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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

№ р/н

Іс-шара сипаттамасы

ЖАТ1

Экологиялық және әлеуметтік әсерді және мәселелерді бағалау және басқару

1.1

1.2

ЭӘІЖ орындау мәртебесінің сипаттамасын, ЭДҚТҚ
тиімділігін және мүдделі тараптарды тартуға және
өтініштерді қарауды қамтитын жыл сайынғы
мониторинг бойынша есептерді дайындау.

ISO 14001:2015. қағидаттарына сәйкес келетін
ЖЖАТ үшін Экологиялық және әлеуметтік
мәселелерді басқару жүйесін (ЭӘБЖ) әзірлеу және
енгізу.
Жылына кемінде бір рет, сондай-ақ Жобаға және/
немесе заңнамаға өзгерістер енгізу кезінде
жұмысты үздіксіз талдау және өзектендіру.

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

Мерзімдер

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

Алдыңғы автожол
сұлбалары бойынша
ЭӘЖЕ деректерімен
мұндай жүйе қазіргі
уақытта қарау және
мақұлдау сатысында.

ЕҚҚДБ ЖАТ1
және ЖАТ10
(ЖАТ7 және
ЖАТ9
қоспағанда).

Меншікті ресурстар және
ЖЖАТ

Жылдық құжат
(құрылысқа дайындық
жұмыстары)

Экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар
туралы (ЭӘЖЕ) жылдық есепті ұсыну,
онда ЭӘІЖ орындау барысы, ЭДҚТҚ
шараларының, МТӨӘЖ сәйкес мүдделі
тараптарды тарту бойынша ісшаралардың іс жүзінде орындалуы және
өтініштерді қарау сипатталады.

•
•

ЕҚҚДБ ЖАТ; және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар мен
ЖЖАТ және/немесе сыртқы
кеңесшілер (қажет болған
жағдайда сараптамалық
бағалау).

2018 ж. соңына дейін.

ЗӘБЖ әзірлеу және енгізу

•

ЕҚҚДБ ЖАТ1;
және
ЕҚҚДБ ЖАТ4

Меншікті ресурстар мен
ЖЖАТ және/немесе сыртқы
кеңесшілер (қажет болған
жағдайда сараптамалық
бағалау).

Рұқсат талап етілетін
жұмыстарды жүргізгенге
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары).

Реттеуші органдармен қатынасхаттар
және барлық талап етілетін рұқсаттар мен
сертификаттардың көшірмелері.

•
ЕҚҚДБ ЖАТ сейкестік

Ресми түрде қабылданған құжат
пен сәйкесінше жүйе арқылы
экологиялық және әлеуметтік
мәселелерді басқаруды
оңтайландыру.

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

Рұқсат талап етілетін жұмыстардың басталуына
дейін барлық талап етілетін жетіспейтін
рұқсаттарды алу. Оның ішінде:
•
1.3

•
•

Құрылысқа рұқсат (құрылыс лагерлерін
орналастыру жоспарын ұсынғаннан кейін) және
Жұмыс құжаты (бұрғылап-жару жұмыстары
жоспарын ұсынғаннан кейін);
Құрылыс лагерін (лагерьлерін) құруға рұқсат
(рұқсаттар) (құрылыс лагерінің жоспарын
ұсынғаннан кейін).

Қазақстан Республикасының
нормативтік құжаттарының
талаптарына сәйкес.

•

Кейбіреулер әлі қол
жетімді болмаса да,
көптеген қажетті
рұқсаттар алынды.

Егер жобалық шешімдерге өзгерістер енгізілсе,
рұқсаттар қажет болатын жұмыстар басталғанға
дейін қажетті рұқсаттарды алу.

1.4

Апаттар мен оқыс оқиғалардың мониторингі
бойынша есеп жүргізу үшін экологияны,
денсаулықты қорғаумен және қауіпсіздік
техникасымен байланысты апаттар бойынша
есептілік рәсімін (немесе оның баламасын) құру,
қолдау және ұдайы талдау.

ЭДҚТҚ аймағында апаттар мен
оқиғаларды басқару.

•
•

ЕҚҚДБ ЖАТ1,
ЖАТ4; және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар мен
ЖЖАТ және мердігерлер

ЕҚҚДБ ЖАТ1,
ЖАТ2 және
ЖАТ4.

Меншікті ресурстар мен
ЖЖАТ

Рәсім тұтас, бірыңғай және нысандағы барлық
мердігерлермен қолданылатын Жобаға
толығымен біріктірілген болуы керек..

1.5

Уақытша құрылыс қалашықтарының, мүмкін жаңа
карьерлердің, қойма нысандарының қоршаған
ортаға және әлеуметтік салаға (соның ішінде
олардың орналасқан жері мен мәртебесін қоса
алғанда) әсерін талдау.
Жаңа карьерлерді талдау сондай-ақ, ҚОӘБ және
СС бойынша қосымша есептің «Жиынтық әсер»

Уақытша құрылыс қалашықтарын,
карьерлерді және қойма
нысандарының орналасқан жері
мен мәртебесін таңдауда
қоршаған ортаға және әлеуметтік
салаға әсер ету тәуекелдерін
басқару..

•
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Құрылыс басталғанға
дейін ұйымдастыру
(құрылысқа дайындық
жұмыстары).
Құрылыс кезеңіндегі
(құрылыс жұмыстары)
мониторинг және талдау.

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін
(құрылысқа дайындық
жұмыстары).

Мердігермен ұсынылған ЭДҚТҚ бойынша
ай сайынғы есептер
ЭӘІЖ құрамында жыл сайынғы ЕҚҚДБ
алдындағы есеп.

Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік
сала мәселелері бойынша есеп беру
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№ р/н

Іс-шара сипаттамасы

Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

Мерзімдер

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

тарауына сәйкес, көрші «Құрты-Бурыбайтал»
жобасымен байланысты материалдарға
Құрылыс қалашығын басқару жоспарын, Түсімді
реттеу жоспарын дайындау (осы жоспар тек
Қазақстаннан басқа елдердің құрылыс мамандығы
жұмысшыларын тартқан жағдайда талап етіледі),
Қауіпсіздікті басқару жоспары және Адам
ресурстарын басқару жоспары.

ЕҚҚДБ, ЖАТ сәйкестік.

1.7

Мердігерлермен денсаулық сақтау және қауіпсіздік
техникасы шараларын (ДСҚТ) сақтауды ай сайын
тексеру

Мердігердің ДСТҚ бойынша
ЕҚҚДБ талаптарын қабылдауын
қамтамасыз ету

ЖАТ2

Еңбекті қорғау және еңбек шарттары

2.1

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне және
ЖАТ2-ге сәйкес қызметкерлер құқықтарын
қорғауды қамтамасыз ету үшін кадр ресурстарын
басқару саясаты мен рәсімдерін әзірлеу. Кадр
ресурстарын басқару саясаты мен рәсімдері
минималды жалақыға, жұмыс уақытына,төленетін
мерзімінен тыс уақытына, теңдікке және
кемсітушілікке жол бермеуге, қызметкерлердің
шағымдарын қарауға, еңбек жағдайына,
ресурстарға қолжетімділікті, ұжымдық шарттарды
жасау еркіндігіне қатысты барлық мәселелерді
қамтуы тиіс.

Қызметкерлердің өз құқықтары
туралы хабардар болуы.

Экология, әлеуметтік сала, денсаулық және
қауіпсіздік текникасы стандарттары, апат, басқару
жүйелері мен саясатының статистика мәселелерін
қамтитын мердігерлерді анықтау үшін құрылыс
жұмыстарына тендерлік рәсімдерді жүргізу.

Мердігерді ЭДҚТҚ шараларымен
басқару.

1.6

2.2

2.3

Сондай-ақ, құрылыс лагерьлерінде тұруды басқару
үшін қабылдануы тиіс мінез-құлық кодексі кірген
Жоспар шеңберінде құрылыс жұмысшыларын
орналастыру стратегиясын және қағидаттарын
құжаттау.
Жаңа лагерь ЕҚҚДБ/ХҚК стандарттарына сәйкес
келетіндей етіп ұйымдастырылуы/жобалануы тиіс.

2.4

Гендерлік саясат талаптарын ескере отырып,
жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтуды
барынша арттыру (мүмкіндігінше) үшін шараларды
жүзеге асыру.

Мердігерлердің жалдаған
қызметкерлерін орналастыру
қағидаларын стандарттау және
жергілікті тұрғындарға шеттен
келген құрылысшы
жұмысшылардың әсерін барынша
азайту.

ЕҚҚДБ ЖАТ1;
және
ЕҚҚДБ ЖАТ4.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ
және мердігерлер

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін
(құрылысқа дайындық
жұмыстары).

Құрылыс қалашығын басқару жоспарын,
Түсімді реттеу жоспарын әзірлеу және
енгізу (осы жоспар тек Қазақстаннан
басқа елдердің құрылыс мамандығы
жұмысшыларын тартқан жағдайда талап
етіледі), Қауіпсіздікті басқару жоспары
және Адам ресурстарын басқару жоспары.

•

ЖАТ1 және ЖАТ4
ЕҚҚБ.

Меншікті ресурстар
және/немесе сыртқы
кеңесшілер.

Құрылыс уақыты
барысында (құрылыс
жұмыстары)

ДСҚТ талаптарын мердігерлермен сақтау
бойынша жыл сайын ЭӘІЖ құрамында
ЕҚҚДБ алдындағы есебі.

•

ЕҚҚДБ ЖАТ2;
және
ҚР Еңбек Кодекс.

ЖЖАТ.

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін
(құрылысқа дайындық
жұмыстары).

Барлық қызметкерлерге қолжетімді болуы
керек қызметкерлерге арналған
нұсқаулық.

ЖАТ1 ЕҚҚДБ;
ЖАТ2 ЕҚҚДБ;
және
ЖАТ4 ЕҚҚДБ.

Меншікті ресурстар және
ЖЖАТ.

Мердігерлерді іріктеу
үдерісі барысында
(тендер).

•
•

•

•
•
•

•
•

Тең мүмкіндіктерді ұсыну және
жергілікті тұрғындардың
экономикалық жағдайын жақсарту.

•

Еңбек дауларын және
шағымдарды қарауға байланысты
тәуекелдерді төмендету.

•

ЖАТ2 ЕҚҚДБ;
және
ХҚК/ЕҚҚДБ
жетекші жазбасы
(қызметкерлерді
орналастыру:
Үдерістер мен
стандарттар).

ЖАТ2 ЕҚҚДБ.

ЖЖАТ және құрылыс
компаниялары.

Жұмыс уақытына, денсаулық сақтауға, еңбек
жағдайына, бала еңбегін және мәжбүрлі еңбекті
пайдалануға, қызметкерлердің шағымдарын және
ескерпелерін қарауға қатысты уақыт және жағдай

ЕҚҚДБ ЖАТ2

Тендерлік құжаттама құрамындағы ЭӘІЖ.

Жұмысшыларды орналастыруды басқару
жоспары және лагерьде тұратындарға
арналған мінез-құлық Кодексі.
Келісімшарттық құжаттамадағы
техникалық сипаттама.

Жұмысшылар үшін бір
немесе бірнеше лагерь
қажет болуы мүмкін.

Тендерлік құжаттарға
енгізу (тендер).

ЖЖАТ және құрылыс
компаниялары.

Құрылысқа дейін және
құрылыс кезінде
(құрылысқа дайындық
жұмыстары және
құрылыс жұмыстары).

