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КІРІСПЕ
Осы нормативті-техникалық құжат Қазақстан Республикасының заңнамасына,
Еуразиялық экономикалық одақ (ЕурАЗЭО) аясындағы және басқа да халықаралық
келісімдердің нормативті-құқықтық актілерінде кірістірілген қағидаттарға сәйкес
ӛңделді.
ҚР ҚН «Қазақстан Республикасында қала құрылысы жобаларын ӛңдеу, келісу және
бекіту тәртібі туралық нұсқаулықтың» негізгі бағыты – Қазақстан Республикасының
аумағын, қалалық және ауылдық елді мекендердің тұрақты дамыту, табиғат ресурстарын
рациональды пайдалану, қалалар мен олардың қала маңы жасыл аймақтарының
табиғаттық кешенін сақтау, сондай-ақ сәулет және тарихи-мәдени мұраларды сақтау мен
жаңарту, әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық қызмет кӛрсету объектілерімен, инженерлік
және кӛлік инфрақұрылымдарымен және Қазақстан Республикасының елді мекендерін
абаттандырумен қамтамасыз ету бӛлімінде мүгедектер мен iс-қимылы шектеулi басқа да
топтарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген азаматтардың
әлеуметтік кепілдерін жүзеге асыруға жағдай жасау, түрлі функционалды аймақтарды жіті
пайдалану бойынша нормативтік талаптарды қамтамасыз ете отырып, рациональды
аймақтау, жоспарлы ұйымдастыру мен құрылысын салу негізінде елді мекендердің
аймақтарын қала құрылысына пайдалануда тиімділігін кӛтеру.
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ҚОЛДАНУ АЯСЫ

Осы құрылыс нормалары:
- Қазақстан Республикасы аумағындағы қала құрылысы жобаларының мазмұнына
қойылатын нормативтік талаптардың мақсаттарын, оларды ӛңдеу, келісу, сараптау және
бекіту тәртіптерін анықтайды;
- қала құрылысы жобаларының мазмұнына қойылатын функционалды талаптарды,
оларды ӛңдеу, келісу, сараптау және бекіту тәртіптерін қалыптастырады.
Қала құрылысы құжаттамасының құрамы мен мазмұны жобаланушы аумақта
шешілетін айрықша тапсырмаларға байланысты кеңейтілуі мүмкін және жобалау
тапсырмасымен анықталады.
Осы құрылыс нормалары Қазақстан Республикасының аумағында әрекетте болады,
Адамның мекендейтiн және тiршiлiк ететiн толымды ортасы сұрақтары бойынша
техникалық регламенттердің дәлелдеу базасының нормативтік құжаттарының бірі болып
табылады, және Қазақстан Республика аумағында орындалған қала құрылысы
жобаларының барлық түрлеріне таралады.
Осы құрылыс нормалары елдің денсаулығын сақтау мен қоршаған табиғат ортасын
техногенді факторлардың әсерінен қорғау үшін қажетті тіршілік әрекетінің жағдайын
қамтамасыз етуге, сонымен қатар, әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық қызмет кӛрсету
объектілерімен, инженерлік және кӛлік инфрақұрылымдарымен, абаттандырумен
қамтамасыз ету бӛлімінде мүгедектер мен iс-қимылы шектеулi басқа да топтарды қоса
алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген азаматтардың әлеуметтік
кепілдерін жүзеге асыруға жағдай жасауға қала құрылысы жобаларына қойылатын
міндетті функционалды талаптарды анықтайды және қала құрылысы жобаларының
барлық түріне таратылады.
Осы нормалардың талаптары Қазақстан Республикасы аумағындағы қала құрылысы
жобаларын ӛңдеудің барлық кезеңінде сәулет жаңа құрылыс саласының барлық
субъектілеріне орындауға міндетті болып табылады және республика аумағында қала
құрылысының құжаттамасын ӛңдеуді жүзеге асырушы заңды және жеке тұлғаларға,
соның ішінде шетелдіктерге де, сондай-ақ ӛздеріне берілген құзыр шегінде ӛңдеуді реттеу,
бақылау және қадағалау жұмыстарын жүзеге асырушы, қала құрылысы жобаларын келісу,
сараптау, бекіту және іске асырушы уәкілетті мемлекеттік, жергілікті ӛкілдік және
орындаушы органдарға таратылады.
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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы құрылыс нормаларын қолдану үшін келесі сілтемелік нормативтік құжаттар
қажет:
1
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- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (ерекше бӛлім) 1999 жылғы 01шілдедегі № 409-1;
- «Қазақстан Республикасының Жер кодексі» 2003 жылғы 20-маусымдағы № 442-ІІ
ҚРК;
- «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» 2007 жылғы 9-қаңтардағы
№212-III ҚРК;
- Қазақстан Республикасының Су Кодексі 2003 жылғы 9-шілдедегі № 481-ІІ;
- «Қазақстан Республикасының Орман кодексі» 2003 жылғы 8-шілдедегі № 477-ІІ
ҚРК;
- «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2001 жылғы 30-қаңтардағы № 155-II ҚРК;
- «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16-шілдедегі № 242 заңы;
- «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы
8-желтоқсандағы № 2572-XII ҚРЗ;
- «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» 1998 жылғы 01шілдедегі № 258-I ҚРЗ;
- «Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы» 1998 жылғы 1-шілдедегі № 258-1
ҚРЗ;
- «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» 1992 жылғы 2шілдедегі № 1488-ХІІ ҚРЗ;
- «Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207-III ҚРЗ;
- «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 07-шiлдедегі № 175-ІІІ
ҚРЗ;
- «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 1996 жылғы 27-қаңтардағы
№ 2828 ҚРЗ;
- «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» 2002 жылғы
4-желтоқсандағы № 361-ІІ ҚРЗ;
- «Азаматтық қорғаныс туралы» 1997 жылғы 7 мамырдағы № 100-1 ҚРЗ;
- «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21-шілдедегі № 303-III ҚРЗ;
- «Ақпараттандыру туралы» 2007 жылғы 11-қаңтардағы № 217-III ҚРЗ;
- «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы
7- қаңтардағы № 370-ІІ ҚРЗ;
- «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» 1998 жылғы 22-желтоқсандағы
№ 326-I ҚРЗ;
- «Геодезия және картография туралы» 2002 жылғы 3-шілдедегі № 332-ІІ ҚРЗ;
- «Алматы қаласының қала маңы аймағы туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінiң 1998 жылғы 17-наурыздағы № 228 қаулысы;
- «Астана қаласының және республикалық маңызы бар қалалардың қала маңы
аймағына қосылған жердің пайдалану ережесi мен режимiн бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 18-желтоқсандағы № 1269 қаулысы;
- «Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын ӛңдеу және
келісу қағидасы» / Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4-наурыздағы № 222
қаулысымен бекітілген;
- «Аумақты дамытудың ӛңiраралық схемасын әзiрлеу және келiсу ережесi» /
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 9-сәуірдегі № 397 қаулысымен
бекітілген;
- «Аймақтардың аумақтарынының қала құрылысы жоспарлауының кешенді
схемаларын әзiрлеу және келiсу ережесi» / Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004
жылғы 9-сәуірдегі № 397 қаулысымен бекітілген;
- «Қаржыландыру кӛздеріне қарамастан құрылысқа арналған жобалау алдындағы
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(техника-экономикалық негіздемелер) және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамаға
сараптама жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялар есебінен салынып жатқан
жобаларды бекіту ережесі» / Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19тамызындағы № 918 қаулысымен бекітілген;
- «Жобалау құжаттамасын этап бойынша ӛңдеуде экспертті еруді жүргізудің
ережесі»/Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және
тұрғы үй-коммуналдық шаруашылық комитетінің 2006-жылғы 3-шілдедегі № 269
бұйрығымен бекітілген;
- «Мемлекеттік экологиялық сараптау жүргізудің ережесі»/ Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007-жылғы 28-шілдедегі №207-п бұйрығымен
бекітілген;
- «Санитарлы-эпидемиологиялық сараптама ӛткізу ережесін бекіту туралы»/
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 14- қарашадағы
№841 бұйрығымен бекітілген;
- «Құрылыс объектiлерiн жобалау үшiн бастапқы материалдарды (деректердi)
ресiмдеу және беру ережесi»/ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6мамырдағы № 425 қаулысымен бекітілген;
- «Су қорғау аймақтары мен белдеулерiн белгiлеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16-қаңтардағы № 42 қаулысы;
- «Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды келісу,
оларды орналастыру және пайдалануға беру ережесін, сондай-ақ су объектiлерiнде, су
қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу
шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3-ақпандағы
№ 130 қаулысы;
- «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат
айналымы ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17сәуірдегі № 430 қаулысы;
- Қазақстан Республикасы мемлекеттік қала құрылысының кадастрын жүргізудеің
ережесі/ Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2009 жылғы 11желтоқсанындағы № 2082 қаулысы;
- Жоспаралды, жоспарлы, жобаалды және жобалық құжаттамаларды ӛңдеудегі
кӛздеген шаруашылық және басқа қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау жүргізу
бойынша нұсқау/Қазақстан Республикасын Денсаулық сақтау министрінің 2007-жылғы
28-шілдедегі № 204 бұйрығымен бекітілген;
- «Ӛндірістік нысандарды жобалауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық
талаптар»/Қазақстан Республикасын Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы 8шілдедегі №334 бұйрығы;
- «Тұрғын және қоғамдық ғимараттар мен тұрғын құрылыстардың аумағында
инсоляциямен қамтамасыз етудің санитарлық нормалары мен ережесі»/ҚР бас
мемлекеттік дәрігермен 2002 жылғы 12-желтоқсандағы № 3.01.077-00 бекітілген;
- Санитарлы-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар «Елді мекендер аумағын
күтіп-ұстауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар»/ ҚР Денсаулық
сақтау министрінің м.а. 2005 жылғы 24-наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген;
- Санитарлық нормалар мен ережелер № 3.02.003.04 «Үстірт суларды кірленуден
қоршау бойынша санитарлы-эпидемиологиялық талаптар»/ ҚР Денсаулық сақтау
министрінің м.а. 2004 жылғы 24-маусымдағы № 506 бұйрығымен бекітілген;
- ҚР ҚН 1.01-01-2011 Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтер. Негізгі ережелер;
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- ҚР ҚНжЕ 1.01-32-2005* Құрылыс терминологиясы;
- ҚР ҚНжЕ 1.01-32-2005 Құрылыс терминологиясы. ІІ-бӛлім. Негізгі кешендер.
Инженерлік іздеулер;
- ҚР ҚНжЕ 1.02-01-2007* Құрылыстың жобалау құжаттамасын ӛңдеу, келісу, бекіту
және құрамы туралы нұсқау;
- ҚР ҚНжЕ 1.04-18-2003 Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі
ережелер;
- ҚР ҚНжЕ 1.04-14-2003 Ӛндірістік улы қалдықтарды зарарсыздандыру және кӛміп
тастау бойынша полигондар. Жобалау бойынша негізгі ережелер;
- ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006 Су басу және су деңгейінің кӛтерілу аймақтарындағы
инженерлік қорғау;
- ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006 Сейсмикалық аудандардағы құрылыс;
- ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2010 Құрылыстық климатология;
- ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2008 Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елдендіруді
жоспарлау және құрылысын салу;
- ҚР ҚНжЕ 3.01-02-2001 Аудандардағы жеке тұрғын құрылысты жоспарлау және
салу;
- ҚР ҚН 3.01-01-2011 Ӛнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары;
- ҚР ҚН 1.02-01-2008 Жобалаудың ұзақтығының нормалары;
- ҚР ҚН 1.04-15-2002 Тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған полигондар;
- ҚР ҚН 3.06-01-2011 Тез бейімделмейтін топтар үшін ғимараттар мен
құрылыстардың қолжетімділігі;
- ҚР ҚБҚ 1.05-01-2007 Қазақстан Республикасы мемлекеттік қала құрылысы
кадастрын құру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулық;
- ҚР ҚБҚ 1.02-01- 2002 Қазақстан Республикасы сәулет және қала құрылысы
ескерткіштері реконструкциалауға және реновациалауға жобалық құжаттаманы
ӛңдеу, келісу, сараптау, бекіту тәртібі және құрамы туралы нұсқаулық;
- ҚР ҚБҚ 3.01-01-2002 Қала құрылысын аймақтандыру жоспарларын ӛңдеу, келісу
және бекіту тәртібі мен ережес;
- ҚР ҚБҚ 3.01-02-2008 Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас
сызбасын ӛңдеу бойынша кепілдемелер;
- ҚР ҚБҚ 3.01-05-2001 Қала құрылысы. Мүгедектер және халықтың басқа да іс-қимылы
шектеулі топтарына мұқтаждылығы есебімен елді мекендерді жоспарлау және құрылысын салу;
- ҚР ЕЖ 1.02-21-2007 Құрылыс үшін техника-экономикалық негіздерді ӛңдеу,
келісу, бекіту ережесі және құрылымы;
- ҚР ЕЖ 3.01-01-2008 Қ а л а б ӛ л і к т е р і м е н б а с қ а д а е л д е н д і р у л е р д і
жоспарла удың жобаларын жобала у бойынша әдістемелік нұсқа улық;
- ҚР ЕЖ 3.06-15-2005 Халықтың іс-қимылы шектеулі
тобының
қол
жетімділігі есебімен ғимараттар мен құрылыстарды жобалау. Жалпы ережелер;
- ҚР ЕЖ 3.06-31-2005 Мүгедек т ерге қол жеті мділігі жосп арлық
э л емен т т ері мен тұрғын орта.
ЕСКЕРТПЕ Осы құрылыс нормаларымен пайдалану кезінде сілтемелік стандарттардың және
классификаторлардың әрекетін жалпыға ортақ пайдаланатын ақпараттық жүйеде, Интернет
желісінде немесе ағымды жылдың 1 қаңтары жағдайы бойынша жарияланатын ақпараттық
кӛрсеткіштерде тексеру мақсатқа сай болады. Егер сілтемелік құжат ауыстырылған (ӛзгертілген)
болса, осы құрылыс нормаларын пайдалану кезінде ауыстырылған (ӛзгертілген) құжатты
басшылыққа алу қажет. Егер сілтемелік құжат ауыстырылмай, алынып тасталған болса, онда оған
сілтеме жасалған ереже осы сілтемені қозғамайтын бӛлікте қолданылады.
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ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Осы құрылыс нормаларында тиісті анықтамаларымен келесі терминдер
қолданылады:
қала қҧрылысы жобасы (қала қҧрылысы қҧжаттамасы) - қала құрылысының
бағыттары мен дамуын және ауыларалық аумақтарды, елдi мекендер мен олардың
бӛліктерін пайдалануды анықтайтын қала құрылысын жоспарлаудың ӛзара
байланысты құжаттарының жүйесі;
аймақ – бір немесе бірнеше әкімшілік-аумақтық бірліктерден (облыс,
әкімшілік аудан, аудандар, облыстар тобы) тұратын, спецификалы
классификациялық белгілер бар және аумақты дамытуды реттеудің
бірыңғай механизмін қарастыратын ірі аумақтық жаратылыс;
Қазақстан Республикасының аумағын ҧйымдастырудың бас схемасы – елдің
аумақтық бәсекелік артықшылықтарын іске асыру және тұрақты дамуына қол жеткізу
үшін Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді кеңістіктік дамуының пайымдауын
және аумақты оңтайлы ұйымдастыру жүйесін қамтитын қала құрылысы жобасы;
мемлекеттік стратегия мен Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды
схемасына сәйкес ӛңделеді;
аумақтық дамытудың аймақаралық схемасы – екі немесе одан да кӛп
облыстардың (немесе олардың бӛліктерін) немесе ірі экономикалық және
экологиялық аудандардың, орнықтыру жүйелерінің, мемлекетаралық және
республикалық
транспортты-коммуникациялық
дәліздердің
әсер
етуші
аймақтарындағы, курорттық, рекрациондық және олардың әлеуметтік, экономикалық,
инженерлік, кӛліктік және басқа да инфрақұрылымдың кешенді дамуындағы
кӛрсетілген аймақтар мен салалық кластерлердің қала құрылысы қызметін
үйлестіруге бағытталған Бас схеманың ережелерін нақтылауға арналған әкімшілікаймақтық бірліктер есебісіз ӛзге де ӛңіраралық мәнді аймақтардың аумақтарын
кеңісті дамыту бойынша қала құрылысы жобасы;
аумақтық дамудың мемлекетаралық схемасы – Қазақстан Республикасы және
шектес шетел мемлекеттердің шекаралық аумақтары үшін халықаралық шарттар
негiзiнде әзiрленген және тараптар бекiткен халықаралық келісімдер негізінде
ӛңделген аумақтық дамудың мемлекетаралық схемасы;
ӛңiрлер аумақтарының қала қҧрылысын жоспарлаудың кешендi схемасы –
облыс немесе бас және ӛңіраралық схемелардың ережелерін нақтылауға арналған
аймақты мәндегі функционалды аймақтардың (кластерлердің) аймақтарын кеңістікті
дамыту мен ұйымдастыру бойынша қала құрылысы жобасы;
аймақтарды пайдалану тәртібі – қала құрылысы жобаларын ӛңдеуде
анықталған аумақтарды дамыту, пайдалану және құрылыс салуға қойылатын талаптар
мен шектеулер;
сервитут – бӛтен жер учаскелерін шектеулі нысаналы пайдалану, оның ішінде
жаяу ӛту, кӛлікпен ӛту, қажетті коммуникацияларды тарту мен пайдалану, аңшылық
шаруашылығы және ӛзге де мұқтаждар үшін пайдалану құқығы;
аймақтың ресурстық потенциалы – аумақтарды табиғи және техногенді
ресурстармен (табиғи, рекреационды, адами, шикізат, материалды, техникалық ж.т.б.)
қамтамасыз ету дәрежесі;
аймақтарды жоспарлы ҧйымдастыру – ортаның материалдық элементтерінің
аумақтарында орналастыру және оларды функционирлеудің тиімді тәртіптерін орнату
бойынша әрекеттердің жүйесі;
жоспарлау қҧрылымы – аймақтың ӛзара байланысты жоспарлық элементтерінің
(жоспарлық каркас, жоспарлық және функционалды аймақтар) тұрақты жүйесі;
5

ҚР ҚН 3.01-00-2011
функционалды аймақтандыру – толыққанды және қауіпсіз ӛмір сүру ортасы
қалыптастыру әдісі, сонымен қатар аумақты дамытудың заңды және экономикалық реттеу
механизмдерінің бірі;
табиғи-экологиялық каркас – табиғи және табиғи сынақ аймақтық кешендердің
сапасы мен мәні туралы жүйеленген аналитикалық ақпарат беретін ӛзара байланысты
табиғи компоненттердің күрделі бағынышталған жүйесі.
4

МАҚСАТТАР, НОРМАТИВТІК ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫ ТАЛАПТАР
4.1 Гигиенаға, адам денсаулығын сақтауға, қоршаған ортаны қорғауға
қойылатын талаптар
4.1.1 Мақсаттары:

1) табиғи экологиялық жүйелердің, табиғи кешендердің, ландшафттардың және
ерекше қоршалатын аумақтардың ластану мен кері әсерлерден және басқа да бір
қызметтерден қорғалуының орнықты орналасуын қамтамасыз ету;
2) адамдар мен олардың әртүрлі қызметтерінің түрлері үшін басқару орталарын
құру;
3) ӛмір сүру үшін қажетті жағдайларды қоса, адамның ӛмірі мен денсаулығын
ортаның қолайсыз әсерлерінен қорғау;
4) адамдардың ӛмірі мен денсаулығын сақтау, олардың санитарлық гигиенасының
бұзылу қаупінің алдын алу;
5) аумақтық жоспарлау және қала құрылысын аймақтандыру негізінде аумақтың
қалыпты дамуын қамтамасыз ету.
4.1.2

Қала қҧрылысы қҧжаттамасын ӛңдеуге қойылатын нормативтік
талаптар

4.1.2.1 Қала құрылысын жобалау кезінде экологиялық тапсырмалар кӛп жағынан
оларды сақай отырып, қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз
етуге болатын санитарлық талаптарға ұқсайды.
Қала құрылысын жобалауда келесі функционалды талаптарды сақтау керек:
1) қала құрылысы жобаларын ӛңдеу аумақтық басқарудың жалпы құрылымына,
қала құрылысы мақсаттары мен тапсырмаларына, олардың қабылдамшылығы, жобалық
шешімдердің сапасы мен олардың негізділігіне, сонымен қатар аумақтандыру мен
аймақтардың құрылысын жүргізу ережелерін белгілейтін заңнамалық және нормативтік
актілердің талаптарына сәйкес нақты жүйелілік бойынша жүзеге асуы керек;
2) қала құрылысы жобасын ӛңдеу аумақты дамытудың ішкі ӛзара байланыс
мақсаттары мен талаптарына сәйкес болуы, рациональді болуы, заңнамалық және
нормативтік актілердің талаптарын сақтауы керек, сондай-ақ нақты жүйелілік бойынша
жүзеге асуы қажет;
3) қала құрылысы жобасын ӛңдеу қала құрылысы қызметін жүзеге асырудағы
экологиялық, экономикалық, әлеуметтік және ӛзге де факторлардың балансталған есебін
қамтамасыз етуі керек;
4) қала құрылысы жобасы жобалаудың келесі дәрежелерінің жобаларына негіз
болады және арнайы немесе салалық нормативтік ережелердің талаптарына сәйкес жүзеге
асырылатын арнаулы және схемалар мен жобаларды орындауға негіздеме болады;
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5) қала құрылысы құжаттамасы республикалық, ӛңірлік және жергілікті дәрежеде
орналастыру мен ұйымдастыру саласында, ортақ саясатты және мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық мақсаттардағы бірліктерде мемлекеттік саясатты анықтауы және
республикалық, ӛңірлік, жергілікті және халықаралық аймақты дамыту мен қала
құрылысы бағдарламаларынынң үйлесімділігін қамтамасыз етуі қажет;
6) Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас схемасын орнықтыру
жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттарын, республиканың әкімшілік-аймақтық
орналасуын, әлеуметтік-экономикалық дамуын, аймақтарды республика деңгейінде
ӛңірлендірудің оңтайландыруын, ерекше мемлекеттік реттеу ӛңірлерін, экологиялық
жағдайларды жақсартуды, орнықтыру мен аймақтардың орныққан ӛзара байланысының
есебімен инженерлі-транспорттық инфрақұрылымды дамытуды анықтауы керек;
7) Аумақтық дамытудың аумақ аралық схемалары (с.і. аумақтық дамытудың
мемлекетаралық схемалары) аумақтардың әлеуметтік-экономикалық және аумақтық
дамуының стратегияларын анықтауы, аумақтық дамыту, қала құрылысы қызметі
саласында жергілікті басқару органдарының мемлекеттік, аумақаралық тапсырмаларын
реттеуі, аумақ халқының қаныққанды ӛмір сүру орнасының қалыптасуына ықпал етуші
жағдайларды жасауы керек;
8) ӛңiрлер аумақтарының (облыстың немесе оның қандай да бір бӛлігінің) қала
құрылысын жоспарлаудың кешендi схемалары аумақтардың әлеуметтік-экономикалық
және аумақтық даму стратегияларын, мемлекеттік, аумақаралық тапсырмалар мен
аумақтық дамыту, қала құрылысы қызметі саласындағы жергілікті басқару органдарының
тапсырмаларын, аумақ тұрғындарына қолайлы ӛмір сүру ортасын қалыптастыруға
болысатын жағдай жасауды анықтауы керек;
9) а у д а н аумақтарының қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемасы
ауданды дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдайтын заңды қалареттеуші
құжатының функцияларын орындауы керек, Қазақстан Республикасы нормативтікқұқықтық актілерінің есебімен ӛңделген, қала құрылысы қызметі саласындағы жергілікті
(аудандық) атқарушы орган мен аудан құрамына кіретін елді мекеннің атқарушы
органының арасындағы мүдделерін келісуі, қала құрылысы қызметін жүзеге асыру үшін
ауданның ауыларалық аумақтарын пайдалану бойынша талаптар мен шектеулер белгілеуі
керек;
10) табиғи аймақты жоспарлаудың жобасы қала-орталықтың жергілікті атқарушы
органдары мен қала аумағы аймағының құрамына кіретін әкімшілікті аудандардың
аймақтарды дамыту мен пайдалану сұрақтары бойынша келісілген шешімдерді қабылдау
үшін негіз болуы, қарастырылған аумақта аймақтық және емелекеттік мүдделерінің
есебін қамтамасыз етуі керек;
11) қалалар мен ауылды елді мекендердің бас схемалары аталған аймақтарды
инновациялық технологияларды пайдаланумен дамытуда әлеуметтік-экономикалық және
аумақтық стратегиясын анықтауы керек; ұтымды жоспарлау құрылымы мен аумақтарды
функционалды аймақтауды, қоршаған ортаны қорғау принциптерін анықтау, қоғамдық
қызмет кӛрсету, транспорттық және инженерлік инфрақұрылымның жүйелерін дамыту,
жобаланған аумақта инвестициялық процестерді ұзақ мерзімге жоспарлау;
12) жоспарлау және құрылыс салу жобалары жобаланушы аумақта қала құрылысы
талаптарын оны пайдалану және құрылысын салуда орнату бӛлімінде, кеңісті-жоспарлық
және қаланың функционалды дамытудағы ортақ идеяның тоғысуында, инвестициялық
процестерді реттеуді қамтамасыз етуі керек. Аумақты жоспарлау бойынша құжаттама жер
телімдерінің шектері мен оларды пайдалану құқықтарын бекіту бойынша нақты шешімдер
қабылдауға негіздеме болып табылады;
13) жоспарлау мен құрылыс салу жобасын ӛңдеу кезінде қала құрылысы
аумақтануының картасының дәлдігі жер-мүліктік қатынастарды ресімдеудің, сәйкесінше
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аумақты жоспарлау бойынша құжаттаманың құрамында ӛңделген сызбалардың дәлдігіне
сәйкес келуі керек;
14) қала құрылысы құжаттамасын ӛңдегенде, жобалау объектісінің спецификасынан
шыға, жобалауға берілген тапсырмада кӛрсетілетін қала құрылысы құжаттамасының
ұтымды құрамы (жобалық шешімдерді негіздеу бойынша бекітілген бӛлім мен
материалдар) анықталуы қажет;
15) қала құрылысын жобалау жүйесінде аумақты пайдаланудың ерекше жағдайы бар
ӛңірлер, аумақтық ӛңірлер және қала құрылысын реттеудің сызықтары түріндегі қала
құрылысы шектеулерінің түрлі типтерінің орындарын анықтау мақсатында қала
құрылысы құжаттамасының әр түріндегі қала құрылысы шектеулерінің мазмұнын
сараптау қажет;
16) ӛңделген қала құрылысы құжаттамасы мемлекеттік қала құрылысы кадастрының
талаптарның есебімен, ГАЖ – бірыңғай анықтамалар мен классификаторлардың
жүйесіндегі технологияны пайдаланумен электронды түрде ӛңделуі қажет;
17) қала құрылысы құжаттамасын ӛңдеудің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуі
сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жӛніндегі уәкілетті органмен, жергілікті
атқарушы органдар және қала құрылысы құжаттамаларын ӛңдеудің ӛзі реттеуші
ұйымдарымен жүзеге асуы керек;
18) қала құрылысы құжаттамасы тапсырысшымен берілетін қала құрылысы
құжаттамасын ӛңдеудің тапсырмасы негізінде ӛңделеді;
19) қала құрылысы құжаттамасы бұрын қабылданған қала құрылысы шешімдерінің
негізінде ӛңделеді, бар елді мекендерге қатысты жаңа бас жоспарлар ӛңделмей-ақ, бұрын
қабылдаған бас жоспарларға түзету енгізу жұмыстары орындалады; егер бас жоспарлар
бекітімесе немесе сақталмаса, онда жаңа бас жоспарлар бар жоспарлық құрылымдағы қала
құрылысы жағдайының максималды есебімен ӛңделуі қажет;
20) қала құрылысы құжаттамасы басқарушылық шешімдерді қабылдау жүйелілігінің
есебімен және шешімдердің бір-біріне байланыстылығына қарай ӛңделеді: аумақты
жоспарлау жобалары бас жоспардың ережесін пысықтайды және қызыл сызықтарды
белгілейді; аумақтың құрылысын салу жобалары қайта қалыптастырылатын қызыл
сызықтардың шекарасындағы жер телімдерінің шекараларын бұрын есепке алынған жер
телімдері шекараларының есебімен белгілейді; құрылыс салу ережелері аумақты
жоспарлау бойынша құжаттамада белгіленген функционалды аумақтарды дамыту
параметрлері мен қала құрылысын реттеу желісі негізінде шекаралары анықталатын
аумақты ӛңірлердің пайдалануға рұқсатты түрлері мен параметрлерін белгілейді;
21) барлық түрдегі қала құрылысы құжаттамасы жоспарлы шаруашылық және басқа
қызметтің қоршаған орта мен халықтың денсаулығына ықтимал қауіпті әсерлердің
сипаттамасы мен дәрежесін анықтау, осы әсердің экологиялық, экономикалық және
әлеуметтік салдарын бағалау, сонымен қатар осы қызметтің әсерінің алдын алу немесе
жұмсарту мақсатында жүргізілетін қоршаған ортаға әсерді бағалаумен (ҚОӘБ жобасы)
ілеспелі болуы керек;
22) қала құрылысы құжаттамасын ӛңдеу кезінде аумақтық жүйенің әртүрлі
саласындағы (кӛліктік, инженерлік, функционалды-жоспарлық ж.т.б.) жобалық
шешімдердің ӛзара байланысуын аумақты экологиялық ұйымдастыру жүйесімен – ӛңдеуі
қала құрылысы жобалауының барлық деңгейінде аумақтық жоспарлау шеңберінде болуы
керек табиғи-экологиялық қаңқамен бірге жүзеге асыру керек;
23) қала құрылысы құжаттамасын ұйымдастыру кезінде азаматтардың қатысуы мен
қала құрылысының қызметін жүзеге асыру үшін кӛпшіліктің қатысуымен жиналыс
ұйымдастырып, бірігулері қамтамасыз етілуі керек;
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24) қала құрылысы құжаттамасы минималды кӛлемде, техникалық регламенттердің
талаптарын сақтаумен ӛңделуі және аумақты дамыту саласында барлық басқарушылық
шешімдерді қамтамасыз етуі керек;
25) барлық түрдегі қала құрылысы құжаттамасы осы құрылыс нормаларына және
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес келісілуі, сарапталуы және бекітілуі
керек.
4.1.3
Аумақтық дамытудың қала қҧрылысы жоспарлауына қойылатын
функционалды талаптар
4.1.3.1 Жалпы ережелері
4.1.3.1.1
Осы құрылыс нормаларымен қарастырылған қала құрылысы жобасын
ӛңдеу қала құрылысы саласындағы жетістіктер, энергиялы-ресурстық инновациялық
технологиялар мен мәдени-ландшафты, заманауи экологиялық әзірлемелерді есепке ала
отырып сәулет, қала құрылысы және құрылысы қызметттерін реттеумен қамтамасыз
ететін Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілері мен заңдарына сәйкес
жүзеге асырылады.
4.1.3.1.2
Қала құрылысы жобаларының негізгі түрлері мыналар:
1) Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың Бас схемасы;
2) Аумақтық дамудың аймақаралық схемалары (сонымен қатар, Аймақтық
дамудың аймақаралық схемалары);
3) Аймақтардың аумақтық қала құрылысы жоспарының кешендік схемалары
(облыс немесе оның бір бӛлігі);
4) Елді мекеннің Бас схемасы;
5) Жоспарлау жобасы;
6) Құрылыс жоспары.
Қала құрылысы құжаттамалары басқа түрлері Қазақстан Республикасы заңдары мен
басқа да нормативті құқықтық актілеріне және жергілікті атқарушы органдардың
нормативті құқықтық актілеріне, сонымен қатар аумақтық және жергілікті жағдайларға
байланысты құрылуы мүмкін.
4.1.3.1.3
Республикалық және жергілікті бюджеттен орындалған қала құрылысы
жобасының тапсырушылары сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жӛніндегі
уәкілетті мемлекеттік орган және облыстардың және аудандардың (республикалық
мәндегі қалалар, астаналар) жергілікті атқарушы органдары болып табылады.
Кейбір жағдайларда, аймақтардағы жергілікті атқарушы органдармен, қала
құрылысы жобаларының тапсырушыларымен келісе отырып, қала құрылысы жобаларын
ӛңдеуді қаржыландыру үшін заңды немесе жеке тұлғаларда қатыса алады.
4.1.3.1.4
Қала құрылысы жобаларын ӛңдеу осындай жұмыстарды жүргізе алатын
мемлекеттік лицензиясы бар заңды тұлғалары ғана жүзеге асырылады.
Қала құрылысы құжаттамаларын ӛңдеуші келісімде белгіленген мерзімді
қадағалайды және жобалық шешімдердің сапасы мен олардың негізділігі, сонымен қатар
аумақтық құрылыс және аймақтау тәртібін белгілейтін заңдылық және нормативтік
актілердің талаптарын сақталуын қарайды.
4.1.3.1.5
Республикалық және жергілікті бюджет қаражатымен орындалатын қала
құрылысы жобаларының ӛңдеу «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы
заңына сәйкес мемлекеттік сатып алу жүйесінің шегінде жүзеге асырылады.
4.1.3.1.6
Сәулет-қала құрылысы қызметінің қатысушылары сияқты қала құрылысы
жобасының тапсырушы мен ӛңдеуші арасындағы қатынасты реттеу Қазақстан
Республикасы Азаматтық кодексі мен «Қазақстан Республикасы әкімшілік-аймақтық
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құрылымы туралы» Қазақстан Республикасы заңы шегіндегі нормативті құқықтық
актілердің ережелері негізінде келісім-шартпен белгіленеді.
4.1.3.1.7
Тапсырысшы жобалауға тапсырма құрады (бұдан әрі - тапсырма) және
құрылыс объектілерін жобалау үшін берілетін шығыс материалдары (мәліметтер) және
рәсімдеу тәртібіне сәйкес шығыс материалдарын ұсынуды қамтамасыз етеді.
Шығыс материалдарын дұрыстығына осы мәліметтерді ұсынған тапсырысшы мен
заңды тұлғалар жауапты.
Қажетті шығыс ақпараттарының мазмұны мен кӛлеміне қала құрылысы
құжаттамасына қолдананылатын қала құрылысы құжаттамасын ӛңдеуші мен тапсырысшы
анықтайды.
Тапсырысшы болып заңды немесе жеке тұлға болған жағдайда, онда тапсырма
сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жӛніндегі уәкілетті органдармен келісілуі
керек.
4.1.3.1.8
Тапсырманың жалпы талаптары Қосымша А кӛрсетілген.
Тапсырысшы қала құрылысы жобасын ӛңдеушіге шығыс материалдарын ӛңдеуге
келісілген шартпен қосымша ақыға тапсыра алады.
Тапсырма кӛрсетілген негізгі мәліметтердің құрамы мен талаптары осы құрылыс
нормаларымен қарастырылады және кейбір дәлелдеулерге сәйкес тапсырушымен
нақтыланады.
4.1.3.1.9
Тапсырысшы оның сараптамасын қала құрылысы жобасының ӛңдеуiн
жүрiске бақылауды iске асырып, қамтамасыз етедi.
Тапсырманың ӛзгерген жағдайда (немесе түзетулер) тапсырыс берушiсi немесе
бастапқы деректердiң жобалау процесiнде, ӛңдеуші тиiстi түзетулер және ӛзгерiстiң қала
құрылысы жобасына қосымша құн тӛлеп кiргiзедi және мемлекеттiк сатып алулар туралы
Қазақстан Республикасының заңының жұмыс iстейтiн жағдайларымен сәйкес.
4.1.3.1.10
Қала құрылысы жобасының ӛңдеушiсi бекiтiлген қала құрылысы
жобалардағы алдыңғы кезеңдерiн жобалық шешiмдер есепке алуға мiндеттi.
4.1.3.1.11
Жобалау объектiсінiң аумағындағы тиiстi деңгейдегі құрылыстың барлық
түрлерiн орналастыру туралы шешiмнiң қала құрылысы жобасын ӛңдеудің мерзiмге тиiстi
басқару органдары арқылы сәулет және қала құрылысы қызметтiң қала құрылысы
жобаның ӛңдеушiсiмен сәйкес келуi керек.
Қала құрылысы жобаларының ӛңдеуiн мерзiмге қала құрылысы қызметiнiң жүзеге
асыруы бойынша мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар жедел шешiмдердiң
онына жүзеге асыруында ӛңдеушiлердiң олары туралы мәлiмет бередi.
Қала құрылысы қызметінiң жүзеге асыруы бойынша жедел шаралар ӛңдеушiнiң
келiсiм-шартымен ескерiлмеген жағдайларда, тапсырысшының есебінен әзірленуі керек.
4.1.3.1.12
Келiсу тәртiбi, сараптама және игерiлген қала құрылыс жобаларының
бекiтуi осы құрылыс нормаларының 4.1.3.11 тармағына сәйкес ӛндiрiп алынуы керек және
жобалау тапсырмасымен анықталады.
4.1.3.1.13
Қала құрылыс жобаның келiсулерiн ӛткiзу және қорғау оның бекiтуiнде
тапсырыс берушiнiң кӛмегiменiнiң жоба ӛңдеушімен iске асады.
Белгiленген тәртiппенге келiсулердi толықтықты, олардың сәйкестiгiне
жауапкершiлiк қала құрылыс құжаттаманы және оның бекiту ұсынатын инстанция
әзiрлеген тұлға алып жүредi.
4.1.3.1.14
Тұрғындарды ақпараттандыру және ӛзгерiстердiң орнына қала құрылысы
жобасының ӛңдеуі немесе енгiзілуі басқаратын мемлекеттiк құрылымның мүдделi
тараптары үшiн тапсырманың бекiтілуiн мерзімнен кешiктiрмей 30 күнтiзбелiк күндердi
қала құрылыс жобасының (ӛзгерiс) ӛңдеуі туралы ресми баспа шығарылымдарда ақпарат
беріп тұруы тиіс.
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4.1.3.1.15
Қала құрылысы жобасы қарауға жіберілген ұйымдар (Қазақстан
Республикасы аймақтық ұйымдастыруының Бас схемасы, аймақтық дамудың ӛңіраралық
схемалары мен жеке ӛңірлердің аймақтық қала құрылысы жоспарының кешенді
схемасынан басқа) материалды 30 күннен кешіктірмей жібреуі керек. Егер де уақытында
жіберілмеген жағдайда қала құрылысы жобасы келісімді деп саналады.
4.1.3.1.16
Қала құрылысы жобасы елдi мекендердегi тұрмыс-азаматтық,
ӛнеркәсiптiк-ӛндiрiс және коммуналдық құрылыстың жобалауы үшiн негiз болып
табылады.
4.1.3.1.17
Бекіткен органының шешiмi және бекiтiлген қала құрылысы жобасының
ӛзгертулер енгiзуi барлық келiсулерден ӛткеннен кейiн рұқсат етiлед.
4.1.3.1.18
Қала құрылысы жобасының пункт курорт және емдiк қор ие болатын
елдімекендер үшiн курорттардың санитарлық күзет белдемдерi және емдiк кӛз қойылған
курорт - рекреация қорларының бағасының есепке алуымен ӛндейдi.
4.1.3.1.19
Елдімекен пункт, сонымен бiрге қала құрылыс жобаның табиғаттар және
заттық мәдениеттiң ескерткiш орналасқан басқа функционалдық аумақтары тағы басқалар
тарихи қалалары үшiн тарихи - сәулеттiк тiрек жоспар және ескерткiштердiң қорғауының
аймақ бекiтiлген тарихи - сәулеттiк зерттеулердiң материалдарының есепке алуымен
ӛндейдi.
4.1.3.1.20
Тұрғынның қорғауы бойынша инженерлiк-техникалық шаралар және
тӛтенше жағдайлар, азаматтық қорғанысқа тағы басқалар оның тiршiлiк қамтамасызының
объектілерiнiң қауiптi табиғи және техногендi процесстерiнен арнайы нұсқаулыәдiстемелiк және нормативтiк құжаттарды есепке алумен орындалады.
4.1.3.1.21
Ортақ үйлестiру және барлық түрлердiң қала құрылыс жобаларының
ӛңдеуiн ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету сәулет, қала құрылысы және құрылыс iстерi
жӛніндегі уәкiлетті мемлекеттiк құрылыммен iске асады.
4.1.3.1.22
Қазақстан Республикасының аумағы ұйымының Бас схемасы, 100 мың
адамның халық саны бар қалаларының аймақтық дамытудың ӛлке аралық схемалары,
жеке ӛлкелердiң аумақтарының қала құрылыс жоспарлауының кешендi схемалары және
бас жоспарлары екi кезеңдерде ӛндейдi және қосады:
- бiрiншi кезең – 25-30 жылға қала құрылысы дамуының стратегиялық дамуы мен
елдімекендердің және аумақтық стратегиялық қала құрылысы зондылау бойынша
концепталды ережелерін ӛңдеу;
- екінші кезең – құрылыстың негізгі кезеңдерін қамтитын жоспарлау
құрылымының барлық детальді жұмыстары жолымен стратегиялық қала құрылысы дамуы
бағыты мен негізгі қағидаларының детализациясы (бірінші кезекті 5-7 жыл, есеп мерзімі
15-20 жыл).
Кезеңнің есептеу уақыты қала құрылысындағы кезекті тапсырмаға сәйкес
негізделеді.
4.1.3.1.23
4.1.2.1.22 тарауында кӛрcетiлген қала құрылысы жобаларында осы
құрылыс нормалары мен тапсырмаларына сәйкес әзірленген бекітілген бӛлімдермен
ерекшеленген мәтіндік және графикалық материалдардан тұруы керек.
Қала құрылысы жобаларының құрамы және мазмұны қажетті келісімдер мен
сараптамалар жүргізуге және қабылданған жобалық шешімдердің негіздемесі үшін
толыққанды болуы қажет.
4.1.3.1.24
4.1.2.1.22-тарауда кӛрcетiлген қала құрылысы жобаларының бекiтiлетiн
бӛлiгі мыналар:
1) қабылданған жобалық шешiмдердiң қысқаша мазмұнынан тұратын негiзгi
ережелер;
2) негiзгi техникалық-экономикалықтар кӛрсеткiштер (Б-И қосымшалары);
3) жобалық жоспардың схемалық сызбасы (негiзгi сызба).
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Бекітілуге жататын материалдар құрамының әзірленген жобаның спецификасына
байланысты тапсырмалар нақтыланады.
4.1.3.1.25
Қала құрылысы жобаларының ӛңдеу, келiсу, сараптама, бекiту және iске
асыру құрамы қала құрылысы жобасының түрiне байланысты анықталатын (инженерлiкгеодезиялық, инженерлiк-геологиялық, инженерлiк-гидрометеорологиялық, жер асты
суларының базасында инженерлiк-экологиялық iздеулер, жер астындағы құрылыс
материалдарының iздеуi және кӛз сумен жабдықтауы) кешендi инженерлiк iздеулердiң
тиiстi материалдарының негiзiнде iске асады.
Елді мекеннің Бас жоспарын ӛңдеуде, нақтылап жоспарлау жобасы, жобалардың
құрылыс ошақтарына жоба құжаттамасының ӛңдеу мерзiмінде нақты аймақтың жағдайы
цифрлық топографиялық жоспардың негiзiнде iске асады.
4.1.3.1.26
Қала құрылысы құжаттамасы мемлекеттiк қала құрылысы кадастрының
құрама бӛлiгi болып табылады.
Қала құрылысы құжаттамасының ӛңдеуде мемлекеттiк қала құрылысы кадастрының
мәлiметтерi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қала құрылыс кадастрының
жүргiзуiнiң Ережелерiнiң ол кӛрсетiлетiн талаптары негiзінде қолдану керек.
4.1.3.1.27
Қала құрылысы құжаттамасының ӛңдеуді ұйымдастыру кейде қала
құрылыс жоспарлауды объектінiң ерекшелiгi және құрылыс ошағы және қала құрылысы
құжаттамасының түрiн есепке ала жеке оның бӛлiмдерi бойынша осы құрылыс
нормаларының талаптарды сақтауында iске аса алады.
Ӛңдеуді ұйымдастыру, келiсу және кӛрcетiлген жұмыстардың тиiстi бӛлiмдерiнiң
бекiтуiн осы құрылыс нормаларының талаптарымен сәйкес олардың ӛңдеудегі
тапсырмамен бекiтiледi.
4.1.3.1.28
Қазақстан Республикасының аумағының ұйымдастыру Бас схемасы,
аймақтық дамытудың ӛлке аралық схемалары, жеке ӛлкелердiң аумақтарының қала
құрылыс жоспарлауының кешендi схемалары сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері
жӛніндегі уәкілетті органда, қоршаған ортаны қорғау шеңберіндегі орталық атқару
органдарының мемлекеттік экологиялық сараптамасында бекітуге дейін ӛңдеуші
тапсыруы қажет.
4.1.3.1.29
Аумақтарды ұйымдастыру схемалары сияқты әзірленген қала құрылысы
жобалары мемлекеттiк экологиялық сараптаманы ӛткiзудiң қойылған ережелерi бойынша
мемлекеттiк экологиялық сараптамаға ұсыну керек.
4.1.3.1.30
Қала құрылысы жобаларының кез келген түрлері сәулет, қала құрылысы
және құрылысына сәйкес органдарға оның таратылуын тіркеу, сақтау және бақылау үшін
тапсырылу қажет.
4.1.3.1.31
Елді мекеннің Бас жоспарының, аумақтық дамудың жобалары және
схемаларын ӛңдеудің тапсырмалары тӛмендегідей негізгі талаптардан тұру керек:
1) жобаланатын объектінiң аты;
2) жобалау үшiн негiздеме;
3) ӛңдеуге қатысушыларының құрамы, соның iшiнде бас жобалаушы;
4) жобаланатын (таратып орналастыруды жүйедегi тұрған орыны, халық сан,
аумақты, рӛл, инженерлiк-кӛлiк және әлеуметтiк инфрақұрылымдармен әкiмшiлiкаумақтық құрылымның қорларының шаруашылық кешенiнiң сала кәсiби негiзгi түрлерi,
күй, экологиялық ахуалды, басқа ерекше мiнездемелер) объекттiң ортақ мiнездемесiн;
5) жобалау үшiн бастапқы деректердiң аты, берiлу мерзiмi және құрамы;
6) кезеңдер бойынша жобалық материалдардың құрамы, кезеңдер, мерзiмдер және
берiлетiн материалдар және атқарылатын жұмыстардың тiзiмiнiң анықтауы;
7) ұсынылатын материалдардың мазмұны мен түрлеріне қойылатын негізгі талаптар;
8) тӛтенше жағдайлардың мерзiмiне, ӛртке қарсы iс-шаралар қоршаған ортаның
ахуалы, қоршаған ортаға әсері, табиғат, тарих және мәдениеттiң ескерткiштерiнiң
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қорғалуы, инженерлiк-техникалық шаралар үшiн әлеуметтiк-экономикалық дамыту,
аумақтың сәулет-орналастыру ұйымы, кӛлiк қызмет кӛрсетудi ұйымның негiзгi
бағыттарына, аумақтың сәулеттендiруге және кӛгалдандыруы, аумақтың инженерлiк
әзiрлеуге және инженерлiк жабдығы, жасауға талаптар қауiпсiз және қолайлы болуы;
9) мәселенiң сұрақтары бойынша қосымша толық талқылауларды қажеттiлiк
жобалаулар объекттiң ерекшелiктерiне арнаулы талаптар;
10) жобаның құрамына және кӛрсеткiш негiзгi техникалық-экономикалық ерекше
шарттар;
11) келiсу тәртiбi, сараптама және жобалардың бекiтілуi.
ЕСКЕРТПЕ
1. Қажеттілік туындаған жағдайда, тапсырманы жобалау процесінде ӛңдеуші мен тапсырыс
берушi арқылы анықтай алады.
2. Елдімекен пункттарының шекараларының жобалауы тапсырмасында есепке алуына жер
пайдалану құжаттамасының тiзiмi келтіріледі.

4.1.3.1.32
Бастапқы мәлiметтiң материалдары, болу тиiстi пункт болу тиiстi уық
аумақтардың ұйымының схемаларының ұсынылатын тапсырма берушiлерiмен бас
жоспар:
1) есепке алуы жобалауда сӛзсiз бұрын iстелiнген және қалған жұмыстардың тiзiмнiң
(оның тарихы туралы архивтi тағы басқа мәлiметтердi қамту оны әр түрлi масштаб және
бағытталғандықтың iздеулерiнiң материалдарының аумағы, бар болу) жоспарлауды
объекттiң үйренушiлiгi туралы мәліметтер;
2) қазiргi күйге және аумақтың дамытуының бар бағдарламалары мәлiмет
бойыншалар;
3)қазiргi аумақты пайдалану бойынша мәліметтер;
4) осы зерттеулер, талдау және санитарлық-гигиеналық шарттардың болжамы және
экологиялық ахуал;
5) социологиялық және әлеуметтiк-экономикалық тексерулердi мәлiметтер;
6) демографиялық жағдай және халықтың жұмыспен қамтылуы туралы мәлiметтер;
7) тұрғын және қоғамдық құрылыс ошағының мiнездемесi, ӛнеркәсiп, коммуналдық
шаруашылық, кӛлiк жүйе және құрылыс базасының объектілерiнiң мәлiмет бойыншалары;
8) картографиялық және инженерлiк iздеулер және зерттеулердiң нәтижелерiнiң
анықтама материалылары, курорттар үшiн – бальнеологиялық және курорт қорларының
бағасы және дәрiгерлiк зонаға бӛлу бойынша материалдар;
9) тарихи-сәулеттiк жоспарлар, тарих және мәдениеттiң ескерткiштерiнiң
қорғауының аймақтарының жобалары;
10) экономикалық болжамдардың материалдары;
11) инвестициялық жобалар, нарықтық конъюнктураға және қаржы қамтамасыз етуi
туралы хабар-ошар;
12) қала құрылыс және салалық талқылауларды материалдар;
13) атқарушы және ӛкiлеттi органдар, қоғамдық және шаруашылық ұйымдарының
тағы басқа құжаттары қаулының жобаланатын объектi, шешiмнiң оның дамыту қатысы
бар аумақтары бойынша нұсқаушы материалдар;
14) тиiстi масштабтар және инженерлiк-геологиялық iздеулердi топографгеодезиялық тӛменгi негiздiң материалдары;
15) мемлекеттiк қала құрылыс кадастрдың (мәлiметтер ) материалдары;
16) қоршаған ортаға әсердiң бағасының (ҚОӘБ) бӛлiмiне бастапқы материалдар.
17) беруi туралы талап қала құрылыс құжаттаманың ӛңдеуiне тапсырмада болатын
басқа мәлiметтi.
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4.1.3.1.33 Орталық атқарушы органдар бастапқы мәлiметтiң жобалауы үшiн
ұсыныста қала құрылыс жобалардың тапсырмашыларына жәрдемдесу қажеттi болуы
керек.
4.1.3.1.34 Инженерлiк iздеулердi ӛткiзудi ұзақтық және қала құрылыс жобалардың
жасауының ҚР 1.02-01-2008 құрылыс нормалары талаптарымен анықталады.
4.1.3.2 ҚР аумағын ҧйымдастырудың Бас схемасы
4.1.3.2.1
Бас схемамен келесi негiзгi есептердiң шешiмi ескерiледi:
1) оның iске асыруының мемлекеттiк қолдауының шараларының қабылдануы қала
құрылысының тӛңiрегiдегiн мемлекеттiк саясаттың мақсатқа жетуi жолымен;
2) ол басымдылықтар және шектеулердi анықтаумен Қазақстан Республикасының
аумағының қала құрылыс зонаға бӛлуiн iске асыру қолдану;
3) ӛндiрiстiң дамытуын кешендi болжаммен байланыстыруда таратып
орналастыруды жүйенiң мӛлшерлеуге және ары қарай әбден жетiлдiруi бойынша (табиғи,
Трудовое, инженерлiк-техникалық) қор потенциалдың кешендi бағасының негiзi, негiзгi
бағыттарға ӛңдеуi, мемлекетаралық және ӛлке аралық инженерлiк - кӛлiк
коммуникациялары және табиғатты пайдалану;
4) бiрқалыпты дамуының шарттарының жасауы пункт қоршаған ортаның сақтауын
есепке алумен уық және мұра тарихи-мәдениеттi;
5) тұрғынның ӛмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiз және қолайлы ортаның
құрастыруына техногендi процесстер артынан бұзылған экологиялық күйдi ресурсты
сақтауға, жақсарту бойынша ұсыныс әзiрлеу;
6) мемлекеттiк мәннiң объектілерiнiң шекараны анықтауы, қала құрылыс қызметтiң
жататын ерекше реттеуiне;
7) тiзiмнiң анықтауы және жеке ӛлкелердiң аумақтарының қала құрылыс
жоспарлауының ӛлке аралық схемаларының шекаралары.
4.1.3.2.2
Бас схема ӛлке аралық және аймақтық мәннiң қала құрылыс жобалары
тағы басқалар аймақтық дамытудың схемалары, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң
дамытуды қала құрылыс жоспарлауының схемаларының ӛлке аралықты ӛңдеуге негiзi,
туристiк-рекреация және курорт-сауықтыру аймақтары болып табылады.
4.1.3.2.3
Бас схеманың және оның негізгі ережелерін ӛңдеу тәртібі Қазақстан
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылысы
қызметі», Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың Бас схемасын ӛңдеу мен
келісу тәртібінің талаптарына сәйкес бекітіледі және жобалау тапсырмасымен
анықталады.
4.1.3.3 Аумақтық дамытудың ӛңіраралық схемалары
4.1.3.3.1
Аймақтық дамытудың ӛңіраралық схемасы (бұдан әрi – ӛңіраралық схема)
Қазақстан Республикасының аумағының ұйымының Бас схемасына сәйкес ӛңделеді.
4.1.3.3.2
Ӛңіраралық схеманы ӛңдеу мен келiсуi аймақтық дамытудың ӛлке аралық
схемаларының келiсуi ережелерiмен жүзеге асыру керек.
4.1.3.3.3
Ӛңіраралық схема мынадай мақсаттарда ӛңделеді:
1) пайда болатын таратып орналастыруды жүйеден, әлеуметтiк-экономикалық,
табиғи-климаттық және қор шарттар сүйене қала құрылыс қызметтiң объектілерiнiң қала
құрылыс дамытуды стратегиясының анықтаулары, және Қазақстан Республикасының
аумағындағы ӛлкелердiң тұрған орыны;
2) ӛлкенiң (мерзiмiн ұзартылған ) ӛзара үйлесiмдi сәулеттiк, қала құрылыс қызметi,
жапсарлас әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер.
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4.1.3.3.4
Ӛңіраралық схема келесi жағдайлармен болуы керек:
1) дамытудың мәселелерiнiң анықталуы бар аумағының кешендiк талдауы;
2) ӛлкенiң әлеуметтiк-экономикалық және аймақтық дамытуын болжам;
3) Бас схеманың жағдайларының нақтылығын;
4) ӛлкенiң ерекше табиғи-климаттық және экономикалық шарттарындағы ұйым және
аумақты пайдалануының негiзгi бағыттары;
5) таратып орналастырудың жүйелерiнiң құрастыруын болжам;
6) аймақтық инженерлiк-кӛлiк жүйелерiнiң дамыту туралы ұсынысы;
7) аумақтың табиғи-экологиялық қаңқасы;
8) мұра табиғи ортаның сақтандыру шарасы және объектілердің тарихи-мәдениетi.
4.1.3.3.5
Жаңа және пайда болатын шаруашылық-экономикалық кешендердiң
дамытуы орналастыру Бас схеманың есепке алуымен және жобаланатын ӛлкенiң шекара
кiретiн әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң мүдделерi iске асуы керек.
4.1.3.3.6
Ӛңіраралық схемаға Бас схеманың жағдайларын сәйкестендіреді, қала
құрылыс қызметі объектiнiң аумағындағы қала құрылысының тӛңiрегiдегiн мемлекеттiк
саясатпен анықталады, оның ӛткiзуiнiң негiзгi қағидалары құрастырады.
4.1.3.3.7
Ӛңіраралық схеманың iске асыруы бойынша Бiрiншi кезектегi шаралар
жобаланатын ӛлкелердiң әлеуметтiк-экономикалық дамытуының басымдылықтарының
есепке алуымен анықталады. Бiрiншi кезектегi шаралар басты функционалдық қолдану,
ӛндiргiш күштердiң орналастыруы, инженерлiк - кӛлiк инфрақұрылымның дамытуы үшiн
аумақтың қала құрылыс зонаға бӛлуiне қисынды туралы ұсыныстарын кешен қосуы керек,
қауiптi техногендi және табиғи процесстер және әлеуметтiк-экономикалық дамытуды
мемлекеттiк және ӛлке аралық бағдарламалар ӛңдеудiң жанында ескеруi керек болған осы
ӛлкелердi айналадағы ортаны қорғауға аумақтардың инженерлiк қорғауы бойынша.
4.1.3.3.8
Ӛңіраралық шектерiндегi схема ӛндейтiн аумақтардың шекаралары Бас
схеманың шешiмдерiнiң есепке алуы бар тапсырмаларымен бекiтiледi.
4.1.3.3.9
Аумақтар орналастыру ұйымының туралы ұсынысы вариантты негiздерде
ӛнделедi және қабылданған қала құрылыс шешiмдердiң негіздемелерін қосады.
4.1.3.3.10 Ӛңіраралық схеманың негiзгi графикалық материалдары мыналар:
1) Қазақстан Республикасының аумағындағы ӛлкелердiң орналастыру схемасы;
2) қазiргi аумақты пайдалану жоспары;
3) аумақтың кешендi бағасының схемасы;
4) Жобалық жоспар (негізгі сызба);
5) ӛлкелердiң аумақтың функционалдық және орналастыру ұйымының схемасы;
6) инженерлiк-кӛлiк коммуникацияларының схемасы;
7) ӛлкенiң табиғи-экологиялық қаңқасының схемасы;
8) қауiптi табиғи және техногендi әсерлерден аумақтардың қорғауының схемасы;
9) қала құрылыс жоспарлауды объекттiң ерекшелiгiмен анықталатын басқа схемалар.
4.1.3.3.11 Масштабтағы республиканың аумағындағы (ӛлкелер ) ӛлкесiнiң
орналастыруларын схемада 1:500000-1:200000 инженерлiк коммуникациялар және
ғимараттар тағы басқалар iрi елдi мекендер, тiрек желi тағы басқалар жобаланатын
аумақтың шекарасы, жапсарлас әкiмшiлiк аудандардың шекарасы, олардың орталықтары
кӛлiк, су шарушылық кӛрсетіледі.
4.1.3.3.12 Қазiргi аумақты пайдалануды жоспар, аумақтың кешендi бағасының
схемасы, (негiзгi сызба) жобалық жоспар масштабта 1:1000000-1:300000 орындалады.
Негiзгi график түрiнде материалдардың масштаб және тiзiмi ӛлке аралық схеманың
тапсырма берушiсiмен қала құрылыс жоспарлауды объекттiң ерекшелiгiнен сүйене
анықтап ала алады.
4.1.3.3.13 Қазiргi аумақты пайдаланулар және (негiзгi сызба) жобалық жоспарда
жоспарларда қарастырылады: әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң шекаралары; таратып
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орналастырудың жүйелерi - мегаполистар, тағы басқа жүйенi агломерация; елдi мекендер;
пайдаланулар ерекше тәртiптiң аумақтарының ерекшелеуi бар негiзгi функционалдық
қолдану аумақтары, соның iшiнде курорт-рекреация аймақтары, жаппай демалыстың
табиғи аумақ ерекше қорғалатын iрi аймақтары; iрi ӛндiрiстiк кешендердiң
орналастыруының аймақтары; мемлекеттiк және аймақтық мәннiң магистралдiқ кӛлiк
және инженерлiк коммуникацияларының трассаларының бағыттары; облыстық орталыққа
дейiн изохронды кӛлiк ашықтығы; iрi кӛлiк және инженерлiк ғимараттардың
орналастыруының орындары; санитарлық-эпидемиологиялық мiнездеме бойынша
аймақтар сәтсiз және бұзылған экологиялық күйi бар аумақ, тәптiштеу дәрежесi ӛлке
аралық схеманың iске асыруының ұзақ мерзiмдi есептерiне сәйкес келуi керек болатын
аумақтың орналастыру ұйымының басқа элементтерi.
4.1.3.3.14 Аумақтың кешендi бағасының схемасы әкiмшiлiк-аумақтық бӛлудiң
белгiлерi бойынша аумақтың аудандастыруында болады, табиғи-климаттық, инженерлiкгеологиялық және кӛрiнiс шарттары, шаруашылық аумақты пайдалануын тиiмдiлiк,
халықтың тығыздығы, урбанизацияның дәрежесi және басқа белгiлерге; жер,
Лесноелермен, жанармайлық-энергетиялық, минералды-шикiзат, су және басқа шикiзат
қорлар, кӛлiк, инженерлiк, әлеуметтiк және ӛндiрiстiк инфрақұрылымдардың аумақтың
қамтамасыздықтары кешендi бағаны; экологиялық аймақтың жағдайы.
Схемада шекараларындағы қала құрылыс қызметтiң жүзеге асыруына шектеулердi
бекiтiлген аумақ кӛрсетіледі. Оған мұра аумақ тарихи-мәдениеттi жатады; ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар; жатуының аймақтары кӛмбе; аймақтар қысаң табиғиклиматтық шарттармен; табиғи және техногендi сипаттың тӛтенше жағдайларының әсер
душар болған аумақтар; ӛте экологиялық ахуалдардың аймағы және экологиялық апат;
Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес қойылған басқа аймақтар.
Аумақтарды кешендi бағаның схемасында қолдану аумақтарға шектеулердi есепке
алумен қала құрылыс аумақты пайдаланудың әр түрлi түрлерi үшiн аумақ қолайлы және
алақанның аясындай қолайлы кӛрінеді.
4.1.3.3.15 Жобалық жоспарда қала құрылыс қызметтiң ерекше реттеуiн мемлекеттiк
мәннiң объектілерiнiң шекарасы, сонымен бiрге ӛлкенiң аумағының бiрiншi кезектегi қала
құрылыс жоспарлауының объектілерi, облыстар және аудандар кӛрсетіледі, қала
маңындағы аймақтар және аумағының және аумақтың перспективалы ұйымы бойынша
маңызды шешiмдер тағы басқалар табиғи қорлардың қолдануы және айналадағы ортаны
қорғау бойынша перспективалы дамыту, ӛсудi нүкте, маңызды шешiм тiзгiнүздi регламент
белгiленген қала құрылыс қолдануының аумақтары кӛрінеді.
4.1.3.3.16
Ӛлкелердiң аумақтарын функционалдық және орналастыру ұйымының
схемаларында кӛрінеді:
1) орналастыру ӛстерi, негiзгi және болмашы, орналастыру орталықтары;
2) қала құрылыс, экологиялық, техникалық белгiлер бойынша шаруашылық аумақты
пайдалануын қарқынның деңгейi және табиғи ортаның ӛрнектеуiнiң мүмкiн дәрежесiнiң
аймақтары.
3) функционалдық аймақтардың негiзгi түрлерi:
- қарқынды шаруашылық және қала құрылыс игеру;
- экстенсивтi шаруашылық және қала құрылыс игеру;
- шектелген шаруашылық игеруi.
4.1.3.3.17 Инженерлiк-кӛлiк коммуникацияларының схемасында аймақтық және
ӛлке аралық инженерлiк-кӛлiк коммуникациялары және ғимараттардың дамыту туралы
ұсынысы, халықаралық және республикалық инженерлiк-кӛлiк инфрақұрылыммен және
негiзгi жергiлiктi инженерлiк-кӛлiк жүйелерiмен байланыстыруларда кӛрсетіледі.
4.1.3.3.18 Ӛлкелердiң
табиғи-экологиялық
қаңқасының
схемасында
үшiн
жағдайлардың негiзiнде шаруашылық қолдануының тәртiптерi су анықталған аймақтық
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элементтері Қазақстан Республикасының заң актілері ж.т.б., орман, жер кодекстері
ерекшелінеді.
Ӛлкелердiң табиғи-экологиялық қаңқасының схемаларында кӛрсетіледі:
1) функционалдық қолдану аумақтар;
2) ядролар және табиғи-экологиялық қаңқаның негiзгi элементтерi;
3) экологиялық коридорлар;
4) буферлiк зоналар;
5) табиғи-экологиялық қаңқаның (қалыптастыратын ) құрастыру кеңес берiлетiн
элементтерi.
4.1.3.3.19 Таратып орналастырудың жүйелерiнiң әбден жетiлдiруiне кӛлiк және
инженерлiк инфрақұрылымдардың дамытуына аумақтардың зонаға бӛлуi бойынша
жобалық шешiмдердi байырқап немесе тәптiштелетiн схемаларының құрамы, мазмұны
және масштабы, қауiптi табиғи және техногендi процесстерден аумақтардың қорғауы
және басқа жобалық шешiмдерге тапсырма берушiнiң тапсырма берушiмен немесе оның
ӛңдеушiлерiмен анықталады.
4.1.3.3.20
Ӛңіраралық схемаға түсiнiктеме ӛлке аралық схеманың шешiмiн негiздеуi
және ӛлке аралық схеманың iске асыруының ұйымдастыру және нормативтiк құқықты
қамтамасыз етуi бойынша ӛткендi шолатын ӛлкенiң дамытуын талдау, ӛлкенiң қазiргi
күйiнiң талдау материалдары, негiзгi мәселелер, алғышарт және болжам оны дамытуы,
(тұрғын, табиғи қорлар, мұра, экономикалық әлует тарихи-мәдениеттi тағы басқалар)
қорлардың барлық түрлерiн бағаны, ӛлкелердiң бiрқалыпты дамудың басым бағыты, шара
болуы керек, сонымен бiрге кӛрсеткiштер және негiзгi график түрiнде материалдардың
кӛшiрмесiнiң негiзгi техникалық-экономикалық.
4.1.3.3.21 Ӛңіраралық схемалардың бекiтiлетiн бӛлiгi (негiзгi сызба) Жобалық
жоспар және негiзгi ереже болып табылады.
Негiзгi ережелер ӛлкенiң аймақтық дамытуын ӛлке аралық схеманың iске
асыруының бiрiншi кезеңiне аумақтарға (қосымша) ӛлкенiң аймақтық дамытуын ӛлке
аралық схеманың кӛрсеткiштерi, жобалық шешiмдер, негiзгi талаптар, шарт және олардың
қолдануы, туралы ұсыныстың тәртiптерi негiзгi техникалық-экономикалықтарда болады.
4.1.3.3.22
Ӛңіраралық схемалардың мiндеттi ережелерi мыналар болып табылады:
1) аумақ және шектеудi зонаға бӛлу қолдану қала құрылыс қызметтiң жүзеге
асыруында;
2) дамыту және таратып орналастырудың мемлекеттiк және аймақтық жүйелерiнiң
әбден жетiлдiруiнiң негiзгi бағыттары;
3) мемлекеттiк және аймақтық мәннiң инженерлiк, кӛлiк және әлеуметтiк
инфрақұрылымдарын дамытудың негiзгi бағыттары;
4) экологиялық жағдайдың жақсартуы бойынша шаралар;
5) азаматтық қорғаныс бойынша табиғи және техногендi сипат және шараның
тӛтенше жағдайларының әсерiнен аумақтардың қорғауы бойынша шаралар;
6) тiзiм және бiрiншi кезектегi қала құрылыс жоспарлаудың объектілерiнiң
шекаралар туралы ұсынысы;
7) қала құрылысы регламенттеуінің және ерекше реттеулі аумақтық шекаралры мен
елдімекен пунктарының бекіту бойынша ұсыныстар;
8) олардың инфрақұрылымын қамтамасыз етуi бойынша шаралардың анықтауымен
инвестициялық аймақтар және белсендi экономикалық дамудың аумақтарының құрастыру
туралы ұсынысы;
9) мемлекеттiк инфрақұрылымның дамытудың бiр бӛлiгi, жабығу аудандарының
қолдауында ӛлке аралық схемалардың iске асырудың мемлекеттiк қолдауының шаралары
ӛткiрленген демографиялық, әлеуметтiк-экономикалық, экологиялық тағы басқа
мәселелермен, сонымен бiрге басқа мемлекеттiк есептердiң iске асырудың бiр бӛлiгiнде;
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10) аумақтардың сегменттеуi, талғаулы кӛз энергиясының ұтымды қолдануының
аймақтарының анықталуын мақсатпен;
11) ӛңдеуге тапсырма орнатылатын ӛлке аралық схемалардың басқа жағдайлары.
4.1.3.3.23 Аймақтық дамытуды мемлекетаралық схема шекараға шектес iстестiк
туралы мемлекеттiң халықаралық келiсiм-шарттары және келiсiмдермен сәйкес ӛңделеді.
4.1.3.3.24
Ӛңіраралық схемаларды ӛңдеудің тапсырмасы сәулет, қала құрылысы
және құрылыс істері жӛніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен бекітіледі.
Тапсырма жергілікті аймақтық мүдделі тапсырысшы қызметінің орындалу
жағдайында сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жӛніндегі уәкілетті мемлекеттік
органдарымен келісіледі
4.1.3.3.25 Халықаралық келiсiм-шарттардың тараптарымен мүдделi тарап бекiтiлген
негiзде бекiтiлген аймақтық дамытуларды Мемлекетаралық схемалар игерiлген Қазақстан
Республикасының ӛлкелерiнiң аумағындағы (мерзiмiн ұзартылған) ӛзара үйлесiмдi сәулет,
қала құрылыс және құрылыс қызметi және жапсарлас шет мемлекеттер үшiн негiздер
болып табылады.
4.1.3.4 Облыс аумақтарының қала қҧрылысын жоспарлаудың кешенді
схемалары
4.1.3.4.1
Кешендi схема Қазақстан Республикасының аумағының ұйымының Бас
схемасына сәйкес ӛнделедi.
4.1.3.4.2
Кешендi схемаларды ӛңдеудi және келiсуi ӛңдеу және ӛлкелердiң
аумақтарының қала құрылыс жоспарлауының кешендi схемаларының келiсуi
ережелерiндегi анықтаған ретте жүзеге асыру керек.
4.1.3.4.3
Кешендi схемаларда облыстар және республикалық дәрежедегi
қалалардың аумақтарының тӛңiрегiнде стратегиялық қала құрылыс дамытуын мемлекеттiк
саясат, сонымен бiрге мемлекеттiң ӛзара мүдделерi және жеке ӛлкелердiң саласымен
облыстың әлеуметтiк-экономикалық, табиғи-климаттық және басқа ерекше шарттарынан
сүйене анықталады. Кешенде, ӛзара байланыстарда ӛзара, аумақтар және мемлекеттiк,
аймақтық және жергiлiктi мәннiң объекттілердiң дамытуының жобалық шешiмдерiнiң
ӛңдеуi қамтамасыз етiледi.
4.1.3.4.4
Мақсаты бар кешендi схемалардағы бас схеманың негiзгi ережелерi және
ӛлке аралық схемалардың тәптiштеулерi iске асады:
1) оның қолдануының регламентi бар аумағының қала құрылыс зонаға бӛлуiн
анықтау,
2) таратып орналастыруды жүйенiң әбден жетiлдiруi,
3) экономикалық дамуды тұжырымдаманың анықтауы және аумақтың орналастыру
ұйымының ӛңдеуi,
4) аралық қоныстандырылған мәннiң әлеуметтiк, инженерлiк және кӛлiк
инфрақұрылымдары, демалыс және туризмнiң орындарының дамытуы бойынша ұсыныс
әзiрлеу.
4.1.3.4.5
Кешендi схемалардың құрамында келесi сұрақтар ұйғарылады:
1) жобаланатын аумақтың тұрған орынынан сүйене аумақтың кешендi бағасы,
табиғи-климаттық, инженерлiк-геологиялық, әлеуметтiк-экономикалық, мәдениеттi кӛрiнiс, орналастыру, экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық тағы басқа шарттарды
бағаны қоса, сонымен бiрге энергия және және қор сақтаушы потенциал;
2) қала құрылыс ахуалдың ӛзгерiсiнiң болжауы;
3) аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамытуын болжау;
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4) орналастыру құрылымының перспективалы дамытуы және олардың қала құрылыс
қолдануының регламенттерiнiң анықтауы бар аумақтың қала құрылыс зонаға бӛлуiн
бағытты анықтау;
5) аумақтың орналастыру ұйымы, таратып орналастыруды әбден жетiлдiру, тұрғын,
рекреацияның аралық қоныстандырылған қызмет кӛрсетуiн жүйе және туризмнiң
құрастыруын қоса; табиғат, тарих және заттық мәдениеттiң ескерткiштерiнiң сақтауы;
6) инженерлiк-кӛлiк инфрақұрылымның дамытуы;
7) қоршаған ортаға әсердiң бағасы, сонымен бiрге қауiптi табиғи - геологиялық және
техногендi процестер және құбылыстардан аумақтың инженерлiк қорғауы, тӛтенше
жағдайлар тағы басқалар ескертуге және зардаптардың жоюы бойынша экологиялық;
8) аумақтың орналастыру ұйымы, таратып орналастыру бойынша бiрiншi кезектегi
шаралардың жүзеге асыруын бағдарлама, инженерлiк - кӛлiк инфрақұрылымның дамытуы
және тұрғынның қызмет кӛрсетуiн жүйе;
9) инвестициялардың құрылымға, кӛлемi бойынша шамамен болжам кӛрсеткiштер
және қаржыландыру кӛздерге болуы мүмкiн.
10) олардың инфрақұрылым қамтамасыз етуi бойынша шаралардың анықтауымен
инвестициялық аймақтар және белсендi экономикалық дамудың аумақтарының құрастыру
туралы ұсынысы, агроӛнеркәсiптiк, энергия және және қор сақтаушы инновациялық
табыстардың есепке алумен;
11) орналастыруды схеманың жобасының iске асыруының мемлекеттiк қолдауының
шаралары;
12) қала құрылыс дамытудың ӛңдеуге тапсырма орнатылатын схемаларының басқа
жағдайлары.
4.1.3.4.6
Кешендi схемалар келесi негiзгi графикалық материалдардан тұрады:
1) республиканың аумағындағы ӛлкенiң орналастыруын схема;
2) (тiрек жоспар) қазiргi аумақты пайдалануды жоспар;
3) аумақтың кешендi бағасының схемасы;
4) (негiзгi сызба) жобалық жоспар;
5) облыстың аумағының функционалдық және орналастыру ұйымының схемасы;
6) инженерлiк - кӛлiк коммуникацияларының схемасы;
7) аумақтың табиғи - экологиялық қаңқасы;
8) қауiптi табиғи және техногендi әсерлерден аумақтардың қорғауының схемасы;
9) ӛңдеуiмен қала құрылыс жоспарлауды объекттiң ерекшелiгiмен анықталатын
басқа схемалар.
4.1.3.4.7
Жапсарлас әкiмшiлiк аудандардың шекаралары кӛлбеңдеген 1:5000001:100000-шi масштабтағы республиканың аумағындағы ӛлкенiң орналастыруын схема
инженерлiк коммуникациялар және ғимараттар тағы басқалар iрi елдi мекендер, тiрек желi
тағы басқалар олардың орталықтары кӛлiк, су шарушылық.
4.1.3.4.8
(тiрек жоспар) қазiргi аумақты пайдалануды жоспар, аумақтың кешендi
бағасының схемасы; (негiзгi сызба) жобалық жоспар масштабта 1:300000-1:100000
орындалады. Негiзгi график түрiнде материалдардың масштаб және тiзiмi Кешендi
схеманың тапсырма берушiсiмен қала құрылыс жоспарлауды объектінiң ерекшелiгiне
сүйене отырып, анықталады.
Ӛңірге схемалар, қосымша схемалар және жобалық шешiм дәлелдеген жеке
бӛлiктердiң құрамы, мазмұны және масштабы тапсырмада немесе тапсырма берушiнiң
ӛңдеушiсiмен тапсырма берушiлерiмен бекiтiледi.
4.1.3.4.9
Қазiргi аумақты пайдалануды жоспар және (негiзгi сызба) жобалық
жоспарларда кӛрсетіледі:
1) облыстар, аудандар, (ауылшаруашылық ) ауыл округтерiнiң әкiмшiлiк-аумақтық
шекаралары;
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2) қалалардың қала маңындағы аймақтары;
3) қалалар және ауылшаруашылық елдi мекендер;
4) iрi ӛндiрiстiк объектілер, қала және ауылшаруашылық елдi мекеннiң шекаралары
орналасқан тыс,
5) негiзгi функционалдық қолдану аумақтар, 1-шi топтар, қорықтар, қорықшалардың
ӛте бағалы ауылшаруашылық топырақтар, ормандарының ерекшелеуiмен, тағы басқа
аумақтарды жаппай демалыстың курорт жерлерi, аймақтары;
6) тiзгiнүздi және перспективалы дамыту, ӛсудi нүктенiң аумақтары
7) магистралдiқ кӛлiк және инженерлiк коммуникациялардың трассаларының
бағыттары;
8) аэродромдар, басқа iрi кӛлiк және инженерлiк ғимараттардың орналастыруының
орындары;
9) облыстық орталыққа дейiн изохронды кӛлiк ашықтығы;
10) су қоймаларының аумағы, аумақтың орналастыру ұйымының басқа элементтерi.
Бұдан басқа, (негiзгi сызба) жобалық жоспары қалалар, агломерациялар, мемлекеттiк
және аймақтық мәннiң қала құрылыс қызметiнiң ерекше реттеуiнiң объектілерiнiң уық
пункт, қала маңындағы аймақтарының шекараны анықтауы туралы ұсынысында болады,
сонымен бiрге қала құрылыс құжаттаманың келесi ӛңдеуi үшiн бiрiншi кезектегi қала
құрылыс жоспарлаудың объектілерiнiң шекаралары туралы ұсыныс, соның iшiнде қала
құрылыс құжаттама тағы басқалар бас жоспар пункт уық қалалар және оның қала
маңындағы аймағы, агломерациялар.
4.1.3.4.10 Аумақтың кешендi бағасының схемасы таратып орналастыруды пайда
болатын жүйенiң талдауында болады; аумақтың аудандастыруы; жер, табиғи,
энергетикалық, су, рекреация, тауық және басқа қорлар, кӛлiк, инженерлiк, әлеуметтiк
және ӛндiрiстiк инфрақұрылымдардың қамтамасыздықтары кешендi бағаны; экологиялық
аймақтың жағдайы.
Кешендi схемаларда шекараларындағы қолдану аумақтарға шектеу қала құрылыс
қызметтiң жүзеге асыруында бекiтiлген аумақ кӛрсетіледі. Оған тарих және мәдениеттiң
ескерткiштерiнiң қорғауының аймақтарының аумағы, табиғи аумақ ерекше қорғалатын
қорықтағы аймақтарды жатады, соның iшiнде санитарлық және аймақ, жатуының қысаң
табиғат жағдайлары бар аймақ кӛмбе аймақтарының кӛз сумен жабдықтауын санитарлық
күзет белдем су сақтандыратын қорғайтын аймақтар; ӛте экологиялық ахуалдар және
(сейсмика, кӛшкiндер, карсттар, эрозия және тағы басқалар су басу, бұзылған
геологиялық, гидрогеологиялық, атмосфералық тағы басқа процесс қолайсыз аумақтар)
табиғи және техногендi сипаттың экологиялық апаттарын аймақтар; Қазақстан
Республикасының заңымен сәйкес қойылған басқа аймақтар.
Аумақтың кешендi бағасы схемаларындағы қала құрылыс қызметтiң жүзеге
асырулары үшiн қолдану аумақтарға шектеулердi есепке алумен қала құрылыс қызметтiң
әр түрлi түрлерi үшiн аумақ қолайлы және алақанның аясындай қолайлы кӛрсетіледі.
4.1.3.4.11 Ӛлкелердiң аумақтарын функционалдық және орналастыру ұйымының
схемаларында кӛрсетіледі:
1) орналастыру ӛстерi, негiзгi және болмашы, орналастыру орталықтары;
2) қала құрылыс, экологиялық, техникалық белгiлер бойынша шаруашылық аумақты
пайдалануын қарқынның деңгейi және табиғи ортаның ӛрнектеуiнiң мүмкiн дәрежесiнiң
аймақтары.
3) функционалдық аймақтардың негiзгi түрлерi:
- қарқынды шаруашылық және қала құрылыс игеру;
- экстенсивтi шаруашылық және қала құрылыс игеру;
- шектелген шаруашылық игеруi.
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4.1.3.4.12 Инженерлiк-кӛлiк
коммуникацияларының
схемасында
аймақтық
инженерлiк-кӛлiк коммуникациялары және ғимараттардың дамыту туралы ұсынысы,
халықаралық және республикалық инженерлiк-кӛлiк инфрақұрылыммен және негiзгi
жергiлiктi инженерлiк-кӛлiк жүйелерiмен байланыстыруларда кӛрсетіледі.
4.1.3.4.13 Ӛлкелердiң
табиғи-экологиялық
қаңқасының
схемасында
үшiн
жағдайлардың негiзiнде шаруашылық қолдануының тәртiптерi Су анықталған аймақтық
элементтер Қазақстан Республикасының заң актілері, және тағы басқалар орман, жер
кодекстері ерекшелінеді.
Ӛлкелердiң табиғи - экологиялық қаңқасының схемаларында кӛрсетіледі:
1) функционалдық қолдану аумақтар;
2) ядролар және табиғи - экологиялық қаңқаның негiздi элементтерi;
3) экологиялық коридорлар;
4) буферлiк зоналар;
5) табиғи-экологиялық қаңқаның (қалыптастыратын ) құрастыру кеңес берiлетiн
элементтерi.
4.1.3.4.14 Кешенді схемалардың түсініктемесі мынандай:
1) табиғат жағдайы және қорлар, шаруашылық - экономикалық кешеннiң қазiргi күйi
және таратып орналастыру, аумақты пайдалану, инженерлiк жабдық, кӛлiк желiнiң
талдауы және экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық жағдайдың талдауы;
2) қала маңындағы аймақтар және қалалардың ерекше қала құрылыс реттеуiнiң
аймақтарының аумақтар, регламенттер және аумақты пайдалануды шектеу,
ауылшаруашылық таратып орналастырудың жаңа жүйелерiнiң қалалық және
ауылшаруашылық құрастыруларының пункт уық дамытуларын таратып орналастыруды
жүйенiң әбден жетiлдiруi, жасауды орналастыру құрылымы және қала құрылыс зонаға
бӛлуге туралы ұсынысы, аралық қоныстандырылған қызмет кӛрсетудiң жүйелерiнiң
анықтауы;
3) облыстың бiрқалыпты дамуының басым бағыттары;
4) табиғи және техногендi сипаттың тӛтенше жағдайларынанғы аумақтары
инженерлiк қорғаудың қала құрылыс құралдарының экологиялық және санитарлықэпидемиологиялық жағдайының жақсартуы бойынша шаралардың ӛңдеуiн;
5) маңыздысы инженерлiк және кӛлiк жүйелерiнiң дамыту туралы ұсыныстары;
6) Кешендi схеманың iске асыруының ұйымдастыру және нормативтiк құқықты
қамтамасыз етуi бойынша қабылданған жобалық шешiмдердiң дәлелдеуi, шара, сонымен
бiрге кӛрсеткiштер және негiзгi график түрiнде материалдардың кӛшiрмесiнiң негiзгi
техникалық-экономикалықтары.
Кӛрсеткiштермен және жобалық жоспардың сұлбалық бейнелеуiмен техникалықэкономикалықтармен жобалық шешiмдер және кешендi схемалардың iске асыру туралы
ұсынысы қағазға немесе электронды жеткiзуш кешендi схемалардың негiзгi ереженi
қысқаша түсiнiктемесiнiң түрiнде мүдделi ұйымдарға кӛрiнедi.
4.1.3.4.15 Кешендi схемалардың тапсырма берушiлерiмен облыстардың жергiлiктi
атқарушы органдары болып табылады. Қала құрылысы және құрылыс облыстың
аумақтарына республикалық мәннiң объектілерiнiң орналастыруы ескерiлгенде
жағдайлардағы тапсырма берушiмен уәкiл мемлекеттiк құрылым архитектураның iстерi
бойынша сӛз сӛйлей алады.
4.1.3.4.16 Орналастыру ұйымы туралы ұсынысты варианттық негiзде ӛндеуi және
қабылданған жобалық шешiмдердiң дәлелдеуi қосуы керек.
4.1.3.4.17 Анықтаған ретте бекiтiлген кешендi схемалардың маңызды шешiмдерi
функционалдық аумақтар тағы басқалар бас жоспар ұлттық бақтар, қорықтар, рекреация
қолдануының аймақтарының орналастыруды жобасына (аудандар) облыстың бiр бӛлiгiнiң
аумағының қала құрылыс жоспарлауы, пункт уық қала маңындағы аймақтардың
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жобасының кешендi схемаларының ӛңдеуiнiң жанында негiздермен, сонымен бiрге
мамандандырылған салалық бағдарламалар үшiн қызмет кӛрсетедi.
4.1.3.4.18 Аумақтар,
ӛлкелер,
Қазақстан
Республикасының
басқаласы,
республикалық дәрежедегi қалалар, халық саны бар қалалар үшiн кешендi схемалардың
ӛңдеуiне тапсырмалар тиiстi қалалар және облыстардың жергiлiктi атқарушы
органдарымен пункт ерекше реттеуi және қала құрылыс регламенттеу уық 100 мың
тұрғындар, басқа олардың қала маңындағы аймақтарынан артық шығып тұрады.
4.1.3.5 Аудан аумақтарының
схемалары (жобалары)

қала

қҧрылысын

жоспарлаудың

кешенді

4.1.3.5.1
Аудандардың аумақтарының (бұдан әрi - аудан орналастыруды жоба)
қала құрылыс жоспарлауды кешендi схемалары, сәйкес рекреация, табиғи - қорықтағы
аймағының курорт-сауықтыру тағайындауының аудандар және (ауылшаруашылық ) ауыл
округтерi, территориялық-ӛндiрiстiк кешендер, iрi қалалар, аумақтардың қала маңындағы
аймақтарының тиiстi аумақтары үшiн ӛндейдi бас схемамен, Ӛңіраралық және кешендi
схема бекiтiлген.
4.1.3.5.2
Аудан орналастыруды жобалауды мақсат қала құрылыс қызметтiң жүзеге
асыруы үшiн мекемеге қарасты аумақтардың қолдануы бойынша мекемеге қарасты
аумақтардың шектерiндегi жергiлiктi атқарушы органдардың ӛзара мүдделерiнiң қала
құрылыс қызметтiң саласындағы келiсу, сонымен бiрге мемлекет аралық мүдделердiң
есепке алуы, талаптар және шектеулердi анықтау болып табылады.
4.1.3.5.3
Аудан орналастырудың жобалары (осы құрылыс норма айтылған
талаптармен сәйкес) қала құрылыс қызметтiң нақты объектiне ӛлке аралық және кешендi
схемалардың шешiмдерiн нақтылайды және әлеуметтiк-экономикалық дамытудың
ерекшелiктерi және тиiстi аудандар, (ауылшаруашылық) ауыл округтерiнiң табиғиклиматтық шарттарының есепке алуымен қала құрылысының тӛңiрегiдегiн мемлекеттiк
саясаттың iске асыруының негiзгi бағытын анықтайды.
4.1.3.5.4
Аудан орналастыруды жобамен тұрғынның демалысының орындарының
бiрқалыпты дамуы, әлеуметтiк, инженерлiк және кӛлiк инфрақұрылымдар, туризмның
дамытуы, ұзақ мерзiмдi болжамдар және бағдарламалардың тәптiштеу және
конкретизациясы үшiн аудандардың аумақтарының зонаға бӛлуi, пункт уық
аумақтарының анықтауын таратып орналастыруды жүйенiң әбден жетiлдiруi
шаруашылық iске асады - жаңа және қазiргi ӛндiрiстiк, энергетикалық кешендер және
облыстың аумағының қала құрылыс дамытуын схеманың басты ережесiнiң есепке алуы
бар объектілерiнiң қалпына келтiруi экономикалық даму, орналастыру.
4.1.3.5.5
Аудан орналастыруы жобаларындағы ауылшаруашылық уық пункт,
қалалар және олардың шектерiндегi бас жоспарлар ӛндейтiн қала маңындағы аймақтары
шекараны анықтауы туралы ұсынысы сонымен бiрге оның iске асыруының ұйымдастыру
және нормативтiк құқықты қамтамасыз етуiне туралы ұсыныс болады.
4.1.3.5.6
Аудан орналастырудың жобаларының құрамында келесi сұрақтар
туындайды:
1) әртүрлi функционалдық тағайындаудың аймақтарының анықтауы бар
топырақтарының қолдануының дәрежелерге және түрлерi бойынша аудандардың
аумағының зонаға бӛлуi және шектеулердiң кӛрcетiлген аймақтардың қолдану
аумақтарына қала құрылыс қызметтiң жүзеге асыруында;
2) мақсаттық қолданудың түрлерi бойынша орналастыру құрылымының
перспективалы дамытуының негiзгi бағыттарының анықтауы және аумақтың зонаға бӛлуi;
таратып орналастырудың жүйелерiнiң дамытуы бар ӛзара байланысындағы қалалар және
ауылшаруашылық елдi мекендерiнiң дамытуы;
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3) аймақтық және республикалық инфрақұрылымдарда олардың кiрiгуiнiң
шарттарының қамтамасыз етуi бар аралық қоныстандырылған мәнiнiң инженерлiк, кӛлiк,
әлеуметтiк және ӛндiрiстiк инфрақұрылымдарымен дамыту және жаңғырту;
4) сәулеттiк ортаның дизайнының жасаулары үшiн ұсыныстардың ӛндiруi бар
орналастыру құрылымына органикалық қосынды үшiн мәдени жер бедердiң қолдану
потенциалдары;
5) аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамытуын болжау;
6) шаруашылық объектілерiнiң (аймақтық, Трудовоелер, энергетикалық) қала
құрылыс қорлар және орналастырудың дәйектемесi анықталу;
7) тұрғынның аралық қоныстандырылған қызмет кӛрсетуiн жүйенiң құрастыруы;
8) жеке тұрғын-үй құрылысының орналастырулары, саяжай кооперативтар, бақ
ӛсiрушiлiк серiктестiктерi және демалыс және тұрғынның емдеуiнiң орындарының ұйымы
үшiн аумақтардың ерекшелеу туралы ұсынысы;
9) қалалар, жергiлiктi мәннiң ерекше реттеуiн қала құрылыс қызметтiң
объектілерiнiң пункт, қала маңындағы аймақтары пункт шекаралардың анықтау туралы
ұсынысы ауылшаруашылық уық;
10) дамытулар үшiн резервiнiң аумақтарының ерекшелеу туралы ұсынысы уық
пункт;
11) зиянсыз етуге, ӛңдеуге, тазарту, ӛндiрiстiк және тұрмыстық қалдықтардың
жинауға және жерлеуi бойынша объектілердiң орналастыруы;
12) қоршаған ортаға әсердiң бағасы, аумақтар және санитарлық қорғаушы
функциялар және адамның мекендеудi орта орындайтын аумақтардың тӛтенше жағдай,
ерекшелеуi шақыруға қабiлеттi табиғи және техногендi процесстердiң қауiптi әсер душар
болған объектілердiң ерекшелеудi қоса;
13) (зиянды ӛндiрiстердiң қайта дислокация және пiшiндеуi, қолдану экологиялық
таза технологиялар және отынның түрлерi, дәстүрлi емес энергетикалық қорларға бағыты)
экологиялық жағдайдың жақсартуы бойынша шаралардың кешенiнiң анықтауы;
14) аумақтың инженерлiк қорғауының шараларының қауiптi табиғи және техногендi
процесстер және құбылыстарынан ӛңдеу, тӛтенше жағдайлар тағы басқалар ескертуге
және экологиялық апаттардың зардаптарының жоюы бойынша;
15) ерекше қорғалатын аумақтардың шекараны анықтауы, сонымен бiрге тарих,
архитектура және жылжымайтын мәдениеттiң ескерткiштерi;
16) аумақтың орналастыру ұйымы, ӛндiргiш күштердiң орналастыруы, инженерлiк кӛлiк инфрақұрылым және тұрғынның қызмет кӛрсетуiн жүйенiң дамытуы бойынша
бiрiншi кезектегi шаралардың жүзеге асыруы;
17) инвестициялардың құрылымға, кӛлемi бойынша шамамен болжам кӛрсеткiштер
және қаржыландыру кӛздерге болуы мүмкiн;
18) олардың инфрақұрылым қамтамасыз етуi бойынша шаралардың анықтауымен
инвестициялық аймақтар және белсендi экономикалық дамудың аумақтарының құрастыру
туралы ұсынысы;
19) аудан орналастырудың жобаларының iске асырудың мемлекеттiк қолдауының
шаралары;
20) тапсырмамен бекітілетін басқа да жағдайлар.
4.1.3.5.7
Аудан, (ауылшаруашылық) ауыл округасының аумақтары орналастыру
ұйымының 7 туралы ұсынысы қабылданған жобалық шешiмдердiң қала құрылыс дәлелдеу
қосатын вариантты негiздерде ӛңделеді.
4.1.3.5.8
Аудан жоспарлауы жобаларының негiзгi графикалық материалдары:
1) таратып орналастыруды жүйедегi ауданның жағдайлары схеманы;
2) ауданның таратып орналастыруының жүйелерi схеманы;
3) (тiрек жоспар) қазiргi аумақты пайдалануды жоспар;
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4) аумақтар кешендi бағаның схемасын;
5) (негiзгi сызба) жобалық жоспар;
6) ауданның аумақтары функционалдық және орналастыру ұйымының схемасын;
7) инженерлiк - кӛлiк коммуникацияларының схемасын;
8) қауiптi табиғи және техногендi әсерлерден аумақтардың инженерлiк қорғауының
схемасын;
9) аумақтың табиғи-экологиялық қаңқасы;
10) айналадағы ортаны қорғау бойынша маңызды шешiмдер;
11) ӛңдеуiмен қала құрылыс қызметтiң объектiнiң ерекшелiгiмен анықталатын басқа
схемалар.
4.1.3.5.9
Аумақтың кешендi бағасының схемасы, (тiрек жоспар) қазiргi аумақты
пайдалануды жоспар және (негiзгi сызба) жобалық жоспар масштабта 1: 100000-1:25000
орындалады. Негiзгi графикалық материалдардың масштаб және тiзiмi тапсырма
берушiмен қала құрылыс қызметтiң объектiнiң ерекшелiгiнен сүйене анықтап ала алады.
Кейде, тиiстi дәлелдеулерде, 1:200000-шi негiзгi график түрiнде материалдардың
масштабын қолдануға рұқсат етiледi.
Аудан орналастыруды жобаның құрамында қолданылған жобалық шешiмдердiң
дәлелдеуi үшiн қосымша схемалар және жеке бӛлiктер ӛндей алады.
График түрiнде материалдардың құрам және масштабы тапсырмада (немесе
тапсырма берушiнiң ӛңдеушiсiмен) тапсырма берушiмен бекiтiледi, соның iшiнде
жоғарыда кӛрсетiлген қосымша схемалар және жеке бӛлiктердiң құрам, мазмұн және
масштабы.
4.1.3.5.10
Жапсарлас әкiмшiлiк аудандардың шекаралары кӛлбеңдеген 1:1000001:25000-шi масштабтағы таратып орналастыруды жүйедегi жобаланатын ауданның
жағдайының схемасы инженерлiк коммуникациялар және ғимараттар тағы басқалар iрi
елдi мекендер, тiрек желi тағы басқалар олардың орталықтары кӛлiк, су шарушылық.
4.1.3.5.11 Ауданның таратып орналастыруының жүйелерiн схемаларда кӛрсетіледі:
пункт уық аудандардың әкiмшiлiк-аумақтық шекаралары; жолдардың дәрежелерiнiң
ерекшелеуiмен кӛлiк желi; таратып орналастырудың негiзгi және болмашы ӛстерi;
(облыстық және аудан мән) таратып орналастырудың жүйенiң орталары, аралық
шаруашылық және шаруашылық iшiнде орталықтар; облыстыққа дейiн изохронды кӛлiк
ашықтық және елдi мекендер бойынша аудан орталығы, халықтың тығызды.
4.1.3.5.12 Қазiргi аумақты пайдалануды жоспар және (негiзгi сызба) жобалық
жоспарларда кӛрсетіледі:
1) әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң шекаралары, соның iшiнде жасыл желектердiң
ерекшелеуi бар қалаларының қала маңындағы аймақтарының шекарасы,
2) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар;
3) қала құрылыс қызметтiң объектiнiң ерекше ерекшелiктерi, сонымен бiрге ӛте
бағалы ауылшаруашылық топырақтар, 1-шi топтың ормандарының аумақтары, жаппай
демалыстың курорт жерлерi, аймақтары, бақ ӛсiрушiлiк серiктестiктерi және саяжай
кооперативтар, басқа аумақтардың аумақтары сәйкес ӛндiрiстiк, рекреация аймақтары,
ауылшаруашылық қолданудың аймақтары және басқа аймақ қоныстанатын әр түрлi
функционалдық тағайындаулардың аймақтарының ерекшелеуi бар аумақтарының зонаға
бӛлуi;
4) шекараларындағы қала құрылыс қызметтiң жүзеге асыруы үшiн олар шектеу
қолдану бекiтiлген аумақтар;
5) (ӛлке аралық, аймақтық және аралық қоныстандырылған мән) кӛлiк және
инженерлiк коммуникациялардың трассаларының бағыттары;
6) облыстыққа дейiн изохронды кӛлiк ашықтық және аудан орталықтары;
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7) (бұзылған аумақтардың қайта ӛңдеуi арналған соның iшiнде) аумақтардың
инженерлiк әзiрлеуi бойынша негiзгi шаралар;
8) ирригация каналдары, су қоймасы, аэродромдардың аумақтарының iрi
объектілерi, инженерлiк-қорғаныш құрылыстарының қауiптi табиғи және техногендi
процесстер, ӛндiрiстiк тағайындау, энергетика, байланыс, сыртқы кӛлiк, инженерлiк
жабдық, санитарлық тазартудың ғимараттарынан;
9) қауiптi табиғи және техногендi процесстер және құбылыстарданғы пункт уық
шекаралары тыс орналасқан қорғаныш имараттары;
10) аумақтың орналастыру ұйымының уық пункт тағы басқа элементтерiн дамытуы
үшiн резервiнiң аумақтары.
Бұдан басқа, (негiзгi сызба) жобалық жоспар қалалардың пункт, қала маңындағы
аймақтары, басқа қала құрылыс құжаттама уық бас жоспар жеке қалалардың келесi ӛңдеуi
үшiн бiрiншi кезектегi қала құрылыс жоспарлаудың объектілерiнiң шекараны анықтауы
туралы ұсыныс ауылшаруашылық болуы керек.
4.1.3.5.13 Ӛңірлердің аумақтарын функционалдық және орналастыру ұйымының
схемаларында кӛрсетіледі:
1) орналастыру ӛстерi, негiзгi және болмашы, орналастыру орталықтары;
2) қала құрылыс, экологиялық, техникалық белгiлер бойынша шаруашылық аумақты
пайдалануын қарқынның деңгейi және табиғи ортаның ӛрнектеуiнiң мүмкiн дәрежесiнiң
аймақтары.
3) функционалдық аймақтардың негiзгi түрлерi:
- қарқынды шаруашылық және қала құрылысын игеру;
- экстенсивтi шаруашылық және қала құрылысын игеру;
- шектелген шаруашылықты игеруi.
4.1.3.5.14 Аумақтың кешендi бағасының схемасы пайда болатын таратып
орналастыруды талдау, жер, табиғи, энергетикалық, су, рекреация, тауық және басқа
қорлардың кешендi бағасы, кӛлiк, инженерлiк, әлеуметтiк және ӛндiрiстiк
инфрақұрылымдар, мәдениеттi-кӛрiнiс потенциалы, экологиялық аймақтың жағдайында
болады. Схемада жатуының қолайсыз табиғи процесстер және құбылыс, бұзылған
аумақтардың аймағы және қоршаған ортаның ластануы тағы басқалар қорғалатын
аумақтар, су басуды аймақ кӛмбе аудандарының жобаланатын аудан шекараларындағы
қала құрылыс шаруашылық жұмысының шектеу ықпал ететiн факторларын бекiтiледi;
жобаланатын ауданның қор потенциалы, жер, су, ормандар қоса бағаланады, инженерлiкгеологиялық шарттар және орналастыру шектеулерi тағы басқалар рекреация.
Аумақтарды кешендi бағаның схемаларында кӛрсетіледі: кешендер және объектілер,
қорықтағы аймақтар шекараларындағы қолдану аумақтарға шектеу қала құрылыс
қызметтiң жүзеге асыруында бекiтiлген аумақтар тарихтың ескерткiштерiнiң қорғауының
аймақтарының аумағы және табиғи аумақ ерекше қорғалатын мәдениеттер тарихимәдениеттi, соның iшiнде (тау-санитарлық) санитарлық қорғауды округа, санитарлық
және аймақ және жағалаудағы қорғайтын жолақтар, жатуының қысаң табиғи-климаттық
шарттары бар аймақ, ӛте экологиялық ахуалдардың (сейсмика, кӛшкiндер, карсттар,
эрозия және тағы басқалар су басу, бұзылған геологиялық, гидрогеологиялық,
атмосфералық тағы басқа процесс қолайсыз аумақтар) табиғи және техногендi сипаттың
тӛтенше жағдайларының әсерi және басқа аймақ душар болған аймағы және аумағының
экологиялық апат кӛмбе аймақтарының кӛз сумен жабдықтауын санитарлық күзет белдем
су сақтандыратын қорғайтын аймақтар.
Аумақтарды кешендi бағаның схемасында қолдану аумақтарға шектеулердi есепке
алумен қала құрылыс қызметтiң әр түрлi түрлерi үшiн аумақ қолайлы және алақанның
аясындай қолайлы ерекшелінеді.
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4.1.3.5.15 Инженерлiк және кӛлiк коммуникацияларының схемаларында негiзгi
автомобиль жолдары, олардың классификациясы, темiр жол, (темiр жол станциясы,
аялдама тармақтары, әуежайлар ж.т.б) сыртқы кӛлiктiң ғимараттары кӛрсетіледі; (газ
құбыры, канализациялық коллекторлар, суағарлар, жылу трасса) негiзгi магистралдi
құбырлар, жоғарғы вольтты электр жеткiзудi сызық, (су тартқыштар, тазарту құрылысы,
электроподстанция, жылу электр орталықтар және аудан қазан, газ үлестiру станциясы)
аумақтардың инженерлiк жабдығының алдағы ғимараттары; су кӛлiк күре тамырлар;
аймақтық инженерлiк-кӛлiк коммуникациялары және ғимараттардың дамыту туралы
ұсынысы, халықаралық және республикалық инженерлiк-кӛлiк инфрақұрылыммен және
негiзгi жергiлiктi инженерлiк-кӛлiк жүйелерiмен байланыстыруда.
4.1.3.5.16
Қазақстан Республикасының заң актілері мен Су, Орман, Жер
кодекстерінің ережелері негізінде шаруашылық режимі анықталған аумақтық элементтер
аймақтық табиғи-экологиялық каркастың схемасы шегінде бӛлінеді.
Ӛлкелердiң табиғи - экологиялық қаңқасының схемаларында кӛрсетіледі:
1) функционалдық қолдану аумақтар;
2) ядролар және табиғи - экологиялық қаңқаның негiздi элементтерi;
3) экологиялық коридорлар;
4) буферлiк зоналар;
5) табиғи - экологиялық қаңқаның (қалыптастыратын ) құрастыру кеңес берiлетiн
элементтерi.
4.1.3.5.17
Қауiптi табиғи және техногендi процестерден айналадағы ортаны
қорғаулар және аумақтың инженерлiк қорғауының схемасында айналадағы ортаны қорғау
бойынша қолайсыз (артық гигиеналық және экологиялық нормативтар) экологиялық
мiнездемелерi бар аумақтардың шекарасы және маңызды шешiмдер кӛрсетіледі, құрылыс
ошағының реттеуi және аумақты пайдалану бойынша арнайы шаралардың ӛткiзудi қоса;
бұзылған аумақтардың қайта ӛңдеуiнiң бӛлiмшелерi; табиғи құбылыстар тағы басқалар
қауiптi геологиялық, гидрогеологиялық процесстерден аумақтың қорғауы бойынша
инженерлiк ғимараттардың орналастыруы; табиғи - қорықтағы аумақтар және тарих,
жылжымайтын мәдениет, сәулет және қала құрылысының ескерткiштерiнiң қорғау
аймақтарының шекаралары.
4.1.3.5.18
Аудан орналастырудың жобаларына түсiнiктемеде болады:
1) талдау материалы және қоршаған ортаға шаруашылық - экономикалық кешеннiң
қазiргi күйi, таратып орналастыру, аумақты пайдалану, инженерлiк жабдықты күй, кӛлiк
желi, санитарлық-эпидемиологиялық жағдай, әсердiң бағасының бағасын;
2) ауылшаруашылық таратып орналастырудың жаңа жүйелерiнiң мәдениеттi кӛрiнiс құрастыруын жаңа территориялық-ӛндiрiстiк кешендердiң құрастыру және
орналастыруы, дамытуын пункт уық таратып орналастыруларды жүйенiң әбден жетiлдiруi
қалалық және ауылшаруашылық құрайтын есепке алуымен қабылданған жобалық
шешiмдердiң дәлелдеулерi, қала маңындағы аймақтар және қалалардың ерекше қала
құрылыс реттеуiнiң аймақтарының жасауы, аралық қоныстандырылған қызмет кӛрсетудiң
жүйелерiнiң анықтауы, инженерлiк және кӛлiк жүйелерiнiң дамытуы;
3) ауданның бiрқалыпты дамуының басым бағыттары,
4) санитарлық-эпидемиологиялық жағдайдың жақсартуы бойынша шаралар және
аймақтық кешендi схеманың iске асыруының ұйымдастыру және нормативтiк құқықты
қамтамасыз етуi бойынша айналадағы ортаны қорғауға, қауiптi табиғи және техногендi
процесстер, ӛртке қарсы iс-шараны қоса аумақтың инженерлiк қорғауы бойынша маңызды
шешiмдер, сонымен бiрге кӛрсеткiштер және негiзгi график түрiнде материалдардың
кӛшiрмесiнiң негiзгi техникалық-экономикалықтары;
5) талғаулы кӛз энергиясының перспективалы дамытуы бойынша ұсыныстар,
агроӛнеркәсiптiк және қор сақтаушы инновациялық технологиялар.
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4.1.3.5.19 Кӛрсеткiштермен және жобалық жоспардың сұлбалық бейнелеуiмен
техникалық-экономикалықтармен жобалық шешiмдер және аудан орналастырудың
жобаларының iске асыру туралы ұсынысы электрондық және қағаз түрлерiнде аудан
орналастыруды жобаның басты ережесiнiң қысқаша түсiнiктемесiнiң түрiнде мүдделi
ұйымдарға кӛрiнедi.
4.1.3.5.20
Аудан орналастырудың жобаларының тапсырма берушiлерiмен аудандар
және (ауылшаруашылық) ауыл округтерiнiң жергiлiктi атқарушы органдары болып
табылады.
Кейде аудан орналастыруды жобаның тапсырма берушiсiмен облыстың жергiлiктi
атқарушы органы сӛз сӛйлей алады
4.1.3.5.21 Аудан жоспарлауының жоба тапсырмалары аудандардың тиiстi жергiлiктi
атқарушы органдарымен беріледі.
4.1.3.6 Қала маңы аймақтарының аумақтарын жоспарлаудың жобалары
4.1.3.6.1
Қала маңындағы аймақтың орналастыруын (бұдан әрi - қала маңындағы
аймақтың жобасы) жоба қалай орналастыру құрылымы, қаланың бас жоспарының негiзгi
орналастыру элементтерiмен және облыстың әкiмшiлiк аудандарының қала жабысып
тұратын (аумақтың бiр бӛлiгi) аумақтар ӛзара байланыстырған қаланың аймақтық
дамытуын құрама бӛлiк болғанын ӛндейдi. Қала маңындағы аймақтың жобалауы бiртұтас
шаруашылық - экономикалық және қала құрылыс кешеннiң дамытуын гармонизацияның
мақсатымен iске асады және қала және оның қала маңындағы аймағының аумақтарының
тұрғын, бiрқалыпты дамудың тұруының шарттарының жақсартуы.
Әдеттегiдей қала маңындағы аймақтың әлеуметтiк-экономикалық дамытуының
болжамдары тұжырымдама материалдарында негiзделедi бас жоспарды құрамдарда
олардың жоқтығында орындалады.
4.1.3.6.2
Қала маңындағы аймақтың жобасы дамыту және аумақты пайдаланудың
сұрақтары бойынша әкiмшiлiк аудандардың қала маңындағы аймағының құрам кiретiн
қалалардың жергiлiктi атқарушы органдарының үйлесiмдi шешiмдерi қабылданудың негiз
болады қаралатын аумақтағы аймақтық және мемлекеттiк мүдделерiнiң есепке алуын
қамтамасыз етедi.
4.1.3.6.3
Қала маңындағы аймақтың жобалауы қала маңындағы аймақтың құрам
кiретiн аудандардың қала жабысып тұратын қалалардың атқарушы органдар келсiм
бойынша тапсырма берушi кӛрсетушi ӛкiметтiң тапсырмасының негiзiнде iске асады.
4.1.3.6.4
Қала маңындағы аймақтың шекаралары аудан жоспарлау, басқа қала
құрылыс құжаттама немесе әдейi жасалатын жобаларының материалдарының негiздерiнде
бекiтiледi.
Қала маңындағы аймақтың iшкi шекарасы қаланың қалалық сызығы болып
табылады.
Қала маңындағы аймақтың сыртқы шекарасы қоршаған оның аумақтары бар
қаланың байланыстары (әлеуметтiк, шаруашылық және ӛндiрiстiк) тағы басқалар жанжақты еңбек талдауын негiзде анықталады және уық пункт немесе iрi жер
пайдаланулардың шекаралары бойынша бекiтiледi.
Iрiлеу қала немесе бiртұтас қала маңындағы аймақты бекiтiлген ӛзара қала құрылыс
ықпалдың ықпалдарын аймақ орналасқан қалалар үшiн.
4.1.3.6.5
Қала маңындағы аймақтың жобалауы негiзде iске асады:
1) топырақтардың қолдануының дәрежелерге және түрлерi бойынша қала
маңындағы аймақтың аумақтары қазiргi қала құрылыс зонаға бӛлудi талдау;
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2) мақсаттық қолданудың түрлерi бойынша орналастыру құрылымының
перспективалы дамытуын бағытты анықтау және аумақтың қала құрылыс зонаға бӛлуiн
жоспарлау;
3) орналастыру құрылымына және сәулеттiк ортаның дизайнының қағидалары
шығуы бар мәдениеттi - кӛрiнiс потенциалының дамытулары;
4) бағбаншылық және бақшашылықтың объектілерi тағы басқалар елдімекенді
қалаларды дамытуы үшiн аумағының анықтауының негіздемелері;
5) Қазақстан Республикасының жер кодегiне сәйкес топырақтардың қолдануының
қойылған тәртiптерiнiң оның бас жоспары және орындалуымен сәйкес қаланың
дамытуына қала маңындағы аймақтың аумақтарының сақтаулары;
6) қалалық және ауылшаруашылық таратып орналастыруды жүйенiң әбден
жетiлдiрулерi;
7) аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамытуының болжаулары;
8) шаруашылық объектілерiнiң (аймақтық, еңбектік, энергетикалық) қала құрылыс
қорлардың анықталуы және орналастырудың дәйектемесi;
9) тұрғынның аралық қоныстандырылған қызмет кӛрсетуiн жүйенiң құрастырулары;
10) инженерлiк және кӛлiк инфрақұрылымдардың дамытулары;
11) қоршаған ортаға, аумақтар және санитарлық қорғаушы функциялар және
адамның мекендеудi орта орындайтын аумақтардың тӛтенше жағдай, ерекшелеуi
шақыруға қабiлеттi табиғи және техногендi процестердiң қауiптi әсер душар болған
объектілердiң ерекшелеудi қоса әсердiң бағалары;
12) (дәстүрлi емес энергетикалық қорлар тағы басқалар зиянды ӛндiрiстердiң қайта
дислокация және пiшiндеуi, қолдану экологиялық таза технологиялар және отынның
түрлерiне бағыты) экологиялық жағдайдың жақсартуы бойынша шаралардың кешенiнiң
анықтаулары;
13) қауiптi табиғи және техногендi процесстер және құбылыстарданғы аумақтың
инженерлiк қорғауының шараларының ӛңдеулерi, тӛтенше жағдайлар тағы басқалар
ескертуге және зардаптардың жоюы бойынша экологиялық;
14) ерекше қорғалатын аумақтардың шекараны анықтауы, сонымен бiрге тарихтар,
архитектура және жылжымайтын мәдениеттiң ескерткiштерi;
15) аумақтың орналастыру ұйымы, таратып орналастыру және ӛндiргiш күштердiң
орналастыруы, инженерлiк-кӛлiк инфрақұрылымның дамытуы және тұрғынның қызмет
кӛрсетуiн жүйе бойынша бiрiншi кезектегi шаралардың жүзеге асырулары.
4.1.3.6.6
Қала маңындағы аймақтың жобасы негiзгi жоба жұмыстарының келесi
түрлерiн ескередi:
1) қала маңындағы аймақтың шекараны анықтауының жобасы;
2) қала маңындағы аймақтың аумағының қала құрылыс дамытуын жоба;
3) бұл функциялар астында олардың дамытуы және аумақтардың сақтауының
перспективалы шекараларының анықтауы үшiн iрi уық пункт қала маңындағы
аймақтарының бас жоспарлары;
4) қала маңындағы аймақтың сумен жабдықтауын схема және (ТЭО кезең) қаланың
ӛңдеуi;
5) қала маңындағы аймақтың су бӛлуiн схема және (ТЭО кезең) қаланың ӛңдеуi;
6) қала маңындағы аймақтың жабдықтауын схема және (ТЭО кезең) қаланың ӛңдеуi;
7) қала маңындағы аймақтың жылумен жабдықтауын схема және (ТЭО кезең)
қаланың ӛңдеуi;
8) қала маңындағы аймақтың газбен жабдықтауын схема және (ТЭО кезең) қаланың
ӛңдеуi;
9) бойынша бағдарлама әзiрлеу және жұмысты ұйымдастыру нормативтiк - қала
маңындағы аймақтың жобасының iске асыруының құқықты қамтамасыз етуiне.
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4.1.3.6.7
Аумақтың кешендi бағасының схемасы, (тiрек жоспар) қазiргi аумақты
пайдалануды жоспар және (негiзгi сызба) жобалық жоспар масштабта 1: 100000-1:25000
орындалады. Негiзгi график түрiнде материалдардың масштаб және тiзiмi қала құрылыс
қызметтiң объектiнiң ерекшелiгiнен сүйене анықтап ала алады. Кейде, тиiстi
дәлелдеулерде, 1:200000-шi негiзгi график түрiнде материалдардың масштабын қолдануға
рұқсат етiледi.
График түрiнде материалдардың құрам, мазмұн және масштабы жобалау
тапсырмасылармен бекiтiледi. Негiзгi график түрiнде материалдардың құрамын ескередi:
1) (тiрек жоспар) қазiргi аумақты пайдалануды жоспар;
2) аумақтар кешендi бағаның схемасын;
3) (негiзгi сызба) жобалық жоспар;
4) аумақтар функционалдық және орналастыру ұйымының схемасын;
5) инженерлiк - кӛлiк коммуникацияларының схемасын;
6) қауiптi табиғи және техногендi әсерлерден аумақтардың инженерлiк қорғауының
схемасын;
7) айналадағы ортаны қорғау бойынша маңызды шешiмдердiң схемалары,
8) аумақтың табиғи - экологиялық қаңқасы;
9) ӛңдеуiмен қала құрылыс қызметтiң объектiнiң ерекшелiгiмен анықталатын басқа
график түрiнде материалдар.
4.1.3.6.8
Қазiргi аумақты пайдалануды жоспарлары және аумақтың кешендi
жобалық жоспарлары, схемасы, қоршаған ортаны схемалары 4.1.3.5.10-4.1.3.5.17
пункттерінің ұсыныстарымен бірдей орындалады.
4.1.3.6.9
Қала маңындағы аймақтың жобасына түсiнiктеме мынадай:
а ) қала құрылысы, ауыл шаруашылығы және рекреация үшiн табиғат жағдайы және
қорлардың қазiргi күйiнiң талдау материалдары, соның iшiнде:
1- климаттық жағдайлар (инженерлік геология, минералды-шикізат қорлары, жер
бедерлері);
2таратып орналастыру шаруашылық-экономикалық кешен;
қолдану
аумақтар; инженерлiк жабдықты күй; кӛлiк желi;
3- экологиялық жағдайды (санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды қоршаған
ортаға әсерлер бағаны);
4 - шаруашылық-экономикалық кешеннiң қазiргi күйiнiң талдау материалдары:
5 - күйлер және экономикалық дамуды болжамға бағаны, соның iшiнде:
- дамытулар ортақ тұжырымдаманы;
- қала маңындағы аймақтың бiрқалыпты дамуының басым бағыттары;
- ӛнеркәсiптер, қоймалар, базасы;
- шаруашылықтар ауылшаруашылық және Лесное;
- ғылымдар, ғылыми қызмет кӛрсету және кадр даярлау;
- тұрғындар және еңбек ресурстер;
- инновациялық дамытудың перспективалары, соның iшiнде энергия және және қор
сақтаушы технологиялар және агроӛнеркәсiптiк кешен.
б ) аумақтар сәулетшiлiк-орналастыру және әлеуметтiк ұйымды, соның iшiнде:
- мәдени жер бедердiң ерекшелiктерi;
- функционалдық зонаға бӛлу;
- дамытуы таратып орналастыру пункт уық;
- тұрғынның қызмет кӛрсетуi аралық қоныстандырылған мәдениеттi-тұрмыстықтар;
- рекреация қорлары, демалыс, туризм;
- аумақтар орналастыру ұйымын;
в) инженерлiк және кӛлiк жүйелерiнiң дамытуы бойынша қабылданған жобалық
шешiмдердiң дәлелдеулерi; аумақтың инженерлiк қамтамасыз етуi, соның iшiнде:
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- кӛлiк;
- су қорлары, сумен жабдықтау және су бӛлу;
- энергия жабдықтау;
- аумақтар, топырақтардың мелиорациясына инженерлiк әзiрлеудi;
г) айналадағы ортаны қорғау бойынша қабылданған жобалық шешiмдердiң
дәлелдеулерi:
- санитарлық-эпидемиологиялық жағдайдың жақсартуы бойынша маңызды
шешiмдер;
- айналадағы ортаны қорғау бойынша маңызды шешiмдер;
- қауiптi табиғи және техногендi процесстер, ӛртке қарсы iс-шараны қоса аумақтары
инженерлiк қорғауды;
- заттық мәдениеттiң ескерткiштерiнiң қорғауын.
д) жобаланатын аумақтың топырақтарының ӛзгеру туралы ұсынысы
е) тұрғын үй қорды дамыту туралы ұсыныс, құрылыстың ұйымы, капитал жұмсауға
ж) қала маңындағы аймақтың жобасының кӛрсеткiштерi негiзгi ережелер және
техникалық-экономикалықты;
з) (бӛлiмдер ) аралық жобаны үйлестiрудiң материалдары.
4.1.3.6.10 График түрiнде материалдар 1:200 000, 1:100 000, 1:25 000 және молардың
моларының моларын молардың картографиялық материалдарының негiзiнде (бас
жоспарлары уық пункт) 1:2000 орындауы керек.
4.1.3.6.11 Қала маңындағы аймақтың орналастырулары жобаның құрамында схема
және бӛлiктер, дәлелдеген және толығырақ ашатын жобалық шешiмдердi жасау. Бұл
схемалар және бӛлiктердiң масштабымен жобалау тапсырмасымен анықталады.
4.1.3.6.12 Қала маңындағы аймақтың жобасы ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006, ҚР ҚНжЕ 3.0101-2008 және осы құрылыс нормаларының талаптарына сәйкес жасау керек.
4.1.3.6.13 Жобалау процесінде, қажеттілікке байланысты, қаржыландырудың келiсiм
кӛлемiнiң түзетуiмен жобалау тапсырмасыға ӛзгерiстерiнiң енгiзуiне рұқсат етiледi.
4.1.3.6.14
Кӛрсеткiштермен және жобалық жоспардың сұлбалық бейнелеуiмен
техникалық-экономикалықтармен жобалық шешiмдер және қала маңындағы аймақтың
жобасының iске асыру туралы ұсынысы қағаз және электрондық түрлерде қала
маңындағы аймақтың орналастыруын схеманың басты ережесiнiң қысқаша
түсiнiктемесiнiң түрiнде мүдделi ұйымдарға кӛрiнедi.
4.1.3.6.15
Қала маңындағы аймақтың жобасының тапсырысшысы сәулет iстерi
бойынша болып табылады, сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша
жергілікті атқарушы органдар болып табылады.
4.1.3.7 Қалалық және ауылдық елді мекендердің бас жоспарлары
4.1.3.7.1
Қалалық және ауылдық елді мекендерінің бас жоспарлары (бұдан әрі – Бас
жоспар) бекітілген аудан жоспарына жобаларына, ӛңіраралық және кешенді схемалардың,
бас схемаларға сәйкес ӛңделеді.
4.1.3.7.2
Бас жоспарлар жапсарлас әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң аумақтарының
ол жабысып тұратын елдi мекендердiң аумақтарының жоспарлауына қалада және кешендi
жолдың қамтамасыз етуiнiң мақсаты бар олардың қала маңындағы аймақтары ӛндей алады.
4.1.3.7.3
Бас жоспарға жоспарлау шектері тӛмендегідей анықталады:
1) басқалар және республикалық дәрежедегi қалалар үшiн - аймақтық дамытудың
ӛңіраралықаралық схемаларында;
2) облыстық мәннiң қалалары үшiн - қала құрылыс жоспарлаудың кешендi
схемаларындағы ӛлкелердiң аумақтары және олар жиiрек;
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3) басқалар үшiн уық пунктi - аудан орналастыру жобалары және қала маңындағы
аймақтардың жобаларындағы.
4.1.3.7.4
Бас жоспар мекендеуге жайлы ортаның жасау үшiн әлеуметтiк және
экологиялық белгiлер, адамның қажеттiктерiнiң жан-жақты есепке алуы және аумақтың қор
сыйымдылық негiзделген негiзгi қала құрылыс құжат болып табылады. Бас жоспар
жобаланатын аумақ, қаланың аймақтық дамытуын ұзақ мерзiмдi перспектива, орналастыру
құрылымының құрастыруын бағыт, аумақтың қала құрылыс зонаға бӛлуiнде санның ӛсуiн
болжамның анықтауы және халықтың жұмыспен қамтылуы, инвестициялық процесстердiң
ұзақ мерзiмдi жоспарлауын мақсатпен ӛндейдi, жалпы қалалық тағайындау, кӛлiк қызмет
кӛрсетудi ұйым, инженерлiк жабдықты жүйенiң дамытуы, инженерлiк әзiрлеу және
аумақтың сәулеттендiруi, аумақтың қорғауының объектілерiнiң қауiптi табиғи және
техногендi процесстер, табиғи ортаның қорғауынан және мұра тарихи-мәдениеттi.
4.1.3.7.5
Бас жоспарлар екi кезеңде әзірленеді: елдi мекеннiң дамытуын ұзақ
мерзiмдi болжам және елдi мекеннiң бас жоспары.
Елдi мекеннiң дамытуын ұзақ мерзiмдi болжамның жобалық халық сандардан 100
мың адама дейiн бас жоспарды құрамда орындалуға уық қалалар үшiн ауылшаруашылық.
Уық пункт жобалық халық сандардан 20 мың адама дейiн бас жоспарлары үшiн
қалай тәптiштеп жоспарлау жобаларымен сәйкес болғанын ӛндейдi.
4.1.3.7.6
Елдi мекеннiң дамытуын ұзақ мерзiмдi болжам шаруашылықэкономикалық, әлеуметтiк-мәдениеттi және елдi мекеннiң аумақтық-функционалдық
дамытуын елдi мекен және бағыттардың ұтымды варианттың анықтауын мақсаты бар
(жабысып тұратын) қала маңындағы аймағының аумағына қала құрылыс шарттардың
кешендiк талдауы және қор потенциал және кезеңдi iске асырудан сүйене ӛндейдi.
Бас жоспарды тұжырымдама қосады:
- аумақтың мәдени жер бедерiн дамыту және қаланың орналастыру құрылымының
тарихи ерекшелiктерiнiң талдауы;
- аумақтардың кешендi экологиялық бағасын;
- инженерлiк және кӛлiк инфрақұрылымның күйлерi бағаны;
- аумақтардың (потенциал ) қала құрылыс құндылығының бағасын
- (тұрғын-үйлердiң түрлерi, демография және әлеуметтiк тапсырыстың есепке алуы
бар орналастыру ерекшелiктерi бойынша құрылымды) тұрғын үй бағдарламаның
қағидалары;
- қаланың қала негiздеушi базасының дамытуының варианттары;
- инженерлiк және кӛлiк инфрақұрылымның дамытуының қағидалары;
- қалалық кеңiстiктiң композициялық ұйымының қағидалары;
- функционалдi - орналастыру дамытуын үлгi.
Тұжырымдама кезеңдер үшiн жобалық материалдардың келесi құрамы ескерiледi:
1) 1:50000-1:10000-шi масштабтың (қала маңындағы және жасыл желектермен)
таратып орналастыруын жүйедегi елдi мекеннiң жағдайының схемасы
2) (тiрек жоспар) қазiргi аумақты пайдалануды жоспар, 1:25000-1:10000-шi масштаб
3) масштабы кез келген қалалар орналастыру құрылымының дамытуын ӛткендi
шолатын схемалар;
4) аумақтың кешендi экологиялық бағасы, 1:25000-1:5000-шi масштаб
5) кез келген масштабының аймақтық дамытуының варианттары;
6) (құрылымдық жоспар) қаланың аймақтық дамытуын тұжырымдама, 1:250001:10000-шi масштаб
7) магистралдiқ кӛшелер және жолдардың схемасы, сыртқы және қалалық кӛлiк,
1:50000-1:10000-шi масштаб
8) инженерлiк жабдық және аумақтың инженерлiк қорғауының схемасы, 1:500001:10000-шi масштаб;
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9) қолданылған әлеуметтiк-экономикалық және вариантты талқылауларды негiзде
құрылым - орналастыру шешiмдерiнiң дәлелдеумен түсiнiктемесi.
4.1.3.7.7
Бас жоспарды тұжырымдама талдауды негiзде ӛндейдi пайда болатын
мәдени жер бедер, орналастыру құрылымының сипаты және сәулеттiк ортаның
дизайнының стилистикалық бағытталғандығын қоса тарихи
4.1.3.7.8
500 мың адамның есептi саны бар қалалардың дамытуды
тұжырымдамасының графикалық материалдары және масштабта 1:25000 кӛп орындалады,
100 мың 500 мың адамға есептi халық саны бар қалалар үшiн - масштабта 1:10000 және
мың адамның 100нен кемдердiң қалалар және есептi саны бар поселкелерi үшiн масштабта 1:5000.
График түрiнде материалдардың кӛрcетiлген масштабтары ӛңдеушiнiң тапсырма
берушiсiмен нақты қала құрылыс ахуалдан сүйене анықтап ала алады.
4.1.3.7.9
Орналастыру жүйесіндегі (қала маңындағы және кӛгалдандырылған
аймақтарымен) елді мекендегі орналастыру схемасы аудандық жоспарлау схемаларының
(жобаларының) материалдарын пайдалануымен орындалады. Схемада орналастыру
жүйесіндегі жобаланушы елді мекеннің жағдайы және оның басқа елді мекендерімен
функционалды байланыстары; қазіргі бар және жобаланушы селитебті, ӛнеркәсіптік,
ӛндірістік, коммуналдық-қоймалық, ауылшаруашылық және басқа аумақтар; елді
мекеннің есептік мерзім шегімен аумақтық дамуының бағыты; қала маңы және кӛк
аумақтардың, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының, ұйымдар мен мекемелердің,
бақшалық серіктестік телімдерінің, қорықтардың (тапсырыс берушілердің) шекаралары;
орман массивтер, жағалық сызықтары (аумақтары) бар су-қоймалары, демалыс
қоймалары, күзет аймақтары және тарих пен мәдениеттің жылжымайтын ескерткіштеріне
арналған құрылысты реттеу аймақтары; темір жолдың, құбыр ӛткізгіштің, автомобиль
және су кӛлігінің, әуежайдың негізгі құрылыстары және сызықтары; су құбырларының,
кәріздің, энергия жабдықтаудың негізгі құрылыстары мен инженерлікӛкӛліктік дәріздер;
қоқыстық қайта ӛндеуші зауыттар үйінділер зираттар және елді мекеннің жобалық
шекарасынан тыс орналасқан басқа да коммуналдық шаруашылықтың объектілері
кӛрсетіледі.
4.1.3.7.10 Аумақты замани пайдаланудың схемасында (тіреу жоспарында) елді
мекеннің, ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен шаруашылықтарының қазіргі бар
шекаралары; елді мекеннің белсенді әсер аумағының (тұрғын, қоғамдық, кәсіп орындық,
құрылыс салу, кӛшелік, жолды-жиелі, кӛгалдандыру) шекараларындағы аумақтарды
функциянальды пайдалану; кӛліктік және инженерлік құрылыстың аумақтары; ӛзендер
мен су қоймаларының, сумен жабдықтаудың үстінгі және жер астылық ӛздерінің күзеттік
аумақтары; табиғат ескерткіштерінің, тарихтың, мәдениет пен сәулеттің жылжымайтың
ескерткіштер қорғау аймағы; санитарлық-қорғаныс аумақтары кӛрсетіледі.
4.1.3.7.11 Аумақты кешенді бағалау схемасында аумақты кешенді бағалау негізінде
әртүрлі функционалды-мақсатты пайдалану үшін бӛлінген аймақ аумақтарының
шекаралары; суды қорғау аумақтары; табиғат ескерткіштерінің, тарихтың, мәдениет пен
сәулеттің жылжымайтың ескерткіштер қорғау аймағы; ортаның ластану кӛздері және
олардың санитарлық-қорғау аумақтары; табиғат және техногенді жағдайлар бойынша
құрылыс салуға жағымсыз аумақтар, аэродромдардың шулы аймақтары, пайдалы
қазбалардың жатқан шекаралары, қаланың экологиялық аймақтары, тұру жағдайы мен
табиғи кешеннің жағдайы бойынша аумақтардың диференцияциясы кӛрсетіледі. Аумақта
қауіпті табиғи және техногендік процесстер болған жағдайда, схемада сейсмикалық
шағын аудандырудың шекаралары, жылу, электр магниттік ластану, ықтимал кӛшкіндер
мен қанқалы бұзықтар, аумақтың су кетуі және суға батуы, сонымен қатар басқа да
жағдайлар кӛрсетіледі.
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Негізгі схемада ақпараттардың кӛп болу жағдайында, аумақтың кешенді қала
құрылысы бағалауы жүктемелі түсіндірмелі схемаларымен толықтыруы мүмкін.
4.1.3.7.12 Елді мекеннің жоспарлық құрылымың дамыту және кеңістікті
композициялық ұйымдастырудың ретроспективтік схемалар жобаланушы жүйенің
кеңістікті жоспарлап дамуының дұрыстығын анықтау үшін елді мекеннің тарихи
жоспарларын (олар бар болған жағдайда) пайдаланумен орындалады.
4.1.3.7.13 Елді мекеннің аумақтық даму схемасында әкімшілік-аумақтық
жасалымдардың (соның ішінде елді мекеннің болжамды шекарасын бейнесі) шекаралары;
құрылыс салудың типтері (кӛп қабатты, аз қабатты, қора-қопсылы) бойынша тұрғын
құрылыс аудандарының сәулет жоспарлық дифференцияциясы; аумақты жобалы
функционалды аймақтандыруды (тұрғын құрылыс салу, қоғамдық орталықтар, кәсіпорын
ӛндірістік құрылыс салу, жалпы және рекреациялық пайдалану) қосатын аумақтарды
ұйымдастыру; негізгі кӛліктік магистральдар; олардың функционалды мақсаттарын
анықтау мен жасыл кӛшеттердің телімдері; табиғаты қорғалатын объектілер; тарихтың,
мәдениет пен сәулеттің жылжымайтын ескерткіштерін қорғау аймақтары кӛрсетеді.
4.1.3.7.14
Елді мекеннің аумақты дамыту схемаларының нұсқаларында кеңістікжоспарлық дамудың нұсқалары елді мекеннің қарқынды даму кезінде аумақтарды
функционалды және қала құрылысына аймақтандыру, сонымен қатар кӛліктік
инфрақұрылымның нұсқалары және инженерлік орналастырудың
қағидаттары
кӛрсетіледі.
4.1.3.7.15 Магистралдық кӛшелер мен жолдардың, сыртқы және қалалық кӛліктердің
схемаларында қаланың, басқа елді мекеннің жобалық шекаралары; қала магистральдары
мен жолдары, олардың классификациясы, негізгі ауылдақ және тұрғын кӛшелер
(схеманың масштабына байланысты) темір жолдар, су кӛліктік артериялар, кӛліктік
аумақтар мен құрылыстар кӛрсетіледі.
4.1.3.7.16
Инженерлік жабдықтау және инженерлік қорғау схемасында елді
мекеннің жобалық шекараның; негізгі инженерлік магистральдік желілер (құбыр
жолдары) және құрылыстар; табиғи процесстердің жағымсыз әсерлерінің (суға бету, су
құйылу, шұнқыр пайда болу және басқалары) аймақтары; қорғаныс инженерлік
техникалық шараларды ӛткізу телімдері кӛрсетіледі.
Инженерлік қамтамасыз ету схемасын нұсқаулық негізде ӛндеу кезінде негізгі
инженерлік құрылыстар мен инженерлік жабдықтаудың жүйелерін (орталықтандырылған,
орталықтандырылмаған, жүйелі ж.с.с.) орналастыру мәселері қарастырылады.
4.1.3.7.17 Түсіндірме қағазы табиғи жағдайлар сипаттамасына; алдынғы бас
жоспардың іске асу сараптамасына, кеңістік-жоспарлық дамытуда анықталған
заңдылығынына, елді мекеннің ресурсты потенциялының деректерінен; орналастыру
жүйесіндегі жайғасу орнынан; аумақты замани пайдаланудың сараптамасынан, сәулет
жоспарлық құрылымы мен құрылысы пайда болған, елді мекеннің шаруашылықэкономикалық кешеннің жағдайынан, санитарлық-эпидемиологиялық жағдайдан,
қоршаған ортаның қағидатты шешімдерден; халықтың саны мен жұмыспен
қамсыздандыру ӛсімінен; экономикалық дамуының концепциясының; елді мекеннің
тұрақты дамуындағы белсенді бағыттарынан, тұрғын және мәдени-тұрмыстық
құрылыстың функционалды аймақтануы құрылымы бойынша ұсыныстардан, кӛліктің,
кӛше-жол желілерінің, сумен жабдықтау және энергиямен жабдықтау, су ағызу
жүйелерінің
қағидаттық
даму
бағыттарына
экологиялық
және
санитарлы
эпидемиологиялық жағдайын, тарих, мәдениет және сәулет ескерткіштерін күзетуді
жақсартудан тұрады.
Түсіндірме хатта қаланы немесе басқа елді мекенді жоспарлық ұйымдастырудың
аумақтық дамытуының нұсқаларын қала құрылысы және әлеуметтік-экономикалық
негіздемесі, аумақтық дамудың кезендері беріледі.
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4.1.3.7.18 Концепцияның бекітілетін бӛлігінің аумақтық дамытудың бағыттарының
нұсқасы және кезендері; қалалық ауылдық және қала маңы аймағының шекараларының
белгілеу бойынша ұсыныстар; елді мекеннің және қала маңы аймағының инженерліккӛліктік және әлеуметтік инфрақұрылымының дамытудың қағидаттық бағыттағы кіреді.
4.1.3.7.19 Концепция альтернативті негізде ӛнделуі керек және бекітілгенге дейін
кәсіби және қоғамдық ұйымдармен, елді мекендердің тұрғындарымен қарастырылып,
талқылануы керек.
4.1.3.7.20 Бас жоспар кезенінде жоспарлық құрылым және функционалды
аумақтандыру ӛнделеді (бір сатылы жобалау кезінде) және бӛлшектендіріледі (екі сатылы
жобалау кезінде), соның ішінде жаңадан меңгеру мен реконструкциялау үшін аумақты
менгерудің жүйелілігі анықталады.
Бас жоспар бекітілген концепция негізінде орындалады.
4.1.3.7.21 Елу мың адамға дейін халықтың есептік саны бар қалалар және басқа елді
мекендер үшін бас жоспарлар елді мекеннің барлық аумағына немесе бірінші кезекті
құрылысы бар аудандарға жоспарлау жобасымен бірге ӛнделуі мүмкін.
Бас жоспар мен елді мекеннің барлық аумағын жоспарлау жобасын біріктіру кезінен
бас жоспардың масштаб және мазмұны бойынша негізгі сызбалар осы құрылыс
нормаларымен 4.1.3.9.4-4.1.3.16 тармақшаларына сәйкес қабылданады.
Тұрғын саны бес мың адамнан асатын елді мекендер белгіленген тәртіпте
бекітілген, әрекеттегі бас жоспарлармен қамтамасыз етілеуі керек.
Тұрғын саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің негізгі қала құрылысының
құжаты ретінде белгілі тәртіпте бекітілген осы елді мекеннің дамыту және құрылысын
салу схемасы (бас жоспардың жеңілдетілген нұсқасы) болуы керек.
4.1.3.7.22 Бас жоспардың графикалық материалдары 500 мың және одан да кӛп адам
халық саны бар қала үшін – 1:10000; 250-500 мың адам халықтың есептік саны бар қала
үшін – 1:100000, 200-250 мың адам халықтың есептік саны бар қала немесе басқа елді
мекен үшін – 1:5000, 20 мың аз адам халықтың есептік саны бар елді мекен үшін – 1:2000
масштабта орындалады.
Графикалық материалдардың масштабтары нақты қала құрылысы жағдайының
есебімен ӛңдеушімен келісу бойынша тапсырысшымен нақтылануы мүмкін.
4.1.3.7.23 Бас жоспардың кезеңі үшін жобалық материалдардың болжамды құрамы:
1) орналастыру жүйесіндегі елді мекен (қала маңы аймағы бар) жағдайының
схемасы;
2) тіреу жоспары;
3) аумақты кешенді қала құрылыстық бағалау;
4) бас жоспар (негізгі сызба);
5) аумақтарды функционалды және қала құрылыстық аймақтандырудың схемасы;
6) кӛше-жолдық желілер мен кӛліктің схемасы;
7) кӛшелердің кӛлбеу пішіндері;
8) аумақты инженерлік жабдықтау және инжеренлік дайындау схемасы;
9) қоршаған ортаны қорғау схемасы;
10) табиғи-экологиялық қаңқа;
11) қабылданатын жобалық шешімдерді негіздеуі бар түсіндірмелі хат.
Бас жоспардың құрамында бас жоспарды ӛңдеу тапсырмасымен құрамы, мазмұны
мен масштабы анықталған қосымша схемалар ӛңделуі мүмкін.
4.1.3.7.24 Таратып орталастыру жүйесіндегі елді мекеннің жағдайларының
схемасында әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер, қала маңындағы аймақтың шекарасы, бақ
ӛсiрушiлiк және саяжай қоғамдардың аумағы; және кӛз сумен жабдықтауының қорғау
аймақтары, жылжымайтын мәдениет және шаруашылық жұмысының ерекше реттеуiнiң
тағы басқа аймақтарын архитектураның ескерткiштерiнiң қорғауының аймақ қорғайтын
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ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың шекаралары (ұлттық табиғи бақтар, қорықтар,
қорықшаларды, дендрологиялық бақтар); ауылшаруашылық жайылымдар және 1 топтың
ормандарының ерекшелеуiмен функционалдық қолдану аумақтар; қалалар (қоныстанатын,
ӛндiрiстiк және рекреация – кӛрiнiс аймақтарының ерекшелеуiмен), ауылдар және
ауылшаруашылық елдi мекендер, ӛндiрiстiк объектілер, сыртқы кӛлiктiң ғимараты және
инженерлiк жабдық; магистралдiқ кӛлiк және инженерлiк коммуникациялардың
трассалары; қауiптi техногендi процесстер және құбылыстарындағы қорғаныш
құрылыстары кӛрсетіледі.
4.1.3.7.25 Тіреу жоспары (аумақты пайдаланудың жоспары) елді мекенді
перспективті аумақтық дамыту шекарасында, 4.1.3.7.22 т. топографиялық негізінде
орындалады.
Тiреу жоспарларында елдi мекеннiң қазiргi шекаралары, қарсылық бiлдiрудi
тағайындауды нұсқаумен жер кесiп берулерi, орналастыру шектеу ресiмделген негiзгi жер
пайдаланулар; әкiмшiлiк-аумақтық бiлiмдердiң шекаралары бар елдi мекеннiң бар
функционалдық қолдану аумақтары (тағы басқалар қалалық аудандар, округтер);
қабаттылық және iргелiлiктi дәреже бойынша құрылыс ошағының үлестiрiлуiмен тұрғын,
қоғамдық, ӛнеркәсiптiк-ӛндiрiс және коммуналдық құрылыс ошағы; кӛше-жол желiсi;
кӛгалдандыру; гидрографиялық желi; кӛлiк және инженерлiк ғимараттардың аумақтары;
ӛзендер және суаттардың қорғау аймақтары; шалағай және жер астындағы кӛз сумен
жабдықтаулары; табиғаттың ескерткiштерiнiң қорғауының аймақтары, тарих, мәдениет
және сәулеттің ескерткiштерi; табиғи және шаруашылық жүйелер және объектілер;
қолайсыз экологиялық қатынастардағы аумақтар кӛрсетіледі.
4.1.3.7.26 Аумақты кешенді бағалау схемасы аумақтың табиғи-ресурстық
потенциалын бағалаудан, кӛліктік, инженерлік, әлеуметтік және ӛндірістік
инфрақұрылымдарды қамтамасыз етуден, сондай-ақ аумақтың экологиялық жағдайынан
тұрады.
Аумақты кешендi қала құрылыстық бағалаудың схемасында шекараларындағы қала
құрылыс қызметтiң жүзеге асыруына шектеулердi бекiтiлген аумақтар: әкiмшiлiкаумақтық бiлiмдердiң шекаралары; аумақтардың аймақтарының шекаралары, аумақтың
кешендi бағасының негiзiнде әр түрлi мақсаттық қолдану үшiн қолайлы; су
сақтандыратын аймақтар; табиғаттың ескерткiштерiнiң қорғауының аймақтары, тарих,
мәдениет және сәулеттің ескерткiштерi; ортаның ластануы және олардың санитарлық
қорғаныш аймағының кӛздерi; санитарлық күзет белдемдерiнiң кӛз сумен жабдықтаулары;
аймақтарының жатулары кӛмбе; табиғи және техногендi сипаттың тӛтенше
жағдайларының әсер душар болған аумақтар; табиғи және техногендi шарттар бойынша
құрылыс ошағы үшiн аумақтар қолайсыз, ӛте экологиялық ахуалдардың аймағы және
экологиялық апат; аумақтардың әртүрлi қала құрылыс құндылығының аймақтары
кӛрсетіледі.
Күрделi инженерлiк-геологиялық жағдайлар болған кезде, схема инженерлiкгеологиялық және гидрогеологиялық карталармен, жетi баллдардың сейсмикалығы жеті
және одан да кӛп балл кезінде – сейсмикалық шағынаудандастырудың карталарымен
толықтырады. Схемада болуы мүмкiн су басу және аумақтың су басуы, тағы басқа
құбылыстар және процесстердiң радиациялық, жылулық, электромагниттi ластануын
құлама және карст әсер етулерiнің әсер етуі мүмкiн сейсмикалық шағын аудандаудың
аймақтарының шекаралары кӛрсетіледi.
Негiзгi схемада үлкен толықтықтағы мәліметтер кӛп болғанда, аумақтың кешендi
қала құрылыс бағасына жанында схеманы жүктемелі түсіндірмелі схемалар толықтыра
алады.
4.1.3.7.27
Негізгі сызба (бас жоспар) топографиялық негізде орындалады. Негізгі
сызбада:
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1) елді мекеннің қазіргі бар және жобаланушы шекаралары;
2) әкімшілік-аумақтық жаратылыстар мен негізгі жер пайдалану, құрылыстың
бірінші кезеңіндегі, санитарлық-қорғау және қорғау аймақтарының шекаралары;
3) аумақты сәулеттік-жоспарлау ұйымдастыру;
4) аумақты жобалық қала құрылыстық аймақтандыру;
5) күрделіліктің типі (кӛп қабатты, ақ қабатты, қора-қопсылы) мен дәрежесіне
бойынша тұрғын құрылыс соғудың дифференциациясы;
6) қызмет кӛрсету объектілерін орналастыру аумақтары;
7) негізгі кӛліктік магистральдар мен құрылыстардың телімдері;
8) негізгі инженерлік коммуникациялар мен құрылыстардың телімдері;
9) олардың функционалды мақсаттарын кӛрсетумен жасыл кӛшеттердің телімі;
10) табиғи қорғау объектілері;
11) тарихтың, мәдениет пен сәулеттің жылжымайтын ескерткіштерін қорғау
аймақтары, қала құрылыстық қызметті ерекше реттеудің басқа объектілерінің аумақтары;
12) резерв аумақтары;
13) қала құрылыстық құжаттаманы ӛңдеудің бірінші кезектегі объектілерінің
аумақтары мен шекаралары кӛрсетіледі.
Жоспарлау жобасымен біріктірілген бас жоспарда ӛңдеу кезінде аумақты замани
пайдалану жоспарына (тіреу жоспарына) жобалық қызыл жолақтар енгізіледі.
4.1.3.7.28
4.1.3.7.25 т. кӛрсетілген оны пайдалануда қойылатын шектеулердің
есебімен, аумақты функционалды және қала құрылыстық аймақтандыру схемасында:
1) құрылысы салынып жатқан, кӛліктік және инженерлік инфрақұрылымның
аймақтары, тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау аймақтары және елді мекеннің
шекараларындағы жоспарлық құрылымның негізгі басқа да элементтері;
2) қала құрылыстық қызметінің шектеулі аймақтарын белгілеумен аумақтарды
жобалық қала құрылыстық аумақтандыру, ресурстық потенциал, мемлекеттік, қоғамдық
және жеке кӛзқарастардан шыға, аумақтың функционалды мақсаты мен пайдалану
жиілілін анықтау кӛрсетіледі.
Қала аумағының қала құрылыстық аймақтандыру схемасының құрылымын
қалыптастыру есепке алу және заң нақтылы аймақтық аймақтардың жергiлiктi бiр
түрлерiнiң дамытуын негiзде iске асады.
Барлық қала құрылыс аймақтардың және аймақ астылық шектерiндегi түрлер және
жер телiмi және олардың ӛзгерiс мүмкiн жылжымайтын мүлiктiң басқа объектілерiнiң
қолдануының параметрлерiнiң жиынтық қоятын қала құрылысы регламенттерi тиiстi
олардың функционалдық тағайындауларымен анықталады.
Әр түрлi функционалдық тағайындаудың аймақтарының шекаралары қызыл
сызықтар, табиғи объектілер, жер телiмi және басқа шекаралардың шекараларының табиғи
шекараларының есепке алуымен анықталады.
Кӛрcетiлген аймақтардың қолдану аумақтарына әр түрлi функционалдық тағайындау
және шектеудiң аймақтары нақтылы бас жоспарларда әрбiр аймақтық аймақ үшiн қала
құрылысы регламент қоятын құрылыс ошақтарының ережелерiнiң ӛңдеуi үшiн негiздер
болып табылады.
4.1.3.7.29 Кӛше-жол желісі мен кӛлікті ұйымдастыру схемасында қала, басқа елдi
мекеннiң жобалық шекаралары; қазiргi және жобаланатын қалалық магистральдар мен
жолдар, негізгі ауыл және тұрғын кӛшелері (схеманың масштабына байланысты), кӛшежол желiсi, жер бетiндегi және жер астындағы қоғамдық жолаушылар кӛлiктiң
сызығының классификациясы; темiр жолдар, су кӛлiк күре тамырлар, кӛлiк аумақтары
және ғимараттар кӛрсетіледі.
Схемаға кӛлiк-қала құрылыс есептеулердiң нәтижелерi, соның iшiнде жүк таситын
және жолаушылар ағындардың картограммасы (25,0 мың адамнан артық тұрғыны бар
36

ҚР ҚН 3.01-00-2011
қалалар үшiн), магистралдық кӛшелер және жолдардың кӛлденең профильдерi қоса
тiркеледi.
4.1.3.7.30 Инженерлік жабдық және инженерлiк қорғаудың схемаларында елдi
мекеннiң жобалық шекаралары; қазiргi және жобаланатын негiзгi инженерлiк тораптар
және ғимарат, табиғи процесстердiң (тағы басқалар су басу, су ағу, жыралану) қолайсыз
әсер етудi аймағы, инженерлiк қорғайтын шаралардың ӛткiзуiнiң бӛлiмшелерi кӛрсетіледі.
Экологиялық жағдайлардың есебімен инженерлiк жабдықтың жүйелерiн дамыту бойынша
ұсыныс ӛңдеуде, инженерлік-коммуналдық потенциалды қамтамасыз етуде,
дифференциалдалған
инженерлiк
жабдықты
жүйе
қолданыла
алады:
орталықтандырылған, орталықтандырылмаған, локалды және жергілікті.
4.1.3.7.31
Қоршаған ортаны қорғау схемасында қазiргi күй және қоршаған ортаның
кӛз ластануы, кәсiпорындардың санитарлық қорғаныш аймағының болжам ұсыныстары,
курорттар, су объектілерi, табиғи ортаны қорғау мәнiнiң объектілерiнiң қорғауды аймағы,
инженерлiк инфрақұрылымның объектілерiнiң техникалық аймақтары, акустикалық
дискомфорттың табиғи-климаттық және инженерлiк-геологиялық шарттар бойынша
құрылыс үшiн аумақ тағы сол сияқтылар қолайсыз аймақтары кӛрсетіледі.
4.1.3.7.32 Табиғи-экологиялық қаңқаның схемасында келесі аумақтық элементтер
ерекшеленуі керек:
1) негізгі (реттеуші), соның ішінде базалық (жаратушы), негізгі (ерекше), транзитті
(байланыстырушы);
2) екінші дәрежелік (толықтырушы), соның ішінде локалды (фрагментарлық),
буферлі (қорғаулық), реабилитацялауш (орнына келтіруші) элементтер.
4.1.3.7.33
Түсiндірме хат бас жоспарды шешiмдi негiздеуi және ӛткендi шолатын
талдау, негiзгi мәселелер, алғышарт және елдi мекеннiң дамытуын болжам, мiнездеменi
және қорлардың барлық түрлерiн (тұрғын, аумақ, мәдени жер бедер, тарихи - сәулеттiк
мұра тағы басқалар) бағалауы, елдi мекеннiң потенциалы, таратып орналастыруды
жүйедегi тұрған орыны болуы керек; бағаны және қазiргi экономикалық күй, аумақты
пайдалану, экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық жағдай, пайда болатын
сәулетшiлiк - орналастыру құрылымы және құрылыс ошағының талдауы; санның ӛсуi
және халықтың жұмыспен қамтылуының болжамын; әлеуметтiк және экономикалық
дамуды тұжырымдаманы; кӛлiк, кӛше-жол желiсiн, сумен жабдықтауды жүйе және
энергия жабдықтау, су бӛлудiң дамытулары тұрғын-үй және құрылыстың мәдениеттiтұрмыстығы, қағидаларға және бағыттарға қала құрылыс зонаға бӛлуге, құрылымға
туралы ұсыныс; материалдар, дәлелдеген қабылданған жобалық шешiмдер және олар
экономикалық және бас жоспар, аймақтық аймақтар және жер телiмдерiнiң қолдануының
заңға сүйенген тәртiп қоятын құрылыс ошақтарының ережелерiнiң ӛңдеуiн қоса бағаны,
iске асырудың ұйымдастыру және нормативтiк құқықты қамтамасыз етуi тарихимәдениеттi ӛндiрiстiк потенциалдың қазiргi және жоспарлалатын орналастыруына
қоршаған ортаға әсерлер мақсатты бағдарламалар және әлеуметтiк-экономикалық
дамытудың бағдарламалары, бағаны; табиғи қорлардың тиiмдi қолдануы және жер
пайдалану туралы тарихи, мәдени және сәулеттің ескерткiштерін қорғауды, iске асырудың
бағдарламасын, саясатты және қоныс аударуды концептуалды жоспарын, сонымен бiрге
негізгі техникалық-экономикалық кӛрсеткiштерді, айқындауыш схемалар және негiзгi
график түрiнде материалдардың кӛшiрмесiн негіздеуі керек.
4.1.3.7.34 Бас жоспардың бекітілетін бӛлімі:
Бас жоспардан (аумақтарды перспективті пайдаланудың жоспары) және Негізгі
ережелерден тұрады.
Бас жоспардың негiзгi ережелерi жобаның негізгі кӛрсеткіштерінен (Қосымша Ж),
функционалдық, қала құрылыс зонаға бӛлу және шектеуден (жеке тұрғын-үй құрылысы
үшiн жер телiмдерiнiң шектi ӛлшемдерiне туралы ұсыныста), қала құрылыс қызмет,
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қалалық немесе ауылшаруашылық елдi мекеннiң шекараларының анықтау туралы
ұсыныста; ерекше реттеудi қала құрылыс қызметтiң объектілерiнiң шекараларының
анықтау туралы ұсынысынан, негiзгi ереженiң бiрiншi кезектегi қала құрылыс
құжаттаманың ӛңдеу талап ететiн қала құрылыс қызметтерiнiң объектілерiнiң тiзiм туралы
ұсынысын қоса тарихтың ескерткiштерiнiң қорғауының аймақтары және бас жоспарды
iске асыру бойынша табиғи аумақтардың негiзгi экологиялық шаралар, кӛлiк қызмет
кӛрсету, инженерлiк жайғасу және аумақтардың сәулеттендiруiнiң қағидаларын, бiрiншi
кезектегi қала құрылыс шара ерекше қорғалатын мәдениеттердiң шекаралары пайда
болатын жер бедерінен, және бас жоспарды ӛңдеудің тапсырмасымен анықталған басқа да
жайдайлардан тұрады.
Негізгі ережелердің құрамына, егер олар бас жоспардың құрамында ӛңделетін болса,
құрылыс салудың ережелері кіргізілуі мүмкін.
4.1.3.7.35 Бас жоспарды iске асыру бойынша (Бiрiншi кезең) бiрiншi кезектегi қала
құрылыс шаралар бекiтiлген мемлекеттiк стратегиялар, Болжам схемалар, мемлекеттiк,
аймақтық, жергiлiктi мақсатты бағдарламалар және әлеуметтiк-экономикалық дамытудың
бағдарламаларының жағдайларының iске асыруының есепке алуымен, сонымен бiрге елдi
мекеннiң бюджетi және басқа кӛз қаржыландыруының арқасында меншiктi қаржы ресурс
iске асатын инвестициялық жобалар ӛндейдi.
Бас жоспарды iске асыру бойынша бiрiншi кезектегi қала құрылыс шаралар елдi
мекеннiң инвестициялық бағдарламасының құрастыруы үшiн негiздер болып табылады.
4.1.3.7.36 Халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің бас жоспарлары
аудандық жоспарлау жобаларымен бекітілгендерге жатқызылатын ауылдық елді мекендер
үшін, келесілердің есебімен:
1) аудандық жоспарлау жобаларымен шешілген шешімдер;
2) ауылдық құрылыс салуды жобалау сұрақтары бойынша әрекеттегі номативтің
құжаттар;
3) санитарлық-гигиеналық, экологиялық нормалар мен талаптар;
4) ауылдық елді мекендердің қала құрылысы, сәулет, инженерлік жабдықтау
саласында, ауылдық тұрғын, қоғамдық, ӛндірістік ғимараттар мен олардың кешендерінің
құрылысын салу, құрылыс индустриясы, кӛлік, энергетика, ауылшаруашылық ӛндірісінің
интенсификациясы ж.т.б. ӛңделеді.
ЕСКЕРТПЕ Жоғары сейсмикалық аудандарда, отырмалы топырақтарда орналасқан, желдік
жіне сулық эрозияларға ұшыраған, таулық ӛңдеулер ж.с.с аумағындағы халық саны бес мың
адамға дейінгі елді мекендердің бас жоспарларында осы аудандарда,ы құрылыстардың жағдайын
анықтайтын арнайы талаптар есепке алынады.

4.1.3.7.37 Халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің бас жоспарлары бір
кезеңде ӛңделеді және елді мекеннің барлық аумағын жоспарлау жобаларымен
біріктіріледі.
4.1.3.7.38 Халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің аумағын жоспарлау
мен құрылысын салу қала маңындағы немесе курорт зоналарының аумақтарында
ауылшаруашылық аумағының орналастыру және құрылыс ошағы, тиiстi қала маңындағы
және курорт зоналарының бұл қалалар, қала типтес ауылдардың бас жоспарлары немесе
орналастырудың жобаларымен ұйғарылады.
4.1.3.7.39 Халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің бас жоспарлары
дамыту болашағының аудан орналастыруларды бекiтiлген жобаның жобалық
ұсыныстарының есепке алуымен анықталады: тұрғын, мәдени-тұрмыстық және ӛндiрiстiк
құрылыстың есептiк халық саны, барлық объектілерді, сәулетшiлiк-орналастыру
құрылымы, орналастыруды аумағының функционалдық зонаға бӛлуiнiң құрылыстардың
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барлық түрлерiн, кӛлемдерiн бекiтiледi: iрiлендiрiлген кӛрсеткiштер бойынша инженерлiк
жабдық, сәулеттендiрудiң деңгей және жүйелерi, белгiлелетiн құрылыстың барлық
түрлерiн жүзеге асыруды кезектiлiк, сонымен бiрге бірінші кезектегі құрылыс және елдi
мекеннiң сәулеттенуi.
4.1.3.7.40 Халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің бас жоспарлары
графикалық және мәтіндік материалдардан тұрады.
4.1.3.7.41 Халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің бас жоспарларының
графикалық материалдары 1: 2000 масштабында орындалады.
Графикалық материалдардың масштабтары нақты қала құрылыстық жағдайдың
есебімен ӛңдеушімен келісу бойынша тапсырысшымен нақтылануы мүмкін.
4.1.3.7.42
Халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің бас жоспарлардың
кезеңі үшін жобалық материалдардың келесі құрамы қарастырылады:
1) 1:5 000 - 1:10 000 масштабтағы әкімшілік ауданның жүйесіндегі елді мекеннің
жағдайының схемасы;
2) тіреу жоспары (аумақты замани пайдаланудың жоспары);
3) бас жоспар (негізгі сызба);
4) кӛше-жолдық желілер мен кӛліктің, аумақты тік жоспарлау мен инженерлік
дайындықтың схемасы;
5) инженерлік қамтамасыз етудің схемасы;
6) қоршаған ортаны қорғаудың схемасы;
7) қабылданатын жобалық шешімдерді негіздейтін түсіндірме хат.
Жеке жағдайларда халық саны бес мың адамға дейінгі елді мекендердің бас
жоспарларын ӛңдеу бас жоспарды ӛңдеу тапсырмасында тапсырысшымен анықталатын
осы құрылыс нормаларының талаптарын сақтауда оның жеке бӛліктері бойынша
жеңілдетілген түрде (елді мекеннің спецификасының есебімен) ӛңделуі мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ Бас жоспардың құрамында құрамы мен масштабы бас жоспарды ӛңдеу
тапсырмасымен анықталатын қосымша схемалар ӛңделуі мүмкін.

4.1.3.7.43 Әкімшілік ауданның жүйесiндегi елдi мекеннiң жағдайларының
схемаларда әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер, және кӛз сумен жабдықтауының қорғау
аймақтары, жылжымайтын мәдениет және шаруашылық жұмысының ерекше реттеуiнiң
тағы басқа аймақтарын архитектураның ескерткiштерiнiң қорғауының аймақ қорғайтын
ерекше қорғалатын (ұлттық табиғи бақтар, қорықтар, қорықшаларды, дендрологиялық
бақтар) табиғи аумақтардың шекарасы; ауылшаруашылық жайылымдар және 1 топтың
ормандарының ерекшелеуiмен функционалдық қолдану аумақтар; елдi мекендер,
ӛндiрiстiк объектілер, сыртқы кӛлiктiң ғимараты және инженерлiк жабдық; магистралдiқ
кӛлiк және инженерлiк коммуникациялардың трассалары; аудан орталығына дейiн қауiптi
техногендi процесстер және құбылыстар, елдi мекеннiң изохронды кӛлiк ашықтығынанғы
қорғаныш имараттары, ӛндiрiстiк кешендер, ауылшаруашылық ӛнiм қайта ӛңдейтiн
кәсiпорындардың орналастыруы кӛрсетіледі.
4.1.3.7.44
Бас жоспардың масштабындағы топографиялық негіз астында
орындалған тіреу жоспары (аумақты замани пайдаланудың жоспары) бас жоспарды
ӛңдеу кезіне құрылыс ошағының күйiн, сонымен бiрге инженерлiк жабдықтауды,
сәулеттендiру және ауылшаруашылық елдi мекеннiң кӛгалдандыруын кӛрсетеді.
Тіреу жоспарында:
1) елді мекеннің әкімшілік-аумақтық шекаралары және негізгі жерді қолдану
шекаралары;
2) функционалды аумақтар (тұрғын, қоғамдық, соның ішінде ауылшаруашылық,
рекреациялық аумақтар ж.б.);
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3) қазіргі бар тұрғын және қоғамдық ғимараттар, мәдени-тұрмыстық және
коммуналдық мақсаттағы объектілер, ӛндірістік ғимараттар мен құрылыстар;
4) қазіргі бар кӛліктік және инженерлік инфрақұрылымдардың негізгі объектілері,
соның ішінде жолдар, кӛшелер мен ӛтпелер; жасыл кӛшеттердің, инженерлік желілер мен
құрылыстардың барлық түрлері (су қоршаулары, тазалау құрылыстары, тарту
станциялары), санитарлық-қорғау аймақтар;
5) аумақты пайдаланудың ерекше жағдайлары бар (құрылыс салуды шектеу)
аймақтар: бӛренелер, жыраулар, саздалған және бататын аумақтар, карсты тарату
телімдері, топырақты сулардың жоғарғы тұруы ж.т.д.кӛрсетіледі.
4.1.3.7.45 Бас жоспар – негізгі сызба, онда негiзгi жер пайдаланушылардың
шекараларының перспективалы (жоспарлы) ауылшаруашылық елдi мекеннiң шекарасы,
жоспарланатын ӛзгерiсi; негiзгi орналастыру элементтерiнiң пайда болатын аумақтары
ерекшелеумен функционалдық зонаға бӛлуге туралы ұсыныс; мақсаттық тағайындауды
нұсқауы бар аумақ және тұрғызылған ғимарат және имараттарды биiктiктiң құрылыс
ошақтарын сәулетшiлiк-орналастыру және кӛлемдi-кеңiстiк шешiм; үй-жайлық және кӛп
пәтерлi құрылыс ошағына бӛлiмшесi бар реконструкциялалатын және қайта жасаушы
тұрғын қордың орналастыруы; кӛше-жол желiсiнiң құрастыруына (қазiргi және
жобаланатын ӛндiрiстiк кешендер, ферма, жеке ӛндiрiстiк ғимараттар және ғимарат) қайта
жасаушы
және
реконструкциялалатын
ӛндiрiстiк
объектілер,
әлеуметтiк
инфрақұрылымның объектілерiнiң тұрғынның қызмет кӛрсетуi бойынша енгiзу
мемлекеттiк әлеуметтiк стандарт және жабысып тұратын аумақтардың тұрғын қамтамасыз
ететiн орналастыруына орталықтың қоғамдық ұйымы, коммуналдық мақсаттағы
объектілер, инженерлiк ғимараттар, шаруашылық сарайлары, соның iшiнде кӛшелер және
тағы басқа сызық, құрылыс ошағының реттеуiн шекараның жолдарының қызыл сызық
жобаланатын тиiстiлiктер бойынша жеке қосалқы шаруашылықтың мұқтаждықтары,
құрылыс ошағының бӛлiмшелерiнiң шекаралары кӛрсетіледі.
Құндылықтар немесе ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, бұл объекттер
қажеттердiң ауылшаруашылық елдi мекенiнiң аумақтарына болған жағдайда тарихимәдениеттi олардың реставрациясы, консервация, қорғауға, қалпына келтiру немесе
жаңғырту бойынша түсiнiктемеде тиiстi ұсыныспен бас жоспарды схемаларда
кӛрсетіледі.
Бас жоспарда алдағы 5-7 жылдың бірінші кезектегі құрылысының объектілері
графикалық кӛрсетіледі.
Бас жоспарды сызбада дүниенiң бiр бӛлiктерi бойынша бағыттар кӛрсетiледi және
ӛте ие бол желдердiң бағыты; жобаның кӛрсеткiштерi барлық бiр орында сақталатын және
жобаланатын ғимарат және имараттарды экспликация, аумақтың жобалық балансы және
негiзгi техникалық-экономикалықтар жайласады.
4.1.3.7.46 Кӛше-жол желілері мен кӛлікті ұйымдастыру, аумақты вертикалды
жоспарлау мен инженерлік дайындаудың схемасы бас жоспардың масштабында ӛңделеді.
Схемада негізгі жолдар, кӛшелер және ӛпте ӛстері бойынша қара және қызыл
сызықтар, сонымен қатар кӛшелер, жолдар және ӛтпелер масштабындағы кӛлбеулер және
шалағай сулардың науаларының бағыты, кӛлденең профильдері 1:200, қауіпті табиғи және
техногенді процестер т.б., жыралану, дефлиция процестері, карсттардың су басу мен су
тасу, сақтап қалуы, шалағай сулар, суландыру жүйесі мен қорғауды қоса, аумақтық
инженерлік зерттеу мен инженерлік қорғау бойынша шара жобаланатын жамылғылар
түрлері бойынша классификациясымен жолдар, кӛшелер жіне ӛтпелер кӛрсетіледі.
Схемада жолдар мен кӛшелердің классификациясы, әртүрлі деңгейдегі кӛліктік
қиылысулар, кӛліктік құрылыстар; қызмет кӛрсету объектілері, қимылдарды ұйымдастыру
кӛрсетіледі.
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4.1.3.7.47 Инженерлік қамтамасыз ету схемаларда магистралдiқ сызықтарға және
ғимарат қазiргi бiр орында сақталатын, реконструкциялалатын, құртылатын және желiлер
және су құбыры, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, дидардың
ғимараттарының жаңа трассалары, радио және телефон, қосу орындары; автономды кӛз
энергия қамтамасыз етуiн орналастыру және кәріздің жергiлiктi жүйелерi; инженерлiк
жабдықтың жүйелерiнiң пункт басқаруын орналастыру кӛрсетіледі.
4.1.3.7.48 Түсіндірме хатта:
1) қазiргi жағдайдың сараптамасы, мәселелер және аумақтың кешендi дамытуының
бағыттары, табиғи және техногендi сипаттың тӛтенше жағдайларының пайда болуын
белгiнiң негiзгi факторларының тiзiмдi қоса: қор потенциал, елдi мекеннiң шаруашылық
кешенiнiң талдау және бағасы, экономикалық даму, агроӛнеркәсiптiк кешеннiң дамыту
туралы ұсынысы, ӛнеркәсiптiк ӛндiрiстiң перспективалы бағыттары;
2) дамыту және аудан орналастыруды жоба және орналастыруды жобаның
құрастыруы және елдi мекеннiң құрылыс ошағының бас анықтап алған шаруашылық
iшiнде жер пайдалануларды жобаның жобалық ұсыныстарының есепке алуы бар
жобаланатын елдi мекеннiң мамандандыруы перспективалары туралы мәлiметтер;
3) елді мекеннің аумағында әрекеттегі қала құрылысы құжаттамасының
сараптамасы;
4) орналастыру жүйесіндегі (әкімшілік аудандағы) елді мекеннің орналасуы,
ауданның дамуының экономикалық базасының сараптамасы;
5) орналастыру шектеулерi және қолданудың ерекше тәртiбi бар аймағы: мұра
объектілердiң қолданудың қатал тәртiбi, экстенсивтi және қарқынды қолданудың
аймақтарының ерекшелеуi бар табиғи аумақ ерекше қорғалатын қорғаулары санитарлық
күзет белдемi, санитарлық қорғаныш аймағы, тарихи-мәдениеттi аймақ;
6) салынған құрылыстың, тұрғын, мәдени-тұрмыстық және ӛндірістік қорлар мен
поселкенің жалпы абаттануының сипаттамасы;
7) табиғат жағдайларының сипаттамалары: геологиялық процесстердiң климаттық
шарттар, тектоникалық шарттар және сейсмикалылық, геолог-литологиялық және
гидрогеологиялық шарттар, гидрология шарттарына, топырақ-ӛсiмдiк шарттары мен
жануарлар әлеміне қолданылған сәулет-орналастыру шешiмге ықпалдар, сонымен қатар
сонымен қатар тұрғын үйлердің, жеке ғимарат мен құрылыстардың типтерін таңдау;
8) жеке салалардағы оның демографиялық құрылымы, бос еместiгiнiң нұсқауымен
қазiргi халық саны, кiсi тұратын ауданды ауылшаруашылық ӛндiрiспен
қамтамасыздандыру туралы мәлiметтер;
9) перспективті мерзім мен алдағы 5 жылға халықтың жобалық санының есебі;
10) күрделi құрылыстың барлық түрлерiнiң кӛлемдерiнiң есептеу; мәденитұрмыстық, коммуналдық және ӛндірістік мақсаттағы пәтерлердің әртүрлі типтеріне
мұқтаждық пен ауыл халқының демографиялық жағдайының есебімен қабылдаған тұрғын
үйлердің типтерін негіздеу;
11) жобаланатын инженерлiк жабдық және ауылшаруашылық елдi мекеннiң
сәулетінің сипаттамасы; сумен жабдықтау, кәріздер, жылу беру, энергиямен жабдықтау,
газбен жабдықтау, кӛгалдандыру, сәулеттендiру, аумақтың санитарлық тазартуы, тiк
бағытта тегiстеу, аумақтың инженерлiк әзiрлеуi және тағы басқалар;
12) кӛлiк инфрақұрылымның сипаттамасы, жобаланатын ауыл жолдары және
кӛшелер және жергiлiктi мәннiң жолдары және жүрiп ӛту жобаланатын бас кӛшелердiң
сыртқы кӛлiктiң ұйымы, кӛшедегi - жол желiсiнiң сұрақтары, бiр үлгiдегi кӛлденең
профильлерiн қоса;
13) инвестициялық тартымдылық және инвестициялық салалар туралы ұсынысты
бағалау;
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14) бiрiншi кезектегi құрылыс, инженерлiк жабдық және ауылшаруашылық елдi
мекеннiң сәулеттендiруiнiң барлық түрлерiнің кӛлемдері мен орналастыруы, ұсынылатын
шешiмнiң негіздемелері;
15) қазiргiмен салыстырудағы жобалық мерзiмге ауылшаруашылық елдi мекенiнiң
аумағының балансы ;
16) бiрiншi кезектегi құрылыстың жүзеге асыруы мен олардың қаржыландыруының
кӛздерiне шығын ерекшелеуi бар iрiлендiрiлген кӛрсеткiштер бойынша жинағы
белгiленетiн құрылыс және сәулеттің бағасы;
17) ұсынылған шаралары бар бас жоспарды іске асырудың бағдарламасы;
18) мақсатты шаруашылық қызметтің әсерлерін бағалау (ҚОӘБ);
19) негізгі техникалық-экономикалық кӛрсеткіштер;
20) қосымшалар (шығыс деректері мен келісім материалдары) болуы керек.
4.1.3.7.49 Бас жоспар бiрiншi кезектегi құрылыстар, айналадағы ортаны қорғауға,
инженерлiк қорғау және аумақтың әзiрлеуi, кӛгалдандыру, санитарлық тазарту, қалалық
сызықтың жобасы, аймақтық аймақтар және жер телiмдерiнiң қолдануының заңға
сүйенген тәртiп қоятын құрылыс ошақтарының ережелерiнiң ӛңдеуi бойынша аумақтар,
шаралардың кешендi схемаларының инженерлiк жабдығының жүйелерiнiң дамытуының
схема (салалық) мамандандырылған жол құрылыстарының дамытуының схемаларының
ӛңдеуi тағы басқалар негiзi қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамытуының ұзақ
мерзiмдi, жедел және қысқа мерзiмдi бағдарламаларының құрастыруда, инвестициялық
дамытудың аймақтары, басқа салалық бағдарламалар және жобалардың анықтауларына
негіз болып табылады.
4.1.3.7.50 Елді мекендердің бас жоспарларының тапсырысшыларына қалалық және
ауылдық елді мекендердің жергілікті атқарушы органдары жатады.
Жеке жағдайларда елді мекендердің бас жоспарларының тапсырысшыларына сәулет,
қала құрылысы және құрылыс істері жӛніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар жатуы
мүмкін.
Қала мен оның маңындағы аймақтардың бас жоспарларының тапсырысшыларына:
1) облыстық мәндегі халық саны 100 мың тұрғыннан кӛп қалалар үшін – сәулет
және қала құрылысы істері жӛніндегі атқарушы орган;
2) аудандың мәндегі қалалардан басқа қалалар үшін – сәулет және қала құрылысы
істері жӛніндегі тиісті жергілікті атқарушы органдар;
3) аудандық мәндегі қалалар, поселкелер мен ӛзге де ауылдық елді мекендер үшін –
сәулет және қала құрылысы істері жӛніндегі атқарушы орган жатады.
4.1.3.8 Елді мекендердің шекараларының (шектері) жобалары
4.1.3.8.1
Елді мекендердің шекараларының (шектері) жобалары елді мекендер
аумағының ӛлшемдері мен шекараларын анықтау, оларды жергілікті шығару мен бекіту
мақсатында ӛңделеді.
4.1.3.8.2
Белгіленген елді мекендердің шектері қалалық және ауылдық елді
мекеннің бекітілген шектерінің жобасының негізінде жүзеге асады.
4.1.3.8.3
Елді мекен шектерінің жобасын ӛңдеуде қалалардың, поселкелер мен
ауылдық елді мекендердің жерлерінің құрамы Қазақстан Республикасы Жер кодексіне
сәйкес анықталады.
4.1.3.8.4
Шектердің жобасы белгілі тәртіпте бекітілген қалалар мен ауылдық елді
мекендердің бас жоспарларының, аудандық жоспарлау мен қала маңының аймақтарын
жоспарлау жобаларының негізінде ӛңделеді.
Шағын қалалардың, поселкелер мен ауылдық елді мекендердің шектерінің жобалары
кӛрсетілген елді мекендердің бас жоспарының құрамында ӛңделуі мүмкін.
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Ірі, алып және үлкен қалалардың шекараларының (шектерінің) жобалары кешенді
схемалардың құрамында ӛңделуі мүмкін.
4.1.3.8.5
Шектердің жобаларын ӛңдеуді ұйымдастыру тиісті елді мекеннің
жергілікті атқарушы органдарымен жүзеге асады.
4.1.3.8.6
Елді мекендердің шектерінің жобалары 4.1.3.7.7 – 4.1.3.7.10
тармақшаларында кӛрсетілген графикалық және мәтіндік материалдардың құрамында
орындалады.
4.1.3.8.7
1:2000, 1:5000, 1:10000 немесе 1:25000 масштабтағы елді мекен шектерінің
жобалық жоспары елді мекеннің аумағының ауданына байланысты орындалады.
Жоспарда:
1) елдi мекеннің қазiргi шекарасы (шектері) елдi мекеннiң iс жүзiнде пайда болатын
шекаралары;
2) топырақтардың қолдануының түрлерiне олардың дәрежелерi, жеке меншiк түрi
және жер пайдаланушылар бойынша топырақтардың елдi мекенiнiң аумақ қосылатын елдi
мекендерiнiң қазiргi қолданылатын жерлері;
3) елді мекеннің немесе басқа қала құрылыстық жобалардың бекітілген бас
жоспарының жобалық қала құрылыстық шешімдері;
4) елді мекеннің шектерін бекітуге немесе ӛзгертуге әсер етуші ӛзге де шешімдер;
5) қалалық және ауылдық елді мекендердің жобалық шектері;
6) қазiргi шекаралардағы аумақтардың аудандарының нұсқауы бар елдi мекенiнiң
топырақтарының экспликациясы, сонымен бiрге топырақтардың дәрежелерi,
топырақтардың қолдануының жеке меншiк түрi, негiзгi меншiк иелерi және жер
пайдаланушыларға, түрлерi бойынша елдi мекеннiң құрамы (шығарып тасталған)
қосылатын аумақтардың аудандары;
7) елді мекенге іргелес жатқан жер қолданушылардың толық атауы кӛрсетіледі.
4.1.3.8.8
Елді мекендерге іргелес жатқан жерлердің әкімшілік-аумақтық бӛлі
схемасы 1:25000 немесе 1:50000 масштабында орындалады. Схема тапсырмаға сәйкес
ӛңделеді.
4.1.3.8.9
Түсіндірме хатта болуы керек:
1) елдi мекеннiң қазiргi сызығы және қолданудың жер пайдаланушыларға,
түрлерiне оның топырақтарының қазiргi қолдануы туралы топырақтардың дәрежелерi,
жеке меншiк түрлерi бойынша кестелiк форма келтiрiлген мәлiметтері;
2) елді мекенді аумақтық дамыту бӛлігіндегі Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдары мен жергілікті атқарушы органдардың шешімдері;
3) қолданудың олардың дәрежелерi, жер пайдаланушылар үшін түрлерi және жеке
меншiк түрлерi келтiрiлген мәлiмет бойынша кестелiк формаларда топырақтарының елдi
мекенiнiң аумағына (ерекшелiк) қосындысы туралы жобалық шешiмiнiң дәлелдеулерi;
ӛндiрiстiк,
әлеуметтiк
және
инженерлiк-кӛлiк
инфрақұрылымдардың,
жер
пайдаланушыларға жеке меншiк түрлерiнің негіздемесі (кестелiк формада);
4) жобалық шекті сипаттау;
5) шектің жобасын қарастыру мен келісу бойынша құжаттар.
4.1.3.8.10 Шектер жобасының міндетті ережелеріне:
1) елді мекеннің жобалық шегі;
2) елді мекеннің құрамына енгізілетін (шығарып тасталынатын) аумақтарды
белгілеумен, елді мекендердің жерлерінің экспликациясы;
3) тапсырмамен белгіленетін ӛзге де ережелер жатады.
4.1.3.8.11 Белгілі тәртіпте бекітілген шектердің жобасы шектерді жаратылымға
(жергілікті жерге) шығарудың негіздемесі болып табылады.
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4.1.3.9 Қалалар мен басқа елді мекендердің бӛліктерін жоспарлаудың
жобалары
4.1.3.9.1
Қалалар мен басқа елді мекендердің бӛліктерін жоспарлаудың жобалары
(ары қарай – бӛлшектік жоспарлау жобасы) – қаланың немесе ауылдық елді мекеннің жеке
және аумақтық бӛлімшелеріне, ал қажет болғанда – халық саны 50 мың адамға дейінгі
шағын қаланың немесе ауылдық елді мекеннің барлық аумағына ӛңделетін қала
құрылыстық құжаттамасы. Бұл жағдайда бӛлшектік жоспарлау жобасы бас жоспармен
біріктіріледі.
Бӛлшектік жоспарлау жобасы елді мекеннен тыс аумақтарға да жобалануы мүмкін.
4.1.3.9.2
Бӛлшектік жоспарлау жобасы орналастыру құрылымының пункт
элементтерi және құрылыс ошағының ережелерiнiң қала құрылысы регламент уық
қалалардың бас жоспарларындағында сәйкес ауылшаруашылық ӛндейдi.
Бӛлшектік жоспарлау жобасы функционалдi-қала құрылыс зонаға бӛлудi анықтауы
бар аумақтың орналастыру ұйымының негiзгi бағыттарын; қызыл сызықтар және
сызықтардың құрылыс ошағының реттеулердi; тұрғын, кӛше-жол желiсiнiң ұйымының
әлеуметтiк, мәдени және коммуналдық қызмет кӛрсетуi және кӛлiк қызмет кӛрсетуді,
инженерлiк коммуникациялардың жол салуының объектілерiнiң орналасуы үшiн
аумақтардың сақтауларын; кӛшелердiң кӛлденең профильдерін; сәулеттендiрулер және
аумақтың кӛгалдандыруды; ашық қала құрылыс шектеулер мен басқа талаптарды
анықтайды.
4.1.3.9.3
Жоспарлау жобасы графикалық материалдардың келесі құрамында
ӛңделеді:
1) таратып орналастыруды жүйедегi жобаланатын аумақтың орналастырылуының
схемасы;
2) тіреу жоспары;
3) қала құрылыстық аймақтандыру жоспары;
4) құрылыс салудың эскизі;
5) кӛше-жол желілері мен кӛлікті ұйымдастыру схемасы;
6) тік жоспарлау мен аумақты инженерлік дайындаудың схемасы;
7) инженерлік жабдықтаудың схемасы;
8) қызыл жолақтардыың бӛлу жоспары;
9) кӛшелердің қиылысу профильдері;
10) қала құрылыстық регламенттердің схемасы;
11) тіреу тарихи-сәулеттік жоспар (тарихи-сәулеттік мұралы ескерткіштері бар елді
мекендер үшін);
12) қоршаған ортаны қорғаудың схемасы.
Бӛлшектік жоспарлау жобасының құрамында схемалары, мазмұны мен масштабтары
бӛлшектік жоспарлау жобасының тапсырмасымен анықталған қосымша жоспарлар
ӛңделуі мүмкін.
4.1.3.9.4
Қаланың, басқа елдi мекен немесе аудан орналастырудың жобасының бас
жоспары масштабындағы жобаланатын аумақтың орналастырылуларын схемада елдi
мекеннiң негiзгi функционалдық аймақтары, жасыл және рекреация аймақтары, негiзгi
орналастыру және қоршаған аумақтары бар жобаланатын ауданның кӛлiк коммуникациялық байланыстары кӛрсетіледі.
4.1.3.9.5
Тіреу жоспарларында қабаттылық және тағайындау бойынша ғимарат
және имараттарды мiнездемесi бар қазiргi құрылыс ошағы жер пайдалануларды қазiргi
шекаралар, функционалдық қолдану аумақтар, орналастыру шектеулерi, қорғалатын
аумақтардың шекарасы, аумағының экологиялық қатынас қолайсыз санитарлық қорғаныш
аймақтары, есептiк және құрылыс ошағының реттеуiнiң жобаланатын қызыл тағы басқа
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сызықтары мал қуыстар, кӛлiк ғимараттары, ғимарат және бӛлiмшелерiнiң құрылыс және
сәулеттендiрудiң әр түрлi түр апарылған шекараларының инженерлiк жабдықты
коммуникациясының жамылғысының жиiрек кӛлiк жүретiн түрлерiнiң олардың
функционалдық тағайындауы және нұсқауы бар кӛше-жол желiсi жеке меншiк түрлерi
бойынша ерекшелеуi бар жер телiмдерiнiң шекарасы кӛрсетіледі.
4.1.3.9.6
Қала құрылыстық аймақтандыру жоспары қабылданған сәулетшiлiк-қала
құрылыс шешiмдерінің негізінде ӛңделеді. Қала құрылыс зонаға бӛлудi жоспармен
подзонның шекарасының ерекшелеуiмен және (тұрғын, қоғамдық, ӛндiрiстiк, ортақ
пайдалану, кӛлiк тағы сол сияқтылар) аумақ, тәртiп және қарқынның бӛлiмшелерiнiң бас
жоспар нақтылы олардың қолданулары функционалдық тағайындауларға арналған
аумақтың қала құрылыс зонаға бӛлуiн нақтыланады.
4.1.3.9.7
Қала құрылыстық аймақтандыру жоспары ғимарат пен құрылыстар,
жобалық ұсыныстар жататын ӛте берiк реконструкциялалатын бiр орында сақталатын
құрылыс ошақтары элементтер: қала құрылыс аумақты пайдаланулар, жасыл
отырғызуларды бӛлiмшелер және бiр орында сақталатын табиғи жер бедер,
сәулеттендiрудi қоса; мақсаттық тағайындауды нұсқауы бар аумақ және тұрғызылған
ғимарат пен құрылыстың биiктiктiк құрылыс ошақтарын сәулетшiлiк-орналастыру және
кӛлемдi-кеңiстiк шешiмге; коммуникацияларды кӛше-жол желiсiнiң құрастыруы,
инженерлiк ғимараттардың орналастыруы және тӛсем; кӛшелер және тағы басқа сызық,
құрылыс ошағының реттеуiн шекараның жолдарының қызыл сызық жобаланатын
тиiстiлiктер бойынша бӛлiмшелердiң шекараларының құрылыс ошақтарын нақтылайды.
4.1.3.9.8
Кӛше-жол желісі мен кӛлiктi ұйымдастыру схемаларында магистральлер
және кӛшелер, әртүрлi деңгейлердегi кӛлiк қиылысулары, (жол ӛтпелер, кӛпiрлер,
эстакада, тоннелдер, жаяу ӛтулер) кӛлiк ғимараттары классификация; қызмет кӛрсету
(соның iшiнде жер астындағы ) кӛлiк құралдарының уақытша және тұрақты сақтауды
орнының объектілерi; қозғалысты реттеу және кӛлiктiң аялдама қоғамдық тармақтары,
жаяу қозғалысы және кӛшелер және жолдардың ӛткелдiң орынының негiзгi жолдары
кӛрсетіледі.
Схемада қызмет кӛрсетудiң объектілерiнiң орналастыруды аймағы, кӛлiк қызмет
кӛрсетудiң ұйым туралы ұсыныстары бар кiрiстiрiлген және жапсыра салған объекттерiн
қоса кӛрсетiле алады.
4.1.3.9.9
Аумақтарды тік бағытта тегiстеу және инженерлiк әзiрлеудi схемаларында
аумақтың инженерлiк әзiрлеуге және инженерлiк қорғауы бойынша жобалық ұзына
бойына кӛлбеулер, жобаланатын шаралар ӛстерi бойынша қазiргi жиiрек кӛшелер және
жүрiп ӛтулер, ұзына бойына профиль және кӛшелер және жолдардың трассасының
айналмаларының қиылысуы орын кӛлiк жүретiн жобалық белгiлерi, қауiптi табиғи және
техногендi процесстер тағы басқалар жыралану, дефляцияның процесстерi, карсттардың
су басу және су ағу, сақтап қалуы (нӛсер кәрізі) шалағай суларды қарсылық бiлдiрудi
ұйымды қоса, себу және жердiң кесiндiсiнiң бӛлiмшелерi, суландыру мен қорғау жүйелері
кӛрсетіледі.
4.1.3.9.10 Инженерлік қамтамасыз ету схемаларында магистралдiқ сызықтарға және
ғимарат қазiргi бiр орында сақталатын, реконструкциялалатын, құртылатын және желiлер
және су құбыры, канализация, жылумен жабдықтау, жабдықтау, газбен жабдықтау,
дидардың ғимараттарының жаңа трассалары, радио және телефон, қосуды орындар;
автономды кӛз энергия қамтамасыз етуiн орналастыру және канализацияның жергiлiктi
жүйелерi; инженерлiк жабдықтың жүйелерiнiң пункт басқаруын орналастыру; қазiргi
және жобаланатын iрi жер астындағы ғимараттар кӛрсетіледі.
4.1.3.9.11 Қызыл сызықтарды бӛлетiн жоспарда оларды геодезиялық белгiлерге,
тiрек ғимарат және имараттарға жер бекiтiлген байлануы бар құрылыс ошағының
реттеуiнiң тағы басқа сызықтарының жобалық қызыл сызықтарын басқа есептi
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мәлiметтерi кӛшелердiң жобаланатын қызыл сызықтар, ӛсi, құрылыс ошағының реттеуi,
түйiндер және қиылысу нүктесi және бұрылыстардың координатасының негiзгi
сызықтары, координаталар арасындағы қашықтық, қисықтардың бұрыштар және
радиустары кӛрсетіледі. Қажет болса, қызыл сызықтардың ӛзгеру актісі орындалады.
4.1.3.9.12 Инженерлік тораптарды орналастырудың нұсқауы бар кӛшелерiнiң
кӛлденең профильлерi, кӛлiк жүретiн бӛлiк, құрылыс ошағының реттеуiнiң сызықтары
жеке сызбада 1:100 немесе 1:200 масштабта кӛрсетіледі.
4.1.3.9.13
Қала құрылыстық регламенттерiнiң схемасында подзонның шекаралары
және бӛлiмшелердiң олардың қолдануының түрлер және параметрлерi және бас жоспар
нақтылы олардың ӛзгерiс мүмкiн жылжымайтын мүлiктiң басқа объектілерiнiң жиынтық
қоятын аумақтары аумақтың қала құрылысы регламенттерi, түзетумен бӛлшектелінеді.
4.1.3.9.14 Қоршаған ортаны қорғау схемасы ластанудың болатын кӛздерiнiң тағы
басқа объекттерiнiң ӛнеркәсiптiк-ӛндiрiс кешендерiнiң жобаланатын
аумағының
құрамына қосындысында ӛнделедi.
Айналадағы ортаны қорғауларды схемаларында жасыл отырғызуларды жобаланатын
аумақ, қызыл сызықтың шекаралары (пайдалану және арнайы тағайындау шектелген
ортақ пайдалану), кӛлiк магистральлерi, бӛлiмшелер және бiр орында сақталатын табиғи
жер бедер, су-қорғау аймағы және жолақ, табиғаттың ескерткiштерiнiң қорғауды аймағы,
тарих, мәдениет және архитектураның ескерткiштерiнiң қажеттерi, ортаның ластануының
кӛздерi және аумағының техногендi шарттар бойынша құрылыс ошағы үшiн қолайсыз
олардың санитарлық қорғаныш аймақтары кӛрсетіледі. Схемада болуы мүмкiн су басу
және аумақтың су басуы, радиациялық, жылулық, электромагниттi ластану, акустикалық
дискомфорттың аймағы, бағыттардың құлама және карст әсер етулерi болуы мүмкiн
сейсмикалық шағын аудандаудың аймақтарының шекарасы және тағы басқа құбылыстар
және процесстердiң желдiң жүктемесiнiң қарқындары кӛрсетіледі. Схемада сонымен бiрге
қоршаған ортаның болжамға және жақсартуы бойынша мәлiмет беріледі: шудан
қорғайтын жасыл отырғызуларды жолақтар, акустикалық дискомфорттың болжам
аймақтары, техникалық және тазарту құрылыстарының инженерлiк коммуникациялар
және ғимараттардың қорғау аймағы, дислокациясы тағы басқалар.
4.1.3.9.15 Негізгі схемада ақпараттардың кӛбеюі кезінде, аумақтың кешендi қала
құрылыс бағасы жүк түсiретiн айқындауыш схемаларымен толықтыра алады.
4.1.3.9.16 Орналастыру жобаларының құрамында күрделi қала құрылыс
қатынастардағы ӛңдеуiнiң жанында, тапсырма берушiмен келiсiм бойыншады, кӛлемде
және жобалау тапсырмасы қойылған масштабтардың орналастыру және құрылыс
ошағының макеттерi орындала алады.
4.1.3.9.17 Түсіндірме хатта:
а) жобаланушы аумақтың даму мәселелерінің сипаттамасы; оның дамуының нақты
мақсаттары, қоршаған аумақты дамытумен байланысын, демографиялық сараптамасы;
б) осы құрылыс номраларындағы қосымшаларға сай жобаның негізгі техникаэкономикалық кӛрсеткіштері;
в) келесілер жайлы деректер:
- табиғи-климаттық жағдайлар;
- қазіргі бар аумақты функционалды пайдалану;
- тұрғын, қоғамдық және ӛндірістік ғимараттар мен құрылыстардың қорының
жағдайы;
- инженерлік және кӛліктік желілер;
- аумақты абаттандыру;
- санитарлық-эпидемиологиялық жағдайлар мен оларды жақсарту бойынша
шаралар;
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- әрекеттегі және орналастыруға жоспарланған ӛнеркәсіптік-ӛндірістік
объектілердің қоршаған ортаға әсерін бағалау;
- тарихи-мәдениетті мұраны сақтау және дамыту ж.т.б.
г) сәулет-жоспарлық шешімдерді негіздеу, аумақты қала
құрылыстық
аймақтандыру;
д) тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың құрылысының типтері, тұрғынның
қызмет кӛрсетуiн әлеуметтiк-тұрмыстық ұйымның қағидалары бойынша ұсыныстар;
е) меншіктің түрлері (қажет болғанда), аумақты пайдалану, жер телiмдерiнiң
шекарасы және ашық сервитуттардың анықтау туралы ұсынысының регламентi бойынша
аумақтың үлестiрiлуi болуы керек.
4.1.3.9.18 Қала құрылыстық жобаның құрамы құрылыс салу эскизінің схемалық
сызбасы, негізгі ережелер, іске асыру бағдарламасы және тапсырмамен белгіленетін ӛзге
де ережелер қосыла алады.
4.1.3.9.19
Қала құрылыстық жобаны жүзеге асыру бағдарламасы:
1) жобаның іске асу кезеңдерінен;
2) жобаның іске асу механизмдерінен тұрады.
4.1.3.9.20
Жоспарлау жобасының міндетті бӛліміне: қызыл сызықтарды бӛлетiн
жоспар; кӛлденең профильлер; тұрғынға қызмет кӛрсетудің әлеуметтiк-тұрмыстықтың
объекттілерiнiң аумақтың қала құрылыс зонаға бӛлуiнің жоспары, орналастыруды қоса;
инженерлiк жабдықтау жүйесі; аумақтың инженерлiк әзiрлеуге және қорғауы, аумақ, жер
телiмдерiнiң шекарасы және ашық сервитуттардың анықтау туралы ұсынысының
сәулеттендiруi бойынша шаралар, орналастырудың тапсырма орнатылатын жобалауларын
(З қосымша) жобаның кӛрсеткiштерi және басқа жағдайлар толық жоспар
шекараларындағы қолдану және аумақтардың бӛлiмшелерiнiң құрылыс ошағының
тәртiптерi, негiзгi техникалық-экономикалық кӛрсеткіштер кіреді.
4.1.3.9.21 Бӛлшектік жоспарлаудың бекітілген жобасы қызыл сызықтар, құрылыс
ошағының реттеуiнiң сызықтары, жер телiмдерiнiң шекараларының (жерге) табиғиына,
(орналастыруды жобаның құрамындағы аумақтардың межелеуiн жобалаудың жанында)
ашық сервитуттардың анықтауын шығару үшiн негiз болып табылады; сонымен қатар
аумақтар және объектілердiң инвестициялық-қала құрылыс тӛлқұжаттарының ӛңдеуiнiң
жанында; жобалардың аумақтардың межелеулерiнде; жобалардың (жоспар ) кадастр
карталарының пункт беру уық орналастыру құрылымдарының тағы басқа элементтерiнiң
шағын
аудандарының
тоқсандарының
құрылыс
ошақтары
қалалық
және
ауылшаруашылықта есепке алынады.
4.1.3.9.22 Бӛлшектік жоспарлау жобасы құрылыс салушылардың немесе сәулет, қала
құрылысы және құрылыс істері жӛніндегі жергілікті атқару органдарының тапсырмасы
бойынша ӛңделеді.
4.1.3.10 Қҧрылыс салудың жобалары
4.1.3.10.1
Құрылыс салудың жобалары кварталдардың, шағын аудандар мен қызыл
сызықтардың шекаралары немесе жер телiмдерiнiң шекараларындағы қалалық және
ауылдық елді мекендердің жоспарлық құрылымының басқа да элементтері үшін ӛңделеді.
Құрылыс салудың жобалары қала құрылыстық құжаттамасына, құрылыс салу
ережелерінің қала құрылыстық регламенттеріне сәйкес ӛңделеді.
Құрылыс салудың жобаларын қаланың және басқа елді мекеннің бас жоспарының
негізінде бекітілмеген жоспарлау жобасымен орындауға рұқсат беріледі.
4.1.3.10.2
Құрылыс салуы жобасы сәулеттiк кешендердiң композициялық шешiмiн,
ғимарат және құрылыстардың түрлерін, олардың құрылысы немесе қалпына келтiрудiң
кезектiлiгiн, функционалдық қолдануды, инженерлiк коммуникациялардың тӛсемiн,
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сәулеттiк ортаның дизайнын, соның iшiнде аумақтың сәулеттендiруi және кӛрiнiс
дизайны, гүл және композициялық символикамен, аумақтың сәулеттендiруi, кӛлiк қызмет
кӛрсетудi ұйымды және жаяу қозғалысының қағидалары, ұйым және құрылыстың
сметалық құнының ретiн анықтайды.
Кӛшелер, аудандар, саябақтар және саябақтардың бӛлiмшелерi үшiн құрылыс
ошағының жобасы құрылыс ошағының реттеуiнiң шекаралары немесе жиектейтiн
олардың ғимараттарының шектерiндегi орындала алады.
4.1.3.10.3 Құрылыс салудың жобаларында тұрғынның қызмет кӛрсетуiн әлеуметтiктұрмыстықтың мекемелерi, инженерлiк тораптар және ғимараттар, аумақтың
сәулеттендiруiн пайдалануға қосумен құрылыс ошағы туралы ұсыныс, қалпына келтiру
және сәулеттiк ортаның дизайны, шағынаудандар, тоқсандар, кезеңдi жұмыс аяғының
есепке алуы бар бӛлiмшелерiнiң сәулеттендiруiне бiр уақытта ескеру керек.
4.1.3.10.4 Бӛлшектік жоспарлау жобасы құрылыс салушылардың немесе сәулет, қала
құрылысы және құрылыс істері жӛніндегі жергілікті атқару органдарының тапсырмасы
бойынша ӛңделеді.
4.1.3.10.5 Жоспарлау жобасы графикалық материалдардың келесі құрамында
ӛңделеді:
1) таратып орналастыруды жүйедегi жобаланатын аумақтың орналастырылуының
схемасы;
2) тіреу жоспары;
3) қала құрылыстық аймақтандыру жоспары;
4) құрылыс салудың эскизі;
5) кӛше-жол желілері мен кӛлікті ұйымдастыру схемасы;
6) тік жоспарлау мен аумақты инженерлік дайындаудың схемасы;
7) инженерлік жабдықтаудың схемасы;
8) қызыл жолақтардыың бӛлу жоспары;
9) кӛшелердің қиылысу профильдері;
10) қала құрылыстық регламенттердің схемасы;
4.1.3.10.6 Құрылыс салудың бас жоспарында жүрiп ӛтулер және жаяу ӛтулерi, кӛлiк
қызмет кӛрсетудi ұйым, жасыл отырғызулар, iске асырудың кезеңдерi ғимарат және
имараттарды барлық жобаланатын, бiр орында сақталатын және реконструкциялалатын
ғимарат және имараттар, құрастырылым, ғимараттардағы тесiп ӛткен ӛтулер және жүрiп
ӛтулерiн құрылым, демалыс, тағы басқа тағайындауды спорт үшiн алаң жобаланатын жеке
меншiк түрлерiнiң нұсқауы бар бӛлiмшелерiнiң шекаралары кӛрінеді.
Құрылыс ошақтары бас жоспарды сызбада қаланың жүйесiндегi жобаланатын
құрылыс ошағының орналастыруы немесе жабысып тұратын аумақтар кӛлбеңдеген
1:5000-шi масштабтағы жағдайлық план тура келедi.
4.1.3.10.7 Егер жобаланатын аумақ құрылыс ошағының бiрiншi кезектегi кешенi
болып табылса, сәулетшiлiк - орналастыру құрылымының орындалуы және кӛлемдiкеңiстiк композициялық мақсаттарындағы қосымша ӛндейдi: тұрғынның қызмет кӛрсетуiн
мәдениеттi-тұрмыстықпен құрылыс ошағының бас жоспарын схема, схема, бедердiң
ұйымының схемасы, кӛлiктiң қозғалысты реттеуi және жаяу қозғалысының схемасы және
инженерлiк тораптарды ӛтудi схема, сонымен бiрге кӛрсеткiштер негiзгi техникалықэкономикалықтармен анықталады және (тоқсан) барлық шағынауданға құрылыс
ошағының демонстрациялық материалдары орындалады.
4.1.3.10.8 Сәулеттік
ортаның
дизайнының
схемасында
стилистикалық
бағытталғандық, кӛрiнiс дизайны, аз сәулеттiк формалар, колорист шешiмдерi кӛрінеді.
4.1.3.10.9 Абаттандыру жоспарында олардың ассортиментiнiң нұсқауымен
жобаланатын және бiр орында сақталатын жүрiп ӛтулер, ӛтулер, барлық түрлердi алаң,
жобаланатын және бiр орында сақталатын жасыл отырғызулары, сәулеттiк ортаның
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дизайнының элементтерi кӛрінеді, аз сәулеттiк формалар және алаңдардың жабдығының
тiзiмiн тура келедi.
4.1.3.10.10
Бедерді ұйымдастыру схемаларында олардың бұрыштары бойынша
ғимарат және имараттардың бiрiншi қабаттары, жердiң жобаланатын және қазiргi
белгiлерiмен жолақтардың белгiлерi, жүрiп ӛтулердiң ӛстерi бойынша жобалық
кӛлденеңдер, кӛлбеулер, құдықтардың ливнеприемныхы олардың ұзына бойына
профильсiнiң сынуы, керегелердiң жоғарғы жақты жобалық белгiсi орындарында жүрiп
ӛтулер және жаяу жолдарының ӛстерiнiң қиылысуларындағы жобалық және табиғи
белгiлері кӛрсетіледі.
Бедердi ұйымдастыру схемасында мәлiметтi үлкен толықтықтың жанында аумақтың
инженерлiк әзiрлеуiн схема орындалады.
4.1.3.10.11
Жер массаларының жоспарында әрбiр шаршы шектерiндегi жердiң
олардың бұрыштары және кӛлемдерi бойынша жобаланатын аумақтың шекаралары,
ғимарат және имараттарды нобайлар, құрылыс координаталық торы немесе базистiк
сызық, жобалық, табиғи және жұмыс белгiлерi бар шаршылар кӛрінеді. Жоспарда топырақ
массалардың кестелiк формасындағы балансына тура келедi.
4.1.3.10.12
Инженерлік тораптар мен әлсiз токтi сызықтардың схемаларында
кiшкене алаңнан тыс желiлерiне және ғимараттарға инженерлiк жабдықтың
ғимараттарының негiзгi параметрлердiң сумен жабдықтауды трасса, канализация, нӛсер
канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, жабдықтау, сыртқы жарық, телефон
орнату, радиоландыру және оларлары бар дидары, орналастыруы және құрғату желiсi,
сонымен бiрге коммуникациялардың қосуды орындары кӛрсетіледі.
Жобада жер астлық инженерлік желілердің салыстырмалы жоспары орындалады.
4.1.3.10.13 Ғимараттар мен құрылыстардың құрастыру схемаларында тұрғын үй,
қоғамдық, ӛндiрiстiк ғимараттар және ғимараттардың жоспарлар және фасадтары
кӛрсетіледі. Ғимарат және құрылыстардың бұрыштары бойынша жердiң жобалық және
табиғи белгiлерi келтiрiледi, кӛрсеткiштер нӛлдiң шартты белгiсiн абсолюттi мән, негiзгi
техникалық-экономикалықтарды тура келедi.
4.1.3.10.14
Құрылысты ұйымдастыру жобасы құрылыс ұйымдастыруды жобалау
және жұмыс ӛндiру жобалары бойынша нұсқаудың талаптарына сәйкес ӛнделедi.
4.1.3.10.15
Сметалық Кәсiпорындар, ғимарат мен құрылыстардың құрылыс салуға
арналған жоба-сметалық құжаттамасының құрамы, ӛңдеуі, келiсуі және бекiтілуi туралы
нұсқаудың талаптарына сәйкес орындалады және келесілерден тұрады:
1) Құрылыс бағасының салыстырмалық сметалық есептері;
2) құрама сметалық есептеу бiрiктiретiн бағыттар бойынша шығын мәлiметтер
iргелi салым (кӛрcетiлген мәлiметтiң құрастыруы орынына бағыттар бойынша шығындар
туралы мәлiметтер құрылыс құнды құрама сметалық есептеудiң қорытындысына iргелi
салым кӛрсету, құрылыс құнды сметалық есептеуге түсiнiктеменiң құрамында алып
келуге рұқсат етiледi);
3) сметалардың жобалыққа және iзденiс жұмыстары, соның iшiнде бойынша жұмыс
құжаттамасының ӛңдеуiнің бағалары;
4) кӛрcетiлген материалдардың есебімен сметалық құжаттаманың түсiндірме хаты.
Тек қана құрылыстың бiрiншi кезектесiн бӛлiмшеге жобалауды жағдайда барлық
тоқсанды құрылыс құн, бӛлiмшенiң iрiлендiрiлген кӛрсеткiштерi бойынша есептеу
сонымен бiрге орындалады.
4.1.3.10.16
Құрылыс салу жобасының түсiндірме хатында құрылыс салда
қабылданған сәулетшiлiк-орналастыру және кӛлемдi-кеңiстiк шешiмдерiнiң дәлелдеулерiн
тура келедi; санитарлық-эпидемиологиялық, ӛртке қарсы және табиғи ортаны қорғау
шаралары; құрылыстың кезектiлiктерi; қолданылған түрлер және ғимараттар және
олардың конструктивтiк шешiмдерiнiң түрлерi; сәулеттiк ортаның дизайны, инженерлiк
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жайғасуды жүйе және аумақтың кӛгалдандыруының шешiмдерi; орналастыруды жобаның
есептеулерiн анықтайды тұрғынның қызмет кӛрсетуi ғимараттар және бӛлмелерiндегi
қажетiншедi; қосымшаға сәйкес құрылыс ошағының жобасының кӛрсеткiштерi
техникалық-экономикалық кӛрсеткіштері тура келедi.
Түсiндірме хатта тұрғын және қоғамдық ғимараттар, құрылыс ошағы және аумақтың
сыртқы сәулеттендiруiнiң басқа элементтерiнiң диспетчеризация туралы ұсынысы
сонымен бiрге берiледi.
4.1.3.10.17
Жобада жаппай және сериялы ӛндiрiс әзiрлелетiн жабдық, арматураны,
тағы басқа бұйымды кабелдiк ӛнiмге тiзiмнiң iрiлендiрiлген номенклатурасы бойынша
беріледi.
4.1.3.10.18
Құрылыс салу жобасының жұмыс құжаттамасының құрамына кіруі
керек:
1) жұмыстардың құрылыс үшiн жоба құжаттамасының жүйесiнiң мемлекеттiк
стандарттарының талаптарымен сәйкес орындалып комплект жасайтын қосымшаның
талаптарымен сәйкес құрылыс ошағының жобалауына тапсырма берушi кӛрсетушi
тапсырма ескерiлген барлық объекттер мен түрлерлерiне жұмыстық сызбалар;
2) осы құрылыс нормаларының 13.20-шi тармағымен сәйкес құрастырылатын
сметалар;
3) тiзiмдер және жұмыстардың әрбiр объект немесе түрiне материалдардағы
қажеттiктiң жиынтық ведомосы (жұмыстардың орындаушысының талабы бойынша
тапсырма негiзiнде орындалады);
4) құрылыс, сұрақ қағаздар және лифттардың тапсырысы үшiн қажеттi лифт
шахталарын құрылыс бӛлiгiнiң габариттi сызбалары үшiн жоба құжаттамасының
жүйесiнiң мемлекеттiк стандартымен қажеттi қойылған форма бойынша құрастырылатын
жабдықтарға спецификациялар; инженерлiк жабдықты диспетчеризация және
ғимараттардың техникалық пайдалануының бӛлiмдерi.
Кӛрсетілген талаптар инвесторлармен нақтылануы мүмкін.
4.1.3.10.19
Бір үлгiдегi және қайтадан қолданылатын жобаларды жобалауда
құрылыс ошағының жобасы бойынша ғимараттардың бар аудандарының жобалауында
кӛбiнесе бiр кезеңге орындала алады: бекiту ұсынылатын жоба-сметалық құжаттамасы
және сметалары бар жұмыс құжаттамасының құрамдағы құнның құрама сметалық
есептеуi бар құрылыс ошағының жұмыс жобасы.
4.1.3.10.20
Бекіту ұсынылатын жобалық-сметалық құжаттаманың құрамына:
1) шағын аудандың (кварталдың) құрылыс салудың бас жоспарының схемасы;
2) құрылыс салудың бас жоспары;
3) жер массаларының жоспарымен бедерді ұйымдастырудың схемасы;
4) инженерлік желілердің салыстырмалық схемасы;
5) ғимараттар мен құрылыстардың компоновтық схемалары;
6) құрылысты ұйымдастырудың жобасы;
7) құрылыс бағасының салыстырмалық сметалық есебі;
8) түсіндірме хат кіреді.
4.1.3.10.21
Жұмыс жобасының басқа бӛлімдерінің құрамына:
1) әрбір объект немесе жұмыс түріне жұмыс құжаттамасы;
2) жұмыс сызбалары бойынша жасалған сметалар;
3) материалдарға мұқтаждықтардың ведомостьлері;
4) қойылған мемлекеттік стандарт және құрылыс үшін жобалық құжаттама
жүйесінің формасы бойынша қосып жасаған жабдыққа спецификациялар, лифтовых
шахталардың құрылыс бӛліктер сұрау парақтар және габаритті сызбалар, қажетті лифттер
тапсырыс;
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5) инженерлік жабдықтау мен тұрғын үйлерді техникалық эксплуатациялауды
диспетчерлік басқару кіреді.
6) Форма, қойылған мемлекеттік стандарт және құрылыс үшін жобалық құжаттама
жүйесінің формасы бойынша қосып жасаған жабдыққа спецификациялар, лифтовых
шахталардың құрылыс бӛліктер сұрау парақтар және габаритті сызбалар, қажетті лифттер
тапсырыс;
4.1.3.10.22
Жеке жобалар бойынша ғимараттар құрылыс ошағындағы күрделi аумақ,
қолдануды қала құрылыс және экологиялық қатынастарында құрылыс ошақтары
жобалауды жағдайда кӛбiнесе, сонымен бiрге сирек кездесетiн объекттердiң қала құрылыс
құрылыстың дәйектемесi керек болса, тапсырма берушiнiң тапсырмасы бойынша,
вариантты талқылауларды негiзде негiзгi сәулетшiлiк анықталатын құрылыс ошағының
нұсқалы жобасы шағынауданның құрылыс ошағы, тоқсан, ауданның орналастыру және
кӛлемдi-кеңiстiк тұжырымдамасы дербес кезең ретiнде ӛндей алады.
Құрылыс салудың нұсқалы жобаның құрамдарында:
1 ) бедердiң ұйым туралы ұсыныстарымен бас жоспарды нобай;
2 ) демонстрациялық материалдар және макеттер;
3) құрылыс құнның шамамен есептеулерi орындалады.
4.1.3.10.23
Орналастыру элементтерiнiң жобаның құрамында тағы басқалар
реконструкциялалатын (тоқсандар ) шағынаудандар, бӛлiмшелердiң құрылыс ошақтарын
жобалаудың жанында қосымша экологиялық аймақтың жағдайы құрылыс ошағының
қазiргi күй сипаттайтын бӛлiмдер орындалады, сонымен бiрге тарихи мұраның сақтау
туралы ұсынысы, сәулеттiк ортаның дизайны, жӛндеу-реконструкциялау шараларына
ӛндейдi, ескiлiк бойынша құрылыстар ӛте берiк т.б.
4.1.3.10.24
Құрылыс салу жобасының құрамында жобаға фасадтар орналастыру,
құрылыс ошағылар, гүл шешім бӛліктер магистральдар және, сызбалар бойынша құрылыс
салу (сәулеттік жаймалары аумақтар композициялық шешімді, архитектураны және
сәулеттендіруді сипаттайтын демонстрациялық материалдар) орындалып жатыр.
Құрылыс салу макеті құрылыс салудың бас жоспарға негізгі сызбаға масштабта
орындалып жатыр.
4.1.3.10.25
Құрылыс салу жобаларының мiндеттi ережелерi қосады:
1) құрылыс ошағының реттеуiнiң сызықтары;
2) ғимараттар, құрылыстар және ғимараттардың орналастырылуы;
3) ғимараттардың қабаттылық және түрi;
4) құрылыс ошағының сәулетшiлiк-орналастыру және кӛлемдi-кеңiстiк шешiмi;;
5) жер телiмi, орналастыру құрылымының пункт уық тағы басқа элементтерiнiң
шағынаудандарының тоқсандарының шек болатын инженерлiк жабдықтардың
жүйелерiнiң ғимараттарға және коммуникациялары инженерлiк жабдық және
сәулеттендiру және кӛрcетiлген жүйелердiң қосуды шартының жүйелерi;
6) жер жұмыстарының жоспары бар бедерiнiң ұйымдастыру;
7) кӛлiк құралы және жаяуларды қозғалысты реттеулер;
8) ортақ пайдаланудың аумақтары;
9) тарих және мәдениеттiң ескерткiштерiнiң қорғауының талаптарының қамтамасыз
етуi бойынша шаралар;
10) қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар;
11) табиғи және техногендi сипаттың тӛтенше жағдайларының әсерiнен қорғау
бойынша шаралар;
12) тұрғынның жарымжандар және аз қимылдайтын топтарының қажеттiктерiнiң
қамтамасыз етуi бойынша шаралар;
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13) жер телiмдерiнiң шекарасы және (құрылыс ошағының жобаларының
құрамындағы межелеудi жобалаудың жанында) ашық сервитуттардың анықтау туралы
ұсынысы;
14) құрылыс құнды құрама есептеу;
15) құрылыс ошағының тапсырма орнатылатын жобалауларын басқа жағдайлар.
4.1.3.10.26 Құрылыс салу бекiтiлген жобасы уық орындардың аумақтарының
құрылыс ошағының жүзеге асыруы, жеке ғимарат және құрылыстарды жоба
құжаттамасының ӛңдеуi; құрылыс ошағының реттеуiнiң сызықтары және жер телiмдерiнiң
шекараларының (жерге) табиғиына шығару, сонымен бiрге (құрылыс ошағының
жобаларының құрамындағы аумақтардың межелеуiн жобалаудың жанында) ашық
сервитуттардың анықтауы, жер телiмi, (ӛңдеу инвестициялық-жылжымайтын мүлiктiң
объекттерiнiң құрылыс тӛлқұжаттары) жылжымайтын мүлiктiң объекттерiнiң
құрастыруының (жоспар) кадастр карталарының беруiне негiз болып табылады.
4.1.3.11 Қала қҧрылысы жобаларын келісу, сараптау және бекіту
4.1.3.11.1
Бекітуге дейін Қала құрылыс құжаттаманың негiзгi ережелерi мүдделi
мемлекеттiк құрылымдар, сонымен бiрге жергiлiктi уәкiлеттi және атқарушы органдармен
тағы басқалар қала құрылысы және құрылыстың мемлекеттiк құрылымдармен
архитектураның iстерi бойынша уәкiл мүдделi мемлекеттiк атқарушы органдарымен
жариялауға және келiсуге, жер қатынастары, тарих және мәдениет, мемлекеттiк тау-кендiк
қадағалау,
санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау,
азаматтық
қорғаныстың
ескерткiштерiнiң қорғауы, ескертуге және тӛтенше жағдайлардың жоюы, кӛлiктердi
жатады.
Мемлекеттiк құрылымдар тiзiм кӛрcетiлген жоғары 4.1.3.2-4.1.3.10 осы құрылыс
нормаларының бӛлiмдерi, заң шығару және Қазақстан республикасының нормативтiк
құқықтық акттерi және жергiлiктi ӛкiлеттi және атқарушы органдар сәйкес қала құрылыс
құжаттаманың тиiстi түрiнiң ӛңдеуiне тапсырмада анықтайды.
4.1.3.11.2 Қала құрылысы құжаттамасын келісуге жіберілген мемлекеттiк органдар,
жергiлiктi атқарушы органдар және белгiленген мерзiмдерде тиiстi қала құрылыс
құжаттаманың жобасы олар келiскен немесе қисынды ескертулердi тапсырма берушiге
кӛрсетуi керек қаттаған ұйым. Қала құрылыс құжаттамасының кӛрcетiлген мерзiмiне
шешiмiнiң елестете алмаулары жағдайында үйлесiмдi болып есептеледi.
Қала құрылыс құжаттаманың келiсуiнiң сұрақтары бойынша алалықтар Қазақстан
Республикасының заң қойылған реттерде, сонымен бiрге келiсiм рәсiмдерi жолымен
реттелінеді.
4.1.3.11.3 Бекітуге дейінгі қала құрылыс құжаттама жоба құжаттамасының кезеңдi
ӛңдеуiн сарапшылық бақылап отыруды ӛткiзу ереже қойылған ретте мемлекеттiк
сараптамаға жатады.
4.1.3.11.4 Ӛзін бекітуге ұсынғанға дейін қала құрылыс құжаттамасы қоғамдық
талқылауға жатады. Қала құрылыс жобалардың қоғамдық талқылауды ӛткiзуiн рет басқа
нормативтiк құжатпен бекiтiледi.
Қала құрылыс жобалардың қоғамдық талқылауы ӛз құзыры шектерiндегi жергiлiктi
атқарушы органдарды ұйымдастырады.
Қоғамдық талқылау, басқару органы және мүдделi ұйымдармен қарастырулар және
жобалық шешiмдердiң келiсулерiнен кейiн, қала құрылыс жоба мемлекеттiк немесе
кешендi сараптамаға жатады.
4.1.3.11.5
Қала құжаттамасының мемлекеттiк сараптамасы құзырында кешендi қала
құрылыс сараптаманың ұйым және ӛткiзуi кiретiн сәулеттiк, қала құрылыс және құрылыс
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қызметiнiң саласында басқарудың мемлекеттiк құрылым құрастырылатын мемлекеттiк
сарапшылық комиссиялармен iске асады.
4.1.3.11.6 Қала құрылыс құжаттаманың кешендi сараптамасын мекемедан тыс
сараптаманың мемлекеттiк құрылымдарын жүзеге асырады.
4.1.3.11.7 Органдардың
шешiмдерiнiң
мамандандырылған
сараптамалары,
экологиялық сараптаманы шешiмдi қоса, мекемелiк сараптаманың органдары, мүдделi
мемлекеттiк құрылымдар, жергiлiктi атқарушы органдарды есепке алумен, сонымен бiрге
сәулеттiк, қала құрылыс және құрылыс қызметiнiң саласындағы қоғамдық талқылаудың
нәтижелерiнiң басқарудың мемлекеттiк құрылымдары белгiленген мерзiмдерде құрама
шешiмдердi дайындайды.
Мемлекеттiк сараптама орындайтын орган қойылған рет бекiтiлген құрама шешiм
тапсырма берушiге бағытталады.
4.1.3.11.8
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы басқаруды
мемлекеттiк құрылымды оң құрама шешiм қала құрылыс құжаттаманың бекiтуi үшiн негiз
болып табылады.
4.1.3.11.9 Бас схеманың жобасын құзырына уәкiлеттi органмен қамтамасыз етiлуге
және ӛңдеу және Қазақстан Республикасының аумағының ұйымының Бас схемасының
келiсуiнiң ережелерiмен сәйкес iске асуға кiретiн сұрақтар бойынша орталық атқарушы
органдары бар бас схеманың жобаны үйлестiруi, сонымен бiрге басқа мүдделi
тараптармен қамтамасыз етіледі.
4.1.3.11.10
Аймақ аралық схеманы келiсудi ӛткiзу және ӛлке аралық схеманың
сараптамасының ретi ӛңдеу және аймақтық дамытудың ӛлке аралық схемаларының
келiсуiнiң ережелерiмен сәйкес iске асады.
4.1.3.11.11
Аумақтық дамытудың мемлекетаралық схемаларын мемлекеттер
олардың iске асыруының қолдауы бойынша ӛңдеу, келiсу және аймақтық дамытудың
мемлекетаралық схемаларының бекiтуiн рет, сонымен бiрге шаралардың қабылдануы
жақтан мемлекетаралық келiсiммен сәйкес ҚР Үкіметі үкiмет қойылған ретте iске асады.
мемлекеттер олардың iске асыруының қолдауы бойынша ӛңдеу, келiсу және аймақтық
дамытудың мемлекетаралық схемаларының бекiтуiн рет, сонымен бiрге шаралардың
қабылдануы жақтан мемлекетаралық келiсiммен сәйкес ҚР Үкіметі үкiмет қойылған ретте
iске асады.
4.1.3.11.12
Кешенді схеманы келiсудi ӛткiзу және кешендi схеманың
сараптамасының ретi ӛңдеу және ӛлкелердiң аумақтарының қала құрылыс
жоспарлауының кешендi схемаларының келiсуiнiң ережелерiмен сәйкес iске асады.
4.1.3.11.13
Ауданды орналастырудың жобалары қоршаған ортаның қорғаудың
тӛңiрегiдегi қалалық ӛкiлеттi органдар, аймақтық уәкiлеттi құрылым органдары,
денсаулық сақтау, бiлiмнiң аудан және облыстық органдары, жер қорларының
архитектура және қала құрылысы, басқаруын облыстық органмен келiсулерге жатады.
4.1.3.11.14
Аудан орналастырудың жобалары кешендi сараптамадан кейiн облыстық
органдармен сәулет iстерi бойынша және қала құрылыс ӛткiзiлген облыстардың жергiлiктi
ӛкiлеттi органдарымен бекітіледі.
органдарымен бекітіледі.
4.1.3.11.15
Қала маңындағы аймақтың жобасы қоршаған ортаның қорғаудың
тӛңiрегiдегi аймақтық уәкiлеттi құрылым органдары, жер қорларының бiлiм, денсаулық
сақтау, басқаруының аудан және облыстық органдары, архитектура және қала
құрылысының облыстық органымен келiсуге жатады.
4.1.3.11.16
Республикалық дәрежедегi қалаларды қала маңындағы аймақтың жобасы
республикалық дәрежедегi қалалардың жергiлiктi ӛкiлеттi органдарымен бекітіледi.
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4.1.3.11.17
Объектіні мемлекеттік қабылдау немесе қабылдау комиссиясы
пайдалануға беру процесін қабылдаған күні болып объектіні пайдалануға беру актісіне
қол қойған күн саналады.
4.1.3.11.18
Құрылыс материалдарымен, бұйымдарымен, конструкциялар мен құралжабдықтармен қамтамасыз ету бойынша келісімдер (шарттар) күнтізбелік жоспар және
объект құрылысының графигі бойынша жасалады.
4.1.3.11.19
Келісім бойынша жұмыстарды орындап жатқан құрылыс салушы
тұлғалар және тапсырысшы ұйымдар құрылыс объектілерін құрылыс-монтаждық
жұмыстар ӛндірісінің техникалық реттілігіне сәйкес жұмыс ӛндірісінің, тӛлем
(қаржыландыру) және құрылыс мердігерінің келісімі бойынша жеткізілуі тапсырысшыға
жүктелген материалдармен, бұйымдармен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету
графиктерінде бекітілген мерзімде материалды-техникалық ресурстардың барлық
түрлерімен қамтамасыз етеді. жеткізіп беру (тапсырыс берушіге
жүктелген)
графиктерінде белгіленген күнтізбедегі мерзім ішінде материалдық-техникалық
ресурстардың барлық қажетті түрлерімен қамтиды.
4.1.3.11.20
Объект құрылысы кезінде құрылыс-монтаждық жұмыстар ӛндірісі мен
бӛлшектер мен конструкцияларды дайындау барысында құрылыс материалдарына,
бұйымдарына және конструкцияларына деген қажеттілік нормативтік құжаттарға сәйкес
жобалық құжаттамаларда анықталады.
4.1.3.11.21
Салынатын объектіні материалдық-техникалық қамтамасыз ету
ӛндірістік-технологиялық негізде іске асады, бұл ретте құрылыс конструкциядарын,
бұйымдарын, материалдарын және инженерлік құрал-жабдықтарын жеткізіп беру
құрылыс-монтаждық жұмыс ӛндірісінің мерзімі мен технологиясы негізінде
технологиялық кешендермен жасалады.
4.1.3.11.22
Міндетті растауға жатпайтын ӛнімнің жолдама құжаттарының құрамына
құрылыс саласындағы жұмысқа маманданған ерікті сертификация жүйесі шеңберінде
берілген сәйкестілік сертификат кӛшірмесі кіруі мүмкін.
4.1.3.11.23
Қысылған жағдайларда әрекет етуші мекемелерді реконструкциялау
кезіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының механизациясы шағын және шапшаң
қозғалатын құрылыс машиналарды, ал жабық ғимараттарда – электр жетегін қолдану
арқылы жүзеге асады.
4.1.3.11.24
Негізгі машиналардың түрлері, сипаттамасы мен санын құрылысты
ұйымдастыру және жұмыс ӛндірісі жобаларына қолда бар машиналар паркін және
құрылысқа алынған жұмыс режимін ескере отырып, салынатын ғимараттар мен
құрылыстардың кӛлемді-жоспарлы және конструкциялық шешімдерінен, жұмыс
кӛлемінен, жұмыс ӛндірісінің қарқыны мен жағдайынан шыға қабылдау қажет.
4.1.3.11.25
Құрылыс алаңы шекарасы шеңберінде жүктерді тасымалдау әдістерін
таңдау тиеу-түсіру операцияларды ескере отырып, жұмыс ӛндірісі жобасында жасалу
керек.
4.1.3.11.26
Объектіде жұмыс ӛндірісі үшін автоматты басқарылатын және
бақыланатын құралдармен жабдықталған машиналарды, сонымен қатар автоматты,
жартылай автоматты жүк кӛтеретін қондырғыларды таңдау қажет.
4.1.3.11.27
Әдетте кіші механизация құралдары құрылыс ұйымдарының (кіші
механизация телімдерінде, басқармасында) арнайы бӛлімшелерінде шоғырланған.
Олардың құрамында құрылыс-монтаждық жұмыстардың механизацияланған орындаудың
қажетті техникалық құралдары бар құрал-тарату пунктері мен кӛшпелі құрал-жабдықты
шеберханалары ұйымдастырылған.
4.1.3.11.28
Құндылықтар немесе ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, бұл объекттер
қажеттердiң ауылшаруашылық елдi мекенiнiң аумақтарына болған жағдайда тарихи54
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мәдениеттi олардың реставрациясы, консервация, қорғауға, қалпына келтiру немесе
жаңғырту бойынша түсiнiктемеде тиiстi ұсыныспен бас жоспарды схемаларда кӛрсетіледі.
4.1.3.11.29 Ғимараттар мен құрылыстардың осы нормалардың және құрылыс
саласындағы басқа техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігінің бағасы,
сондай-ақ осы талаптарға сай объектердің құрылысы, пайдалануға беру және жойылуына
байланысты сәйкестілік міндетті сипатқа ие және құрылыс объектінінің нақты ӛлшемдері
мен сипаттамасын, қолданылатын материалдар мен бұйымдардың қасиетін салыстыру
арқылы жүзеге асады.
4.1.3.11.30
Объектіде барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын, аймақтарды
абаттандыруды, бекітілген жобаларға сәйкес жабыдқтар мен инвентарьлармен қамтамасыз
етуден кейін бас мердігер тапсырысшыға (инвесторға, құрылыс салушыға) Б
қосымшасында кӛрсетілген құжаттардың кешенімен бірге объектіні ӛткізуге дайын
екендігі туралы хабар береді.
Тапсырысшы (инвестор, құрылыс салушы) бас мердігерден объектінің
эксплуатациялауға қабылдау процедурасына дайындығы туралы жазбаша хабарламаны
алғаннан кейін бес күннен кеш емес мерзімде қабылдау комиссиясын құрайды.
4.1.3.11.31
Тапсырысшы (инвестор, құрылыс салушы) қабылдау комиссиясының
жұмысының басталатын уақыт белгілейді және қабылдау процедураларының басталуына
жеті жұмыс күнінен кеш емес мерзімде қабылдау комиссиясының жұмысының
басталатын күні туралы қабылдау комиссиясының барлық мүшелеріне жазбаша хабарлама
береді, комиссия мүшелерінен осы хабарламаны алғандығы туралы жазбаша растау
алынады.
4.1.3.11.32
Құрылысы
аяқталған
құрылысты
мемлекеттік
қабылдау
комиссиясымен немесе қабылдау комиссиясымен эксплуатацияға қабылдау оның
бекітілген жобаға сәйкес толық дайын болғанында және тапсырысшының кешенді тексеру
комиссиясының оң қорытындысы бар болғанда жүргізіледі.
4.1.3.11.33
Мемлекеттік
қабылдау
комиссиясының
немесе
қабылдау
комиссиясының дұрыс шешімісіз құрылысы аяқталған объектінің эксплуатациясына жол
берілмейді. Салынған объектіні пайдалануға беруді қабылдау комиссиясы қабылдаған
кезде жұмыс комиссиясының қажеті жоқ.
4.1.3.11.34 Объектіні мемлекеттік қабылдау немесе қабылдау комиссиясы
пайдалануға беру процесін қабылдаған күні болып объектіні пайдалануға беру актісіне
қол қойған күн саналады.
4.1.3.11.35
Мемлекеттiк қабылдау комиссиясының салынған объектiлердi
пайдалануға қабылдау туралы актiсi (ал мемлекеттiк нормативтерде белгiленген
жағдайларда - қабылдау комиссиясының актiсi) дайын құрылыс ӛнiмiне мүлiктiк құқықты
тiркеу кезiнде бастапқы ерекше құжат болып табылады.
4.1.3.12 Қала қҧрылысы қҧжаттамаларын ӛңдеуді ақпараттық қамтамасыз ету
4.1.3.12.1 Инженерлік қамтамасыз ету схемаларда магистралдiқ сызықтарға және
ғимарат қазiргi бiр орында сақталатын, реконструкциялалатын, құртылатын және желiлер
және су құбыры, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, дидардың
ғимараттарының жаңа трассалары, радио және телефон, қосу орындары; автономды кӛз
55

ҚР ҚН 3.01-00-2011
энергия қамтамасыз етуiн орналастыру және кәріздің жергiлiктi жүйелерi; инженерлiк
жабдықтың жүйелерiнiң пункт басқаруын орналастыру кӛрсетіледі. Мемлекеттік
қабылдау комиссиясы мүшесінің пайдалануға берілетін объектіні қабылдау бойынша
ерекше пікірі бар болса, онда ол актіге қол қоймайды және ӛзінің ерекше пікірін жазбаша
түрде комиссия тӛрағасына ұсынады.
4.1.3.12.2 Құрылысты жүзеге асырушы тұлға (мердігер ұйымдар) қабылдау кезінде
анықталған ақауларды жояды және қабылдау комиссиясының қатысушыларын осы
ақаулардың жойылғандығы туралы хабарландырады. Ақауларды жою дерегі қабылдау
комиссиясының қатысушыларымен құжаттандырылады.
4.1.3.12.3
Егер үй-жайларды (үйдiң жекелеген бӛлiктерiн) ӛзгерту, сондай-ақ
техникалық жағынан күрделi емес объектiлердi салу мен пайдалану басқа азаматтардың
құқықтарына нұқсан келтiрсе, не мемлекеттiк және (немесе) қоғамдық мүдделерге қайшы
келсе, нормаларын қолдануға болмайды.
4.1.3.12.4 Объектіні реконструкциялау немесе құлату кезінде ғимаратты, құрылысты
бӛлшектеу және бұзғанда орындалатын жұмыстардың сипаттамасына байланысты
жұмысшыларға келесі қауіпті және зиянды ӛндірістік факторлардың әсер етуінің алдын
алу шараларын қарастыру керек:
1) ғимарат (құрылыс) конструкциялары элементтерінің ӛздігінен опырылып құлауы
және жоғарыда бекітілген конструкциялар, материалдар, құрал-жабдықтардың құлауы;
2) құрылыс машиналарының қозғалатын бӛліктері, олар тасымалдап жатқан заттар
мен жүктер.
4.1.3.12.5
Құрылыс алаңында бірнеше мердігер ұйымдар жұмыс жасаған кезде,
құрылысты жүзеге асырушы тұлға құрылыс объектісіндеғы еңбек шарттарының
сақталуына жалпы бақылау жасайды.
Мердігерлік ұйымдардан еңбек және орындаушылық тәртіпті арттыру, еңбек
қауіпсіздігі мен қорғау, табиғи және энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану
бойынша талаптарды орындау, ұйымдастырушылық және тәрбиелік жұмысты ӛткізуді
талап ету керек.
Құрылыс объектілерінде жұмысшылардың денсаулығы мен ӛміріне қатер тӛндіретін
қауіпті жағдай туындаған кезде құрылысты жүзеге асырушы тұлға құрылыс
қатысушыларының бәрін хабарландырады және қауіпті аймақтан адамдарды қауіпсіз
жерге шығару бойынша шараларды қолға алады.
4.1.3.12.6. Құрылыс ӛндірісін ұйымдастыру кезінде топырақ құнарлығын қалпына
келтіру, табиғи ресурстардың шығынын болдырмау, топыраққа, су қоймаларына және
атмосфераға зиянды заттардың шығарылуын болдырмайтындай қоршаған ортаны қорғау
бойынша шаралар мен жұмыстарды орындау керек. Аталған шаралар мен жұмыстар
жобалық құжаттамаларда қарастырылған.
4.1.3.12.7 Құрылыс салудың бас жоспарында жүрiп ӛтулер және жаяу ӛтулерi, кӛлiк
қызмет кӛрсетудi ұйым, жасыл отырғызулар, iске асырудың кезеңдерi ғимарат және
имараттарды барлық жобаланатын, бiр орында сақталатын және реконструкциялалатын
ғимарат және имараттар, құрастырылым, ғимараттардағы тесiп ӛткен ӛтулер және жүрiп
ӛтулерiн құрылым, демалыс, тағы басқа тағайындауды спорт үшiн алаң жобаланатын жеке
меншiк түрлерiнiң нұсқауы бар бӛлiмшелерiнiң шекаралары кӛрінеді.
4.1.3.13 Қала қҧрылысы қҧжаттамаларын ресімдеу
4.1.3.13.1 Графикалық материалдар Мемлекеттік қала құрылыстық кадастрының,
тиісті мемлекеттік стандарттардың, құрылысқа арналған жобалық құжаттаманың жүйелері
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мен басқа да нормативтік құжаттардың талаптарының есебімен орындалады және
ресімделеді.
4.1.3.13.2 Қала құрылыстық құжаттама негізгі (бекітімелі) бӛлімі мен қала
құрылыстық шешімдерді негіздеу бойынша материалдардан тұрады. Бекітілетін
құжаттама мен негіздеу бойынша материалдар графикалық және мәтіндік бӛлікті құрайды.
4.1.3.13.3 Құрылыс
қатысушылары
технологиялық,
санитарлы-техникалық,
электртехникалық және басқа жабдықтардың, құрылыс инвентары мен жабдықтарының,
сондай-ақ құрылыс конструкциялары, бұйымдары мен материалдарының сақтауды
қамтамасыз етуге міндетті.
4.1.3.13.4 Материалдарды, бұйымдарды, конструкциялар мен жабдықтарды
тасымалдау, қоймаға апару мен сақтауды ұйымдастыру нормативтік құжаттар
талаптарына сай іске асады және олардың бұзылуын, сынуын және жоғалуына жол
берілмейді.
4.1.3.13.5 Объектінің эксплуатацияға қабылдануға дайындығын кешенді тексеру
құрылыс салушының (тапсырысшының) есебінен жүзеге асады.
4.1.3.13.6 Келісім бойынша жұмыстарды орындап жатқан құрылыс салушы тұлғалар
және тапсырысшы ұйымдар құрылыс объектілерін құрылыс-монтаждық жұмыстар
ӛндірісінің техникалық реттілігіне сәйкес жұмыс ӛндірісінің, тӛлем (қаржыландыру) және
құрылыс мердігерінің келісімі бойынша жеткізілуі тапсырысшыға жүктелген
материалдармен, бұйымдармен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету графиктерінде
бекітілген мерзімде материалды-техникалық ресурстардың барлық түрлерімен қамтамасыз
етеді.
Кеңiстiктiң және семантикалық мәлiметтiң бӛлек сақтауында, олардың арасындағы
байланыс объект идентификаторларының осы жобасы үшiн арқылы сирек кездесетiн iске
асады.
4.1.3.13.7
Атрибутивтi кестелерде кодтауға және анықтамаларға және жобаның
құрам кiретiн классификаторларға сәйкес классификациялауға кiретiн сипаттама мәлiметi
(жобада қолданылатын барлық объектіледі сипаттау) топтастырылған болуы керек.
Анықтамалар немесе классификаторлардың қосымшасы, жобалаушы, тапсырма
берушiнiң шешуiнен керек болса, ережелерiне сәйкес анықтамалардың қосымшасы
бойынша әсердi орындайды ақпараттық жүйе үшiн қойылған. Болатын анықтамалардағы
мәлiметтерiнiң жобасының ӛңдеушiсiмен (редакциялау ) ӛзгерiсiн ақпараттық жүйесiндегi
мәлiмет бүтiндiгiнiң сақтаулары мақсаттарындағына рұқсат етiлмейдi.
4.1.3.13.8 Демалыс (баспа) жобалардың құрамында жобаның құрам тапсыратын
қағаздарда график түрiнде парақтарға сәйкес келуi керек болуға құрастырылатын есептеу
нәтижелерi мен бiр график түрiнде параққа сәйкес келу мiндеттi бiр демалыс есептеу
нәтижесi сәйкес келуге мiндеттi. Парақ құрастырылатын демалыс есептеу нәтижесiнен
толық дәл келу тиiстi қатты сақтаушыда толық дәл келу тиiстi тапсыратын график түрiнде
парақтың мазмұны. Демалыс есептеу нәтижесiнiң файлының атауы график түрiнде
парақтың бұрыштама мӛртабан келтiрiлген атауына болуы керек. Демалыс есептеу
нәтижесi қосымша манипуляцияларсыз ашылуы керек, жиын сонымен бiрге сiлтемелердiң
(суреттер, шрифттар, ресiмдеудiң элементтерi және тағы басқалар) сыртқы объекттерiне
болуы керек.
4.1.3.13.9 Бас жоспардың кезеңі үшін жобалық материалдардың болжамды құрамы:
1) орналастыру жүйесіндегі елді мекен (қала маңы аймағы бар) жағдайының
схемасы;
2) тіреу жоспары;
3) аумақты кешенді қала құрылыстық бағалау;
4) бас жоспар (негізгі сызба);
5) аумақтарды функционалды және қала құрылыстық аймақтандырудың схемасы;
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6) кӛше-жолдық желілер мен кӛліктің схемасы;
7) кӛшелердің кӛлбеу пішіндері;
8) аумақты инженерлік жабдықтау және инжеренлік дайындау схемасы;
9) қоршаған ортаны қорғау схемасы;
10) табиғи-экологиялық қаңқа;
11) қабылданатын жобалық шешімдерді негіздеуі бар түсіндірмелі хат.
Бас жоспардың құрамында бас жоспарды ӛңдеу тапсырмасымен құрамы, мазмұны
мен масштабы анықталған қосымша схемалар ӛңделуі мүмкін.
4.1.3.1.13.10
Аумақтың кешенді бағасының схемасы пайда болатын таратып
орналастыруды талдау, жер, табиғи, энергетикалық, су, рекреация, тауық және басқа
қорлардың кешендi бағасы, кӛлiк, инженерлiк, әлеуметтiк және ӛндiрiстiк
инфрақұрылымдар, мәдениеттi-кӛрiнiс потенциалы, экологиялық аймақтың жағдайында
болады. Схемада жатуының қолайсыз табиғи процесстер және құбылыс, бұзылған
аумақтардың аймағы және қоршаған ортаның ластануы тағы басқалар қорғалатын
аумақтар, су басуды аймақ кӛмбе аудандарының жобаланатын аудан шекараларындағы
қала құрылыс шаруашылық жұмысының шектеу ықпал ететiн факторларын бекiтiледi.
4.1.3.1.13.11 Аумақтарды кешендi бағаның схемаларында кӛрсетіледі: кешендер
және объектілер, қорықтағы аймақтар шекараларындағы қолдану аумақтарға шектеу қала
құрылыс қызметтiң жүзеге асыруында бекiтiлген аумақтар тарихтың ескерткiштерiнiң
қорғауының аймақтарының аумағы және табиғи аумақ ерекше қорғалатын мәдениеттер
тарихи-мәдениеттi.
4.1.3.1.13.12
Аумақтарды кешендi бағаның схемасында қолдану аумақтарға
шектеулердi есепке алумен қала құрылыс қызметтiң әр түрлi түрлерi үшiн аумақ қолайлы
және алақанның аясындай қолайлы ерекшелінеді.
4.1.3.1.13.13 Инженерлiк және кӛлiк коммуникацияларының схемаларында негiзгi
автомобиль жолдары, олардың классификациясы, темiр жол, (темiр жол станциясы,
аялдама тармақтары, әуежайлар ж.т.б) сыртқы кӛлiктiң ғимараттары кӛрсетіледі.
4.1.3.1.13.14
Шағын қалалардың, поселкелер мен ауылдық елді мекендердің
шектерінің жобалары кӛрсетілген елді мекендердің бас жоспарының құрамында ӛңделуі
мүмкін. Ірі, алып және үлкен қалалардың шекараларының (шектерінің) жобалары кешенді
схемалардың құрамында ӛңделуі мүмкін.
4.1.3.1.13.15
Экологиялық жағдайлардың есебімен инженерлiк жабдықтың
жүйелерiн дамыту бойынша ұсыныс ӛңдеуде, инженерлік-коммуналдық потенциалды
қамтамасыз етуде, дифференциалдалған инженерлiк жабдықты жүйе қолданыла алады:
орталықтандырылған, орталықтандырылмаған, локалды және жергілікті.
4.1.3.1.13.16
Қоршаған ортаны қорғау схемасында қазiргi күй және қоршаған
ортаның кӛз ластануы, кәсiпорындардың санитарлық қорғаныш аймағының болжам
ұсыныстары, курорттар, су объектілерi, табиғи ортаны қорғау мәнiнiң объектілерiнiң
қорғауды аймағы, инженерлiк инфрақұрылымның объектілерiнiң техникалық аймақтары,
акустикалық дискомфорттың табиғи-климаттық және инженерлiк-геологиялық шарттар
бойынша құрылыс үшiн аумақ тағы сол сияқтылар қолайсыз аймақтары кӛрсетіледі.
Айналадағы ортаны қорғауларды схемаларында жасыл отырғызуларды жобаланатын
аумақ, қызыл сызықтың шекаралары (пайдалану және арнайы тағайындау шектелген
ортақ пайдалану), кӛлiк магистральлерi, бӛлiмшелер және бiр орында сақталатын табиғи
жер бедер, су-қорғау аймағы және жолақ, табиғаттың ескерткiштерiнiң қорғауды аймағы,
тарих, мәдениет және архитектураның ескерткiштерiнiң қажеттерi, ортаның ластануының
кӛздерi және аумағының техногендi шарттар бойынша құрылыс ошағы үшiн қолайсыз
олардың санитарлық қорғаныш аймақтары кӛрсетіледі.
Схемада болуы мүмкiн су басу және аумақтың су басуы, радиациялық, жылулық,
электромагниттi ластану, акустикалық дискомфорттың аймағы, бағыттардың құлама және
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карст әсер етулерi болуы мүмкiн сейсмикалық шағын аудандаудың аймақтарының
шекарасы және тағы басқа құбылыстар және процесстердiң желдiң жүктемесiнiң
қарқындары кӛрсетіледі.
Схемада сонымен бiрге қоршаған ортаның болжамға және жақсартуы бойынша
мәлiмет беріледі: шудан қорғайтын жасыл отырғызуларды жолақтар, акустикалық
дискомфорттың болжам аймақтары, техникалық және тазарту құрылыстарының
инженерлiк коммуникациялар және ғимараттардың қорғау аймағы, дислокациясы тағы
басқалар.
4.1.3.1.13.17 Табиғи-экологиялық қаңқаның схемасында келесі аумақтық элементтер
ерекшеленуі керек: негізгі (реттеуші), соның ішінде базалық (жаратушы), негізгі (ерекше),
транзитті (байланыстырушы); екінші дәрежелік (толықтырушы), соның ішінде локалды
(фрагментарлық), буферлі (қорғаулық), реабилитацялауш (орнына келтіруші) элементтер.
4.1.3.1.13.18 Аудан орналастыруды жобаның құрамында қолданылған жобалық
шешiмдердiң дәлелдеуi үшiн қосымша схемалар және жеке бӛлiктер ӛндей алады.
4.1.3.1.13.19 График түрiнде материалдардың құрам және масштабы тапсырмада
(немесе тапсырма берушiнiң ӛңдеушiсiмен) тапсырма берушiмен бекiтiледi, соның iшiнде
жоғарыда кӛрсетiлген қосымша схемалар және жеке бӛлiктердiң құрам, мазмұн және
масштабы.
4.1.3.1.13.20
Құрылыс салудың жобаларында тұрғынның қызмет кӛрсетуiн
әлеуметтiк-тұрмыстықтың мекемелерi, инженерлiк тораптар және ғимараттар, аумақтың
сәулеттендiруiн пайдалануға қосумен құрылыс ошағы туралы ұсыныс, қалпына келтiру
және сәулеттiк ортаның дизайны, шағынаудандар, тоқсандар, кезеңдi жұмыс аяғының
есепке алуы бар бӛлiмшелерiнiң сәулеттендiруiне бiр уақытта ескеру керек.
4.1.3.14 Қала қҧрылысы жобаларын сақтау және тапсырысшыға ӛткізу
4.1.3.14.1 Бекітілген қала құрылыстық жобаның түпнұсқасы мен ілеспелі құжаттар
(жобалық жоспар, аумақты замани пайдаланудың жоспары, барлық түрдегі схемалар,
түсініктеме хат, анықтамалардың түпнұсқалары, автоматталған есептер, шығыс
материалдары, электронды тасығыштардағы кӛшірмелер – әрқайсысы 1 данадан; келісу,
бекіту, т.с.с.) ӛңдеушінің мұрағатында сақталынады, артынан мұрағаттық қызметті
реттейтін талаптарға сәйкес мемлекеттік мұрағатқа беріледі.
4.1.3.14.2 Ӛңдеушімен (бас ӛңдеушімен) тапсырысшыға жобалық құжаттаманың
түптұсқасы 1 данада беріледі, егер басқасы келісіммен келісілмесе, және келесі құрамды
құрайды:
а) негізгі сызба (жобалық жоспар);
б) аумақты замани пайдаланудың жоспары;
в) схемалар;
г) түсіндірме хат және түрлі-түсті сызбалар мен схемалардың кӛшірмелері бар
негізгі ережелер.
4.1.3.14.3 Жобалық және тіреу жоспар және репродукцияның дубликаттары
қосымша тапсырыс бойынша қажеттi санда (бас жобалаушымен) ӛңдеушiмен қала
құрылыс жобаның бекiтуiнен кейiн олардан ӛндiрiледi.
4.1.3.14.4 Тапсырысшы ӛз жеке қаражатының есебінен қалалық, поселкелік
шектердің бекітілген жобасының дубликатын жасап, оны сәулет және қала құрылысы
істері жӛніндегі тиісті органға береді.
4.1.3.14.5 Тапсырысшы түрлi-түстi кӛшiрмелерді қағаз немесе электронды
тасымалдаушылармен, с.і. ұйымдар және тапсырма берушi қағазға немесе жобалық
материалдармен электронды жеткiзуштерiн кӛшiрменi ұсынатын мекемелердiң тiзiмi
59

ҚР ҚН 3.01-00-2011
түсiнiктемеде қала құрылыс жобаның түрiне байланысты, пункт уық аумақтардың
құрылыс ошағының ережелерiмен олардың жоқтығында – атқарушы органмен
анықталады.
Қала құрылыс жобаның барлық түрлерi және оған қатысты инженерлiк iздеулерiн
материалдар жеке меншiк түрi, тапсырма берушiнiң кӛз қаржыландыруынан тәуелсiз
тиiстi органдарда бiреуде берiлуге сәулет және қала құрылысы iстерi бойынша жатады.
Тиiстi регламенттер, шектеулер және сервитуттардың функционалдық аумақты
пайдалануға және анықтауы бойынша жобалық шешiмдер Қазақстан Республикасында
Мемлекеттiк қала құрылыс кадастрдың жүргiзуiнiң ережелерiмен талаптармен сәйкес
мемлекеттiк қала құрылыс кадастрдың автоматтандырылған жүйесiне қала құрылыс
барлауды жүзеге асыру үшiн енгiзiледi.
Мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттарда сақтауда жатқан қала құрылысы
құжаттамасын пайдалану Қазақстан Республикасы «Ұлттық мұрағаттық қорлар мен
мұрағаттар туралы» заңына сәйкес жүзеге асады.
Қала құрылыс құжаттамамен пайдалану, сақтаулы мемлекеттiк және ведомстволық
мұрағаттардағы, ұлттық мұрағат қоры және архивтар туралы Қазақстан республикасының
заңымен сәйкес iске асады.
4.2 Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік пен қол жетімділікке қойылатын талаптар
4.2.1 Мақсаттары:
- адамдардың ӛмірі мен денсаулығын сақтау;
- ортаның қол жетімді болуы, соның ішінде қимылдары шектеулі адамдар үшін.
4.2.2 Нормативтік талаптар
- қала құрылыстық жобаларды ӛңдеуде еңбектену, дем алу және әлеуметтік-мәдени
мақсаттағы объектілерге халықтың кӛліктік қол жетімділігі, аумақтардың қауіпсіздігі,
инженерлік-техникалық талаптар, азаматтық қорғаныстың талаптары, табиғи және
техногенді сипаттағы тӛтенше жағдайлардың алдын алудың қамтамасыз етілуі есепке
алынуы керек;
- қала құрылыстық құжаттаманы ӛңдеу халықтың тез бейімделмеген топтарына
әлеуметтік және ӛзге мақсаттағы объектілерге кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етуі
керек.
4.2.3

Қала қҧрылысын жобалауға қойылатын функционалды талаптар

4.2.3.1 Орналастырудың Бас схемасы күрделі экологиялық және демографиялық
жағдайы бар аймақтарды табуы және орналастыру желілері мен олардың жүйелерінің
ұшырайтын бұзылулар мен қайта тууларға қағидаттық ұсыныстарды анықтауы керек.
4.2.3.2 Ресурстық (табиғи, еңбек, инженерлік-техникалық) потенциалдың кешенді
бағалау негізінде орналастырудың Бас схемасында аумақаралық инженерлік-кӛліктік
коммуникациялардың және ӛндірістік дамуы мен жалпы республикалық орналастыру
жүйесін ары қарай дамытумен бірге кешенді болжамының байламындағы табиғи
пайдаланудың негізгі бағыттары ӛңделуі керек.
4.2.3.3 Аймақтардың аумақтарының қала құрылысын жобалаудың кешенді
схемаларында басымдылықты функционалды пайдалу үшін аумақтарды аймақтандыру,
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ӛндірістік күштерді орналастыру, инженерлік-кӛліктік инфрақұрылымды дамыту,
аумақтарды қауіпті техногендік және табиғи процестерден инженерлік қорғау мен
жобаланушы аймақтың қоршаған ортасын қорғау бойынша негізделген ұсыныстардың
кешені қосылуы керек.
4.2.3.4 Аумақтарды замани пайдалану жоспарында және барлық деңгейдегі қала
құрылысын жобалаудың жобалық жоспарларында (негізгі сызбада) пайдаланудың ерекше
тәртібі бар аумақтар, соның ішінде курорттық-рекреациялық аймақтар, жалпы
демалыстың ірі аймақтары, ерекше қорғаудағы табиғи аймақтар; ірі ӛндірістік кешендерді
орналастыру аймақтары, магистралды кӛліктік және инженерлік коммуникациядық
трассаларының бағыттары, облыстық және аудандық орталықтарға дейінгі кӛліктің қол
жетімділігінің изохрондары; ірі кӛліктік және инженерлік құрылыстардың орналасу
орындары; санитарлық-эпидемиологиялық сипаттама бойынша жағымсыз аймақтар мен
экологиялық жағдайы бұзылған аумақтар кіргізілуі керек.
4.2.3.5 Аумақтардың қала құрылысын жоспарлаудың кешенді жобасының
құрамында мына сұрақтар шешілуі керек:
1) инженерлік және кӛліктік инфрақұрылымдың дамуы;
2) тӛтенше жағдайлар шақыруы мүмкін, табиғи және техногендік процестердің
қауіпті әсерлерімен зақымдалған аумақтар мен объектілерді қоса, қоршаған ортаға
әсерлерін бағалау, санитарлық-қорғау функцияларын орындайтын және адамның ӛмір
сүру ортасының аумақтарын белгілеу жүргізілді;
3) экологиялық
және
санитарлық-эпидемиологиялық
жағдайларды
қала
құрылысының құралдарымен (соның ішінде зиян ӛндірістерді қайта дислокациялау және
қайта профильдеу, экологиялық таза технологиялар мен отынның түрлерін және басқа
дәстүрлі емес энергетикалық ресурстарды пайдалануға бағытталу) жақсарту бойынша
шаралардың кешенін анықтау;
4) аумақтарды қауіпті табиғи және техногендік процестер мен жаратылыстардан
инженерлік қорғаудың, сонымен қатар табиғи және техногендік сипаттағы экологиялық
және басқа да тӛтенше жағдайлардың алдын алу мен жою бойынша шаралар ӛңделген.
4.2.3.6 Елді мекеннің бас жоспарының құрамында мына сұрақтар шешілуі керек:
1) кӛліктік қызмет кӛрсетуді ұйымдастыру, соның ішінде қалалық және сыртқы
кӛлік, магистралды кӛшелердің ұтымды жүйелері мен жолаушы кӛліктерін дамыту
перспективасын анықтау, инженерлік жабдықтау жүйесін дамыту, аумақтарды қауіпті
табиғи және техногендік процестерден қорғау, аумақтарды инженерлік қорғау және
дауындау, кӛгалдандыру, санитарлық тазалау ж.с.с.;
2) еңбек, демалыс және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілердің орындарына
кӛліктің қол жетімділігі. Халық саны 25 мыңнан асатын адамдары бар қалалардың бас
жоспарларының құрамында кӛліктік-қала құрылыстық есептер жүргізілуі керек.
4.2.3.7 Жоспарлау жобалары мен құрылыс салу жобаларында кӛше-жолдық
желілерді ұйымдастыру, аумақтарды абаттандыру мен кӛгалдандыру, халыққа кӛліктік
қызмет кӛрсету мен жаяу жүрістің қағидаттарының сұрақтары, соның ішінде халықтың
тез бейімделмейтін топтарының әлеуметтік және ӛзге де мақсаттағы объектілерге
кедергісіз қол жетімділігін қамтамасыз ету сұрақтары шешілуі керек.
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ҚОСