялардың экономикалық тиімділігі 
12% тӛмен болмауы тиіс. Банк 
мамандарының жүргізген талдауы қазіргі 
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уақытта солтүстік және оңтүстік айналмалы 
жолдарының нұсқалары бұл талаптарға 
жауап бермейді деп тапты.  
 
Басқа сӛзбен айтқанда, қазіргі уақытта 
солтүстік және оңтүстік айналмалы жолдары 
тиімсіз. Қолданыстағы 2-жолақты айналмалы 
жолды 4-жолаққа дейін кеңейтіп, құрылысын 
қайта жүргізу экономикалық, экологиялық, 
әлеуметтік әсер ету және қауіпсіздік 
мәселелері тұрғысынан ӛте тиімді болып 
табылады. 

    
 Біз Дүниежүзілік банкінің мамандарына электрондық 

пошта арқылы 2009 жылғы 9 маусымда хат жібердік. 
Бұл мәселені шешу үшін Банктің қабылдаған шаралары 
– 2009 жылғы 30 маусымда мүдделі жақтардың 
қатысуымен конференция ӛткізілді; 2009 жылғы 5 
қазанда жобалаушылардың қатысуымен, Жак Бюре 
басқаруымен кеңес, 2009 жылғы 22 қарашада алынған 
Жак Бюренің жауабы – жобюаның жүзеге асырылуына 
жауапты қазақстандық лауазымды адамдар тарапынан 
икемсіз ойлау мен селқостыққа ұшырадық. Сондықтан, 
лауазымды адамдардың әрекеттері Бірлік ауылының 
тұрғындарын қанағаттандырмады. Біздің санауымызша 
Банк Клиенттен ӛз саясатын ұстануын талап ете 
алады.   

13.05 Жоғарыдағы 1 пункте белгіленгендей 
ӛзгертілген жобалық шешімдерге Бірлік 
ауылының бойындағы жол учаскесі үшін 
жеңілдетіген шаралар енгізілді. 
Басшылардың санауынша ӛзгертілген 
жобалық шешімдер,  соның ішінде осы 
шаралар, экологиялық қауіпсіздікке қатысты 
Арызданушылардың кӛтерген сұрақтарын 
шешеді, және Банктің қорғау саясатының 
талаптарына толығымен жауап береді.  

Ӛзгертілген жобалық шешімдер берілген жол 
участкесіндегі құрылыс жұмыстары үшін 
Тендерлік құжаттарда ескертілген және осы 
нысан үшін ЭБТН –ға енгізіледі.  

  

 
Бірінші хабарлама  

(2010 жылғы 10 наурыз) 
  

1.  2010 жылғы 5 ақпанда біз сізге шағым жібердік. Осыдан 
кейін дәл осы ақпанда  Кӛлік министрлігінің ӛкілі 
Күтебреков мырза, қала Әкімі және аттары біздің 
есімізде қалмаған басқа да ресми адамдар келді. Бізге 
айтуынша жаңа жолдың салынуынан кейін кӛптеген 
тұрғындар бақытты болады, сондықтан біз жолдың 
темір жол бойына салынуына келісімдерімізді бердік. 
Күтербеков мырза Үкімет 5 жылдан кейін Түркістан 
қаласынан тыс  жаңа айналып ӛтетін жол салады деп 
уәде берді. Сонымен қатар ол біздің үйлеріміздің 
алдында ағаштар мен ӛсімдіктер отырғызылатынына 
және біздің балаларымызды автобус ауылдан мектепке 
апаратынына уәде берді. Сондықтан біз бұл уәделер 
бекітіліп олар үшін жауап беретін ресми адамдар 
астында қолдарын қойғанын талап етеміз. 5 жылдан 
кейін Дүниежүзілік банк елден кеткеннен кейін бұл 
уәделер орындалмай және олар ұмытылып кететінінен 
қауіптенеміз. Сондықтан біз:  

1. 3 жылдан кейін (5 жылдан кейін емес) Түркістан 
айналасында жаңа айналып ӛтетін жол 
салынатынын растайтын Күтербеков мырзаның 
қолы және Кӛлік министрлігінің мӛрі бар Кӛлік 
министрлігінің тарапынан құжат жасалуын. 

2. Сонымен қатар біз осы құжатқа жоспарланған 
ӛсімдіктер мен уәделескен біздің балаларымыз 
үшін мектеп автобусы туралы пункт енгізілуін талап 
етеміз. 

сұраймыз. 

13.05 Жоғарыда белгіленгендей, жұмсартылған 
шаралар Бірлік ауылының бойындағы жол 
учаскесі үшін жобалық шешімдерге 
енгізілген. Осыдан басқа, тұрғындардың 
талаптарына сай жаңа 4-қатарлы айналып 
ӛтетін жол бойымен ағаштар отырғызылады, 
ағаштар ӛсе келе гүрілдеуден және 
ластанудан қорғайтын болады.   

Басшылық  жобалық шешімдерге енгзізілген 
ӛзгертулер жаяу жүрушілердің  және 
балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін жеткілікті деп санауына қарамастан, 
жергілікті әкімшілік 2010 жылғы 17 
наурыздағы хатында 2010 жылғы 
қыркүйегінен бастап оқу күнінің басы мен 
аяғында жүретін Бірлік ауылының балалары 
үшін қосымша автобус беретінін растады. 
Ӛзгертілген жобалық шешімдерің аумағында 
Бірлік ауылында жаңа автобус бағдары үшін 
қалқасы бар автобус аялдамаларын беру 
қарастырылған.  

Демек, Басшықтың ойынша жоспарланған 
бар 2-қатарлы айналып ӛтетін жолды қайта 
құру , оны 4-қатарлы жолға дейін кеңейту 
қазіргі кезде Жоба үшін ең қолайлы шешім. 
Бар жолды қайта құру жолды сату 
мақсатында қосымша жер учаскелерін және 
жеке меншікті сатып алу қажеттігін 
тӛмендетеді. Осы жол үшін қабылданған 
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Осы құжатқа Түркістан қаласының Әкімі мен 
Күтербеков мырза және Қытай - Еуропа автожолының 
салынуына жауапты басқа да лауазымдық адамдар 
қолдарын қойсын деп санаймыз. 

 

жоблалау стандарттары  елді мекен 
талаптарына сай келеді.   

ККМ және жергілікті әкімшілікте 
экономикалық орында болған кезде 
Түркістан жерлерін дамыту, қала 
орталығынан алыстау оңтүстік айналып 
ӛтетін жол салуымен қоса ұзақ мерзімді 
жоспарлар бар екені Басшылыққа белгілі. 

 

 Екінші хабарлама (2010 жылғы 10 сәуір)   

2.  2010 жылғы 10 наурыздан алдыңғы хатымызда 
Қытайдан Еуропаға транзиттік дәліз дәл біздің 
ауылымыздың жанынан ӛтетін Жобаның жүзеге 
асырылуына байланысты біздің алаңдаушылығымызды 
білдіретін екі талап қойдық. Осы хатта біз Түркістан 
арқылы кӛлік ағыны қарқынының ұлғаюына қарай 
Қазақстан Үкіметі қаладан тыс түрлі қызметтік жолдар 
салуды жоспарлап жүзеге асыратынына белгілі 
кепілдемелер талап етеміз.  

Осындай айналып ӛтетін жолдардың екі нұсқасы бар:  

1. Бірлік және Қарашық ауылдары арқылы ӛтетін  
солтүстік бағдары 

немесе 

2. Қаланың оңтүстік бӛлігі бойымен ӛтетін Ташкент-
Орынбор темір жолын екі рет басып ӛтетін оңтүстік 
бағдары.  

 

4.01 Жоғарыда келтірілген себептермен, Банк 
жүргізген экономикалық талдау  бүгінгі таңда 
оңтүстік немесе солтүстік айналым 
жолдарының құрлысы рентабельді еместігін 
айқындады. 

Сонымен қатар  3, 5 бапта және жоғарыда 
кӛрсетілгендей, ККМ мен жергілікті 
әкімшіліктің Түркістан территориясын 
мезгілінен бұрын  дамыту бойынша  ұзақ 
мерзімді жоспарлары бар.  Оңтүстік айналым 
жолының құрылысы экономикалық тиімді 
кезінде салынады деп сол жоспарда 
кӛрсетілген.   

Басшылық  альтернатива ретінде солтүстік 
айналым жолының құрылысы бойынша 
ешқандай ақпарат білмейді. 

Банк автожол саласын дамытудың Ұлттық 
бағдарламасына енгізілген, болашақ 
инвестицияларға қаржы бӛлу туралы кепілдік 
бере алмайды, сондай-ақ Басшылық Үкіметті 
қандайда бір ұзақ мерзімді болашақ 
инвестицияларға қатысты кепілдік беруге 
міндеттей алмайды, егер олар Займ туралы 
келісім  жұмыстары мен мемлекеттік 
серіктестік құрамына кіріп, Директорлар 
кеңесінде қарастырылмаса. Алайда, Банк  
келешекте Қазақстанға қолдау кӛрсету 
туралы ӛтініштерді қарастыруға дайын.  

3.  Біз осындай айналып ӛтетін жол салынады деген 
ресми хат түріндегі, Дүниежүзідік банк және Қазақстан 
Республикасы үкіметі ӛкілдері қолдарын қойған 
кепілдемені сұраймыз. 

 

 Қара  пп. 3, 5 және 6 жоғарыда.  

 Үшінші хабарлама (2010 жылғы 24 сәуір)   

4.  2010 жылғы 8 сәуірден хатымызда біз Қазақстан 
Республикасы Үкіметінен Түркістан қаласын жаңа 
айналып ӛтетін жол салуға қатысты  келешекте 
Дүниежүзілік банк және Қазақстан Республикасы үкіметі 
ӛкілдері қолдарын қойған ресми құжат түрінде 
кепілдеме сұрадық. 

 Қара  пп. 3, 5 және 6 жоғарыда. 

5.  Бұл хатымызда жоспарланған айналып ӛтетін Оңтүстік-
Батыс автожолының зиянды әсерін сипаттағымыз келіп 
отыр: халықаралық трнзиттік дәліз «Батыс Еуропа – 
Батыс Қытай» (ОАЭҚҰ (Орта-Азиялық экономикалық 
қарым-қатынас ұйымы) lb and 6b). Қазжолжоба 
дайындаған ТЭН сәйкес 2012 жылға қарай Түркістан 

4.01 Басшылық  жобалау шешімдірі кӛлік 
құралдарының шуы мен шыгарылатын 
жарамсыздықтарды  кемітетін амалдарды 
қарастыратынын тағы да атап ӛтеді.  

3 бапта кӛрсетілгендей 2010 жылдың мамыр 
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қаласына кіретін автомобильдер саны тәуілігіне 6,867 
құрайды, ал Қызылорда қаласы бағытындағы қарқыны 
тәуілігіне 2971 автомобидьдерді құрайды. Кӛлік және 
коммуникация вице-министрі Күтербеков мырзаның 
мәліметі бойынша қазіргі кезде Түркістанға Шымкент 
жақтан 5000-ға жуық автомобиль кіреді және 800 
автомобиль шамасында қаладан шығады. Қарапайым 
есеп келешек қарқындылық жобаланған айналып ӛтетін 
жолда екі жылда 3,5 есеге кӛбейеді, соңында қала 
ортасында кідіреді. Сәйкесінше жылдық қарқындылық 
ӛсім 1,75 есені құрайды, және Түркістанның орталығы 
оның тұрғындары үшін экологиялық апатқа айналады.   

айында  Түркістан арқылы ӛтетін кӛлік 
құралының ортақ саны 3500, ТЭН бұндай 
жағдайда  оңтүстік айналу жолының құрлысы 
рентабельді емес деген қортынды шығарды. 

Банк мамандарының талдауы бойынша 
оңтүстік 2 сызықты айналым жолын салу 
үшін тәулігіне 10000 ал 4 сызықты жол үшін 
тәулігіне 14000 кӛлік құралы ӛту керек. 

  Болжам бойынша ӛсу темпі жылына 6%, 
демек 2 жолақты оңтүстік айналым жолын 
2024, ал 4 жолақты айналым жолын тек 
кейінгі 5 жылдан соң салу керек.  

 

6.  Түркістан бүкіл мұсылман қауымы арасында екінші 
Мекке болып саналады.  Тұрып жатқан жердің  ықтимал 
қауіпі мен қажылыққа барушылардың денсаулықтарына 
жағымсыз әсер қала бюджеті үшін  орны толмас 
шығындар келтіреді, сондай-ақ  туризмнен пайда кӛріп 
отырған тұрғылықты халықтың табысын азайтады. 
Осылайша аталмыш экологиялық және әлеуметтік 
жағымсыз әсерді тӛмендету үшін,  Түркістанды 
айналып ӛтетін жаңа жол 5 жылдан соң салынуы тиіс.  

 

4.01 

4.11 

Басшылық Түркістанның мәдени 
маңыздылығын мойындайды.  Жоспарланған 
2  жолақты  жолдан 4 жолақты жолға ауысу 
кӛллік ағынын Түркістан қаласының  шетіне 
бұрады, қазіргі таңда  бүкіл кӛлік ағыны қала 
ортасымен ӛтеді. Басшылық 4 жолақты 
жолдың Мавзолей мен қала орталығында 
орналасқан  басқа физикалық мәдени 
объектілерден 2,6 км қашықтықта 
орналасатынын атап отыр.   

Осы себеппен Жоба Түркістанға келуші 
туристерге жаңа мүмкіндік тудырып, 
қосымша жағымды әсер етеді, ал транизитті 
кӛлік ағымы Түркістан орталығынан қала 
сыртында орналасқан  жаңа 4 жолақты жолға 
ығыстырылады. 

Сұранысты тіркеу ескертпе хатында ОС 4.11-
дің бұзылуы белгіленген. Басшылық  
жобалау кезеңінде ОС 4.11-дің 
қолданылмағанын ескертеді. Түркістан 
аумағындағы жер учаскесі бойынша  ЭБ 
тӛмендегі тұжырым жасады: Мавзолей Жоба 
ықпалындағы зонада болғанмен, болашақ 
трассадан улкен қашықтықта орналасқан, 
сондықтан  жағымсыз әсер алмайды.  
Жоғарыда атап ӛтілгендей 4 жолақты жол  
Түркістанға келуші туристерге жаңа мүмкіндік 
тудырып, Мавзолей мен басқа мәдени 
объектілерге қосымша жол ашады. Онымен 
қоса жаңа жол  үлкен жуктасымалдау 
кӛліктерін Мавзолей аумағынан алыстатады.   

7.  Осы мақсатпен Қазақстан үкіметі Түркістан 
тұрғындарына  жаңа айналып ӛтетін жол 5 жылдан 
қалмай салынатынына кепілдік беруі тиіс. 

 

  3, 5  және 6 жоғарыда қараңыз. Банк 
автожол саласын дамытудың Ұлттық 
бағдарламасына енгізілген, болашақ 
инвестицияларға қаржы бӛлу туралы кепілдік 
бере алмағанмен, Басшылық келешекте 
Қазақстанға қолдау кӛрсету туралы 
ӛтініштері қарастыруға дайын.    

8.  ОС 4.12 Талаптарына Сәйкестік 4.12 Сұранысты тіркеу ескертпе хатында 4.12 ОС-
ның бұзылу мүмкіндігі белгіленген, алайда 
Басшылық оның қандай аспектке қатыстығын 
кӛріп отырған жоқ. Басшылық  КСН –нің 
жетілдіріп аяқталғанын және  объектінің 
КЖЖ-сы құрылыс жұмыстарының 
басталуына дейін дайындалып, 
үйлестірілетінін атап кӛрсетеді.   
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