ЖЖАТ.

Жобаны орындау
барысында (құрылысқа
дайындық жұмыстары,
құрылыс жұмыстары

Жоба үшін Гендерлік саясатты әзірлеу және енгізу.

2.5

Жұмысшыларға
арналған тұрғын үйжайлар құрылысынана
дейін немесе
жұмысшыларды
лагерьге орналастыру
(құрылысқа дайындық
жұмыстары).

Тендерлік және келісімшарттық
құжаттама.

Гендерлік саясатты ескере отырып,
жергілікті тұрғындарды жалдау туралы
есеп.
Жыл сайын ЭӘІЖ шеңберінде ЕҚҚДБ
алдындағы жұмыспен қамту туралы есеп.

Жергілікті білікті
мамандарды жақын
маңдағы қалалар мен
ауылдардан табуға
болады

Мерзімді ай сайынғы тексерулер мен
аудиттер

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
Project No.: 70048319 | Our Ref No.: 1-НҰСҚА
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№ р/н

Іс-шара сипаттамасы

Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

нормалардың орындалуын мониторингілеу.

2.6

Жеткізушілердің және мердігерлердің
мониторингісі жұмыс уақытына, минималды
жалақыға, минималды жасқа, ұжымдық шарттады
жасау еркіндігіне, теңдікке, кемсітушіліктің
болмауына қатысты тармақтардың жеткізілім
құжаттарына енуін қамтамасыз етеді.

Балалар еңбегін пайдалану,
мәжбүрлі еңбек және
жұмысшылардың шағымдары
туралы шағымдарды қарауға
байланысты тәуекелдерді азайту.

Қызметкерлердің шағымдарын беру және қарау
механизмдерін анықтау.

ЖАТ3

Ресурстарды тиімді пайдалану және алдын алу және ластануды бақылау

3.1

ӘЭӘЕ бойынша қосымша есептің «Шу мен
діріл» тарауында қарастырылған шараларды
жүзеге асыру.

3.2

Оның ішінде, қазба жұмыстары арқылы ең
жақын тұрғын үй нысандарының жолын
тосқауылдауға арналған топырақ
жағалауларын жасау арқылы дыбысты
сіңіретін экрандарды енгізуді қарау.

Еңбек дауларын қарауға
байланысты тәуекелдерді азайту

Ауа сапасына қолайсыз әсердің
алдын алу

•

Мерзімді ай сайынғы
тексерулер мен аудиттер
(материалдықтехникалық жабдықтау).

•

ЕҚҚДБ ЖАТ2.

ЖЖАТ

Жобаны орындау
барысында (құрылысқа
дайындық жұмыстары,
құрылыс жұмыстары
және пайдалану).

•

ҚОӘБ ЕО
директивасы;
ЖАТ3 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және сыртқы
кеңесшілер (мысалы, ауа
сапасының сарапшылары,
егер қажет болса).

Құрылыс басталғанға
дейін және құрылыс
кезінде (құрылысқа
дайындық жұмыстары
және құрылыс
жұмыстары).

ЕО директивасы
ҚОӘБ;
ЖАТ3 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және сыртқы
кеңесшілер (мысалы, шудан
оқшаулау сарапшылары,
егер қажет болса).

Құрылысқа дейін және
құрылыс кезінде
(құрылысқа дайындық
жұмыстары және
құрылыс жұмыстары).

ЕО директивасы
ҚОӘБ;
ЖАТ3 ЕҚҚДБ;
ЖАТ4 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және/немесе сыртқы
кеңесшілер (сараптамалық
бағалау, егер қажет болса).

Құрылыс басталғанға
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары).

ЕО директивасы
ҚОӘБ; және
ЖАТ3 ЕҚҚДБ.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және/немесе сыртқы
кеңесшілер (сараптамалық
бағалау, егер қажет болса).

Құрылыс басталғанға
дейін және құрылыс
кезінде (құрылысқа
дайындық жұмыстары

•
•

Шу мен дірілге байланысты
қолайсыз әсерлердің алдын алу.

ЖЖАТ және құрылыс
компаниялар.

ЕҚҚДБ ЖАТ2.

Жобаны орындау
барысында
(материалдықтехникалық жабдықтау).

•
•
•

Барлық жұмыс кезеңінде қоңыраулар жіберуге
арналған жедел желі құру және оның байланыс
телефоны жол маңына ыңғайлы жерлерге
орналастырылуы керек.

3.3

Мердігерлермен, қосалқы мердігерлермен,
жергілікті төтенше жағдайлар бойынша
қызметтермен және реттеуші органдармен (арнайы
жұмыс түрлеріне қажет болған жағдайда) кеңес
беру кезінде әрбір төтенше жағдайға және әлеуетті
апаттарға арналған ТЖ-ға дайындық және әрекет
ету Жоспарын (немесе оның баламасын)
дайындау.

•
Төтенше жағдайларға және
бақылаудағы әлеуетті апаттарға
дайындық.

ӘЭӘЕ бойынша қосымша есептің «Климаттың
өзгеруі» тарауында қарастырылған шараларды
жүзеге асыру.

•
•
•

Жылына кемінде бір рет және әр апаттан кейін
немесе ТЖ-дан кейін үнемі талдау және
өзектендіру.

3.4

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

және пайдалану).

2.7

ӘЭӘЕ бойынша қосымша есептің «Ауа сапасы»
тарауында қарастырылған шараларды жүзеге
асыру.

Мерзімдер

ПГ шығарындыларын төмендетуге
және барынша азайту.

Құрылыс және пайдалану кезеңінде парниктік

•
•

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
Project No.: 70048319 | Our Ref No.: 1-НҰСҚА
Еуропа қайтару құру және даму банкі

Жеткізілім тізбектерімен басқару
Жоспарын енгізу

Қызметкерлердің шағымдарын беру және
қарау механизмдері

Әсер етуді жеңілдететін шараларды
жүзеге асыру.
Әсер етуді жеңілдетуге байланысты
шараларды басқару әзірленетін СЕМРге енгізілуі тиіс (ҚОБЖ-ға кірген).

Жоба шешімдерін қарау
Әсер етуді жеңілдететін шараларды
жүзеге асыру.
Әсер етуді жеңілдетуге байланысты
шараларды басқару әзірленетін СЕМР-ге
енгізілуі тиіс (ҚОБЖ-ға кірген).

Төтенше жағдайларға дайындық және
әрекет ету жоспары.
Жоба әзірленетін СЕМР-ге енгізілуі тиіс
(ҚОБЖ-ға кірген).

Әсер етуді жеңілдететін шараларды
жүзеге асыру.
Әсер етуді жеңілдетуге байланысты
шараларды басқару әзірленетін СЕМР-ге
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№ р/н

Іс-шара сипаттамасы

Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

газдар шығарындыларының көлемін есептеу

Мерзімдер

және құрылыс
жұмыстары).

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

енгізілуі тиіс (ҚОБЖ-ға кірген).
Егер есеп бойынша жоба 25 000 тоннадан
астам CO 2 (жыл сайынғы баламада)
өндіреді десек, мұндай ПГ
шығарындылары ЕҚҚДБ-ға хабарлануы
тиіс.

Жобалық шешімді қарау.

3.5

ӘЭӘЕ бойынша қосымша есептің «Су
ресурстары экологиясы» тарауында
қарастырылған шараларды жүзеге асыру.
Оның ішінде тазарту жүйелері мен жұмсарту
жүйелерін Жобаның дренаждық сұлбасына
қосу мәселесін қарау.
Сумен жабдықтау және су тартудың болжалды
теңгерімін дайындау және су беруге мақұлданған
рұқсаттар бөліктерін қосу.

3.6

3.7

ЖАТ4

4.1

Ішуге болмайтын және ауыз суды
шамадан тыс тұтынудың алдын
алу.
Суды тұтынуды және ағын су
өңдірісін төмендеу.

•
•

ЕО директивасы
ҚОӘБ; және
ЖАТ4 ЕҚҚДБ.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК, мердігерлер
және/немесе сыртқы
кеңесшілер (сараптамалық
бағалау, егер қажет болса).

Құрылыс басталғанға
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары).

Ластанудың және ағынды суларды
төгудің алдын-алу.

ӘЭӘЕ бойынша қосымша есептің
«Материалдар, ресурстар және қалдықтар»
тарауында қарастырылған шараларды жүзеге
асыру, соның ішінде Нысанда қалдықтарды
жою және залалсыздандыру жұмыстарын
ұйымдастыру жоспарын және Жұмыс
көлемінің айрықшамаласын алғаннан кейін
материалдық-техникалық жабдықтау жоспарын
әзірлеу.

Қалдықтарды жіктеуге және
жақындық қағидаларына сәйкес
қалдықтарды басқаруға
жәрдемдесу.

ӘЭӘЕ бойынша қосымша есептің «Геология
және топырақ» тарауында қарстырылған
шараларды, оның ішінде инженерлікгеологиялық зерттеулер мен тәуекелдерді
бағалау бойынша қабылданған
міндеттемелерді орындау жөніндегі шараларды
жүзеге асыру.

Ластанған топырақтың болуы
туралы білу және мүмкіндігінше
топырақтың ластануын болдырмау

Су теңгерімінің сұлбасы ауыз суға және
тұрмыстық қажеттіліктерге ұсынылатын су
көздерінің сапасы мен жарамдылығын
растайды. Егер есеп бойынша жобада
суға деген сұраныс тым жоғары болса
3
(күніне 5000 м –ден артық), бұл туралы
ЕҚҚДБ хабарлау қажет болады- ЖАТ4
қосымша талаптарын орындау қажет
болады, мысалы, су теңгерімін жасау,
үнемі жетілдіруді қарастыру, арнайы су
тұтыну, салыстырмалы талдау жүргізу
және т.б.

Бізге суды пайдалануға
рұқсаттардың
алынғандығы және бар
екені туралы баяндады.

Әсер етуді жеңілдетуге байланысты
шараларды басқару әзірленетін СЕМР-ге
енгізілуі тиіс (ҚОБЖ-ға кірген).

•
•
•

•
•

ЕО директивасы
ҚОӘБ;
ЖАТ3 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК, мердігерлер
және/немесе сыртқы
кеңесшілер (сараптамалық
бағалау, егер қажет болса).

ЕО директивасы
ҚОӘБ және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және/немесе сыртқы
кеңесшілер (сараптамалық
бағалау, егер қажет болса).

ЖАТ4 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

ЖЖАТ, ЖЖЖ және сыртқы
кеңесшілер (мысалы,
жарылғыш материалдарға
және құрылымдық
зерттеулерге талдау жүргізу
үшін).

Құрылыс басталғанға
дейін және құрылыс
кезінде (құрылысқа
дайындық жұмыстары
және құрылыс
жұмыстары).

Құрылыс басталғанға
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары).

Нысанда қалдықтарды жою және
залалсыздандыру жөнiндегi жұмыстарды
ұйымдастыру жоспары және материалды
пайдалануды және қалдықтар өндірісін
қысқарту жөнiндегi түзетiлген шаралармен
жұмыс көлемiнiң Айрықшаламасы
негiзiнде Материалдық-техникалық
жабдықтау жоспары.
Әсер етуді жеңілдетуге байланысты
шараларды басқару әзірленетін СЕМР-ге
енгізілуі тиіс (ҚОБЖ-ға кірген).

Инженерлік- геологиялық зерттеулер
әсерін бақылау және азайту шаралары
мен тәуекелдерді бағалау әзірленетін
СЕМР-ге енгізілуі тиіс (ҚОБЖ-ға кірген).

Денсаулық және қауіпсіздік
Жарылғыш заттарды қауіпсіз сақтауға және
пайдалануға жауап беретін, бұрғылау-жару
жұмыстарын жүргізуге лицензияға ие компанияны
тағайындау.
Бұрғылау-жару жұмыстарының жоспары аясында
әсер ету аймағындағы тұрғын құрылыстар мен

Апаттылық пен оқиғаларды
барынша азайту және
жұмысшылар мен жергілікті
тұрғындардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.

•
•

Құрылыс басталғанға
дейінгі тағайындалу
(материалдықтехникалық жабдықтау).
Жарылыс жұмыстарына
дейін және одан кейнгі

Компания лицензиясы.
Бұрғылау-жару жұмыстарының жоспары.
Зерттеулер бойынша есептер.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
Project No.: 70048319 | Our Ref No.: 1-НҰСҚА
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№ р/н

Іс-шара сипаттамасы

Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

имараттардың қауіпсіздігіне талдау жүргізілуі тиіс
болады. Атап айтқанда, жару жұмыстарын жүргізу
аумағынан Құрты кентіне жанасудан оңтүстікке
қарай 300 м қашықтықта орналасқан кафе мен
оңтүстік-батысқа қарай 400 м қашықтықта
орналасқан үй аймағында.

Мерзімдер

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

зерттеу (құрылысқа
дайындық жұмыстары
және құрылыс
жұмыстары).

Егер кері әсер ету тәуекелі бар болса, тиісті
сараптамалар мен қосымша зерттеулер негізінде
азайту бойынша, я болмаса өтемақы беру немесе
қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары
ұсынылуы тиіс.
Келесілерді қамтитын мониторинг және басқару
жүйелерін құрумен қоса, Ұлттық заңнамаға сәйкес
денсаулықты қорғау және қауіпсіздік техникасының
біріктірілген Жоспарын әзірлеу:
•
•
•
•
•
4.2

•
•

•

Белгілі бір жұмыстар мен міндеттерге тән
қауіптерді және оларды бақылау тәсілдерін
талдау
ЖҚҚ қойылатын талаптар және басқару
механизмдері
Темекі шегу/темекі шегуге тыйым салынған
аймақтарды анықтау және бақылау;
Барлық қызметкерлер үшін олардың өз
тілдерінде қауіпсіздік техникасы жөнінде
нұсқама;
Жобалық компанияның жоспарлары сияқты
бірдей стандарттарға сәйкес келуі үшін ДҚҚТ
бойынша мердігерлердің жоспарларын талдау;
ДҚҚТ бойынша мердігерлердің ҚҚК алдындағы
міндетті түрдегі есепті қамтитын жоспарларды
дайындауын/жүзеге асыруын, бақылау;
Есеп жүргізу, оның ішінде жалпы орындалған
жұмыс сағаттарының санын,
апаттардың/оқиғалардың салдарынан
сағаттың жоғалтуын есептеу, уақыттың
жоғалуына әкеліп соқтырытын оқиғалардың,
ауруханаға жатқызудың, өлім жағдайларының
сипаттамасы және
Тәуекелдер, апаттардың алдын алу және т.б.
туралы ақпараттар алмасу құралдарын
талқылау.

ДҚҚТ бойынша жоспар.
Мердігерлер қабылдаған ДҚҚТ жоспары.
Қызметкерлер мен жабдықтардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
апаттар мен оқиғаларды барынша
азайту.

•
•

ЖАТ4 ЕҚҚДБ;
және
Денсаулық сақтау
және ТҚ бойынша
ұлттық
нормативтер

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және мердігерлер.

Құрылыс басталғанға
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары).

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және мердігерлер.

Құрылыс басталғанға
дейін және құрылыс
кезінде (құрылысқа
дайындық жұмыстары
және құрылыс
жұмыстары).

Жоспардың орындалуы бойынша ЭӘІЖ
шеңберінде ЕҚҚДБ алдындағы жыл
сайынғы есеп, оның ішінде орындалған
жұмыс сағаттарының саны, уақытты
жоғалту оқиғалары, ірі апаттар, өлім
жағдайлары (апатқа жауап ретінде
қабылданатын шараларды қоса алғанда)
- мердігерлер туралы мәліметтерді жеке
және жиынтықта енгізу.

Жобаның құрылысы мен пайдаланылуына
қатысатын барлық тараптармен қолданылатын бір
ғана құжат қолданылуы тиіс.
Жергілікті тұрғындар мен құрылысшыларға
әлеуетті әсерді барынша азайту үшін, CEMP және
жол қозғалысын басқару Жоспарында белгіленген
қауіпсіз құрылыс әдістерін енгізу, оның ішінде:
4.3

•
•

Құрылыс техникалары келісілген бағыттар
бойынша қозғалуға және құрылыс кезінде
жылдамдық тәртіптемесін сақтауға тиіс;
Көлік құралдарын жүргізушілердің
құзыреттілігін қамтамасыз ету және кіріспе

Жол пайдаланушылардың,
жергілікті тұрғындардың және
малдың қатысуымен болған
апаттар мен оқиғаларды барынша
азайту.

•

ЖАТ4 ЕҚҚДБ.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
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Еуропа қайтару құру және даму банкі

Жергілікті тұрғындардың денсаулығы мен
қауіпсіздігін қорғау жоспары.
Жоспар әзірленетін CEMP-ге енгізілуі тиіс.
CEMP көлік ағынын басқару жоспарларын
қамтуы керек.
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Іс-шара сипаттамасы

•
•
•
•
•
•

•

Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

Мерзімдер

нұсқамасын өткізу;
Көлік құралдарының бағытын өзгерту
қажеттілігін барынша азайту;
Жаяу жүргіншілер үшін нысанға (көліксіз)
арнайы жолдар мен кірмелерді қамтамасыз
ету;
Құрылыс алаңында жергілікті тұрғындар мен
жануарлардың болуын болдырмау үшін
қоршауларды қолдану;
Адамдар үшін қауіптердің сипаттамасы және
ТЖ-да байланыс ақпараты бар ақпараттық
тақта, кестелер;
Тұрғындарды осы заттардың әсерінен қорғау
үшін қауіпті материалдар мен қалдықтар
нысанда сақталады;
Көлік қозғалысына кедергі келтіретін жергілікті
малдардың уақытша өту жолдары және жол
жұмыстарына туралы ақпараттарды жариялау
(сондай-ақ, МТӨӘЖ енгізуың);
Жергілікті қатынас бағыттары үшін уақытша
айналып өту жолдарын салу.

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

шеңберінде жыл сайын ЕҚҚДБ-ға есеп
беру.

Көлік ағынын басқару жоспарларын
сипаттамасымен CEMP әзірлеу.

Қазақстандық ҚНжЕ техникалық нормаларына
сәйкес жолдарды жобалау.
4.4

Жобалық шешімдерге жол қозғалысы қауіпсіздігі
аудитінің қорытындыларын қосу.
.

4.5

Қажетті лицензиялардың, тәжірибенің және
оқытудың бар екендігіне көз жеткізу үшін
мердігерлердің барлық қауіпсіздік қызметі
қызметкерлеріне тексеру жүргізу

Жол пайдаланушылардың
қатысуымен болатын апаттар мен
оқиғаларды азайту және жергілікті
тұрғындарға кіру жолдарын
қамтамасыз ету.

Қауіпсіздік қызметкерлері мен
жергілікті халық арасындағы
қақтығыстардың алдын алу.
Қауіпсіздік қызметі
қызметкерлерінің тарапынан
ықтимал адам құқықтарының
бұзылуына жол бермеу.

ЖАТ5

Жер телімдерін бөлу, мәжбүрлеп көшіру және экономикалық орын ауыстыру

5.1

Құрылыс уақыты кезінде уақытша құрылыстарға
(материалдарды сақтау/құрылыс алаңдары)
немесе жұмыстарға алынған жерлерді бастапқы
күйіне/пайдалануына қайтаруды қамтамасыз ету
жөніндегі шараларды жүзеге асыру және
мүмкіндігінше жақсарту
Жеңілдететін шаралар келесілерді қамтуы мүмкін:
•
•

Жерді сатып алудың ықпалын
барынша азайту.

•
•
•

•
•

•
•

ЖАТ4 ЕҚҚДБ;
Қазақстандық
ҚНжЕ техникалық
нормалары; және
Жолдарды
басқару және
көлік қауіпсіздігі
саласындағы ЕО
стандарты.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК мердігерлер
және/немесе сыртқы
кеңесшілер (мысалы,
жобалық компания, жол
қозғалысы қауіпсіздігі
жөніндегі аудитор).

Құрылысқа (тендер)
тендер жарияланғанға
дейінгі жобалық
шешімдерге түзетулер.

ЖАТ4 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және мердігерлер

Құрылыс жұмысына
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары).

ЖАТ5 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК мердігерлер
және/немесе сыртқы
кеңесшілер (сараптамалық
бағалау, егер қажет болса).

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін,
жұмыс кезінде,
аяқталғаннан кейін
(құрылысқа және
құрылыс жұмыстарына
дайындық жұмыстары).

Құрылысты бұзу, жабдықтарды, материалдар
мен қалдықтарды жою;
Абаттандыру/қалпына келтіру бойынша

Жобаның шешімдеріне енгізілген
қорытындылар туралы есеп.

Жоба дайын болғанмен,
кешіктірулерге немесе
Жобаның құнын
айтарлықтай арттыруға
әкелмейтін, бірақ жол
қауіпсіздігін едәуір
жақсартатын шағын
өзгерістер болуы мүмкін.

Тергеу жүргізілді және құжатталды.
ЕҚҚДБ алдында жыл сайын ЭӘІЖ
шеңберінде қорғаушылардың қатысуымен
барлық оқиғалар туралы есеп.

Әсерді төмендету бойынша іс-шараларды
жүргізуді бақылау әзірленетін CEMP-ге
енгізілуі тиіс (ТҚЖ және ҚОБЖ-қа кірген)
Жердің бастапқы жай-күйіне/қолдануға
қайтарылғандығын және мүмкін болатын
жерлерді жақсартуды растау.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
Project No.: 70048319 | Our Ref No.: 1-НҰСҚА
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Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

5.2

Жерді сатып алу тәуекелін азайту
және жоғалған пайда мен жер үшін
өтемақы ұсыну.

5.3

Тартылған мердігерлермен құрылыс және жобалау
жұмыстарының жүргізілуін (яғни, EPC) және ТҚЖ
және уақытша пайдалану барысында жер сатып
алу үшін ЖАТ5 сақталуын қамтамасыз ету

Уақытша пайдалану барысында
жерді сатып алумен байланысты
жергілікті табыстың жоғалуына
байланысты тәуекелді азайту

5.3

Жерді сатып алу үдерісіне тәуелсіз аудит жүргізу
және ЕҚҚДБ ЖАТ5 талаптарын сақтауды
қамтамасыз ету үшін өтемақы ұсыну. Аудит
барысында жерді сатып алудың барлық
аспектілеріне баға беру және жерді сатып алу
үдерісі барысында кемшіліктер мен қалып қойған
іс-шараларды анықтау үшін кемшіліктерге талдау
жүргізу.

ЖАТ6

Биологиялық әртүрлілікті сақтау және тірі табиғат ресурстарын тұрақты басқару

Қорғауға жататын кез-келген флора мен
фаунаны сәйкестендіруге арналған дайындық
кезеңінің ауысуын қоса алғанда, ӘЭӘЕ
бойынша қосымша есептің «Биоалуантүрлілік
және тірі табиғи ресурстар» тарауында
қарастырылған шараларды жүзеге асыру.

ЕҚҚДБ талаптарына сәйкестігін
қамтамасыз ету.

•

•

Мерзімдер

ЖЖЖ үшін ЖЖАТ маңызды
рөл атқарады.

Уақытша және тұрақты
иеліктегі барлық жерді
сатып алғанға дейін
және ЕҚҚДБ (құрылысқа
дайындық жұмыстары
және құрылыс
жұмыстары) келісімнен
кейін.

ЖЖАТ

Жерді сатып алуға дейін
(құрылысқа дайындық
жұмыстары және
құрылыс жұмыстары)

ЕҚҚДБ ЖАТ5

•

ЖАТ5 ЕҚҚДБ.

Бөгде кеңесші.

•

ЕО директивасы
ӘЭӘЕ;
Өмір сүру ортасы
бойынша ЕО
директивасы;
Құстар бойынша
ЕО директивасы;
ЖАТ6 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК, мердігерлер
және/немесе сыртқы
кеңесшілер (мысалы, қажет
болса, экологиялық
сараптамалық бағалау).

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін және
жұмыс кезінде (құрылыс
жұмыстарына дайындық
және құрылыс
жұмыстары).

ЕО директивасы
ӘЭӘЕ;
ЖАТ8 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК, мердігерлер
және/немесе сыртқы
кеңесшілер (мысалы, қажет
болған жағдайда,
археологиялық және мәдени
мұраны сараптамалық

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін және
жұмыс кезінде (құрылыс
жұмыстарына дайындық
және құрылыс
жұмыстары).

•
Өмір сүру ортасын,
биоалуантүрлілікті және тірі табиғи
ресурстарды сақтау және қорғау.

ЖАТ5 ЕҚҚДБ.

Жерді сатып алу
аяқталғаннан кейін
(құрылыс жұмыстары
және нысанды іске
қосқаннан кейінгі кезең).

•
•
•

ЖАТ7

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

барлық қажетті жұмыстар; және
Көгалдандыру.

Ресми құжаттары бар және оларсыз жер
телімдерінің меншік иелері мен
пайдаланушыларын (осал топтарды қоса алғанда),
жерді сатып алуда зардап шеккен барлық
кәсіпкерлерді (ресми түрде тіркелген және
тіркемеген) анықтау. Міндеттемелерге толық
сәйкестікте және Тіршілікті қамтамасыз етуді
қалпына келтіруге қойылатын талаптарда
қарастырылғандай орындау дәйектілігін
сақтаумен Тіршілікті қамтамасыз етуді қалпына
келтіру жоспарын (ТҚЖ) әзірлеу және жүзеге
асыру.

6.1

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

ТҚЖ жүзеге асыру құрылыстың алдында
ұсынылуы тиіс, бұл ретте жаңартулар жыл
сайынғы ЭӘІЖ ұсынылады.

Жыл сайынғы ЭӘІЖ шеңберінде есеп
беру.

ЕҚҚДБ келісуі тиіс

Әсерді жеңілдететін шараларды жүзеге
асыру.
Әсерді бақылау және жеңілдету
шараларын әзірленетін CEMP-ға енгізу
(ҚОБЖ-қа кіретін).

Байырғы халықтар

Осы Жобаға қолданылмайды, өйткені мұнда байырғы халықтар жоқ.
ЖАТ8

Мәдени мұра

8.1

Мәдени мұраны басқару жоспарын (ММБЖ)
дамытуды және сәйкесінше мәдени мұраны
басқару бойынша іс-шаралар жоспарын
(ММБІЖ) қоса алғанда, ӘЭӘЕ бойынша
қосымша есептің «Мәдени мұра» тарауында
қарастырылған іс-шараларды жүзеге асыру.

•
Жергілікті тұрғындарды және тиісті
салт-дәстүрлерді құрметтеу.

•
•

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
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Еуропа қайтару құру және даму банкі

Әсерді жеңілдететін шараларды жүзеге
асыру.
Әсерді бақылау және жеңілдету
шараларын әзірленетін CEMP, ММБЖ,
ММБІЖ енгізу (ҚОБЖ-қа кіретін).

WSP
тамыз 2018
Page 7 of 9
OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

№ р/н

Іс-шара сипаттамасы

Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

Мерзімдер

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

бағалау үшін).

8.2

8.3

ЖАТ9

Кездейсоқ табу барысында рәсімдерді әзірлеу,
қазба жұмыстарын жүргізу мен табылған заттарды
толық археологиялық бағалау үшін билікке және
басқа да тиісті институттарға кездейсоқ табылулар
туралы есеп беру.

ӘЭӘЕ бойынша қосымша есептің «Ландшафт
және сыртқы көрініс» тарауында
қарастырылған шараларды жүзеге асыру

Мәдени мұраны сақтау.

Сыртқы көрініске қолайсыз
өзгерістерді болдырмау және
барынша азайту.

Кездейсоқ табу рәсімі.

ЖАТ8 ЕҚҚДБ;
және
Ұлттық заңнама.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК және мердігерлер

Құрылыс жұмыстары
кезінде (құрылыс
жұмыстары).

ЕО директивасы
ӘЭӘЕ;
ЖАТ8 ЕҚҚДБ;
және
Озық әдістер.

Меншікті ресурстар, ЖЖАТ,
ҚҚК, мердігерлер
және/немесе сыртқы
кеңесшілер (мысалы, қажет
болған жағдайда, ландшафт
және сыртқы көріністі
сараптамалық бағалау
үшін).

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін және
жұмыс кезінде (құрылыс
жұмыстарына дайындық
және құрылыс
жұмыстары).

ЖАТ10 ЕҚҚДБ.

WSP жариялау үшін ТЕҚС
дайындады.

Құрылыстың басталуына
дейін жариялау
(құрылысқа дайындық
жұмыстары).

ТЕҚС жалпы қол жетімді дереккөзде
жариялау.

•

ЖАТ10 ЕҚҚДБ.

ЖЖАТ, жолданымдарды
қарау жөніндегі
Комиссияның құрамына
кіретін органдар.

Құрылыс жұмыстары
басталғанға дейін және
құрылыс барысында
(құрылысқа дайындық
жұмыстары және
құрылыс жұмыстары).

Мониторинг бойынша есеп шеңберінде
мүдделі тұлғалармен жұмыс істеу туралы
жылдық есеп.

•

ЖАТ1 ЕҚҚДБ;
және
ЖАТ10 ЕҚҚДБ.

ЖЖАТ және ҚҚК

Құрылыс басталғанға
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары).

ЖЖЖ тағайындау.

ЖЖАТ және орналасқан
және тағайындалған ЖЖЖ

Құрылыс басталғанға
дейін (құрылысқа
дайындық жұмыстары,
құрылыс жұмыстары
және нысанды іске
қосқаннан кейінгі кезең).

Мерзімді кеңес берулер.

•
•

•
•
•

Барлық археологиялық табыстар мен
қазбалар туралы есеп.
Әсерді жеңілдететін шараларды жүзеге
асыру.
Әсерді бақылау және жеңілдету
шараларын әзірленетін CEMP енгізу
(ҚОБЖ-қа кіретін).

Қаржылық делдалдар

Осы жобаға қолданылмайды, өйткені қаржы делдалдарының қатысуы қарастырылмаған.
ЖАТ10

Ақпаратты жариялау және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу

10.1

Жобаның сипаттамасымен Техникалық емес
қысқаша сипаттаманы (ТЕҚС), ҚОӘБ үдерісін,
экологиялық және әлеуметтік пайдалар/әсерлерді,
жеңілдететін шараларды және іс-шараларды,
сондай-ақ МТӨӘЖ-мен байланысты өтінімдер
бойынша байланыс ақпаратын жариялау.

10.2

Бүкіл Жоба кезеңі бойына мүдделі тараптармен
өзара әрекеттестіктің тұрақты және жүйелі
бағдарламасын қамтамасыз ету үшін МТӨӘЖ және
жолданымды қарау мехнизмін жүзеге асыру. Бүкіл
жоба барысында халықтың осал топтарын табу
және кеңес беруді қамтамасыз ету. Мүдделі
тараптармен жұмыс жасау барысында барлық ісшараларды құжаттау және жыл сайынғы
мониторинг жөніндегі есепте көрсету үшін
жолданымдарды есепке алу. МТӨӘЖ қайта қарау
қажет және қажет болған жағдайда, жыл сайын
немесе Жобаға өзгерістер енгізілген кезде
өзектендірілуі керек.

Ақпаратты тарату және зардап
шеккен мүдделі тараптармен
тұрақты жұмыс жүргізу.

10.3

МТӨӘЖ іске асырылуын тиімді басқару үшін
қажетті дағдылар мен тәжірибеге ие
жұртшылықпен жұмыс жасау бойынша жауаптыны
(ЖЖЖ) тағайындау.

Жергілікті тұрғындармен және
билік органдарымен үнемі жұмыс
істеу, өзара әрекеттестікті талдау
және жаңартылған ақпарат пен
тәжірибелік ұсыныстарды ұсыну.

10.4

Жерді уақытша және тұрақты пайдалану үшін
өтеуін төлеп алумен байланысты (соның ішінде
құрылыс қалашықтары, туннельдер мен жаңа
карьерлердің орналасу орындарын таңдауды қоса
алғанда) барлық зардап шеккен жер иелеріне және
пайдаланушыларға кеңес беру.

ЕҚҚДБ талаптары.

Жергілікті тұрғындардың
шағымдану тәуекелін қысқарту

•

•

•

ЕҚҚДБ ЖАТ1,
ЖАТ5, ЖАТ10
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10.5

Іс-шара сипаттамасы

А санатындағы Жобаларға қойылатын ЕҚҚДБ
талаптарына сәйкес мемлекеттік ҚОӘБ, КОӘБ-ға
қосымша, МТӨӘЖ, ТЕҚС және ЭӘІЖ қоса алғанда,
құжаттарды жариялау.

Экологиялық және әлеуметтік
тәуекелдер
(міндеттемелер/пайда)

ЕҚҚДБ талаптары

Талап (заңнамалық,
ЕҚҚДБ ЖАТ, озық
әдістер)

•

ЖАТ10 ЕҚҚДБ.

Ресурстарға,
инвестицияларға
қажеттілік және
жауаптылар

ЖЖЖ маңызды рөліндегі
ЖЖАТ.

Мерзімдер

Неғұрлым егжейтегжейлі сипаттама мен
мерзімдерді жариялануы
тиіс МТӨӘЖ қараңыз
(құрылысқа дайындық
жұмыстары және
құрылыс жұмыстары).

Табысты іске асыру үшін мақсатты
және бағалау өлшемдері

Ағымдағы жағдай,
ескертпелер

Жалпы қол жетімді ресурста негізгі
құжаттарды жариялау.
Есеп жүргізу аясында жолданымдарды
және жолданымдарға жауап беруді
құжаттау.

* Ескертпе: жетілдірілгеннен кейін және жаңартылғаннан соң ақпарат үшін барлық құжаттар, ЭӘІЖ сілтемелер ЕҚҚДБ жіберілуі тиіс.
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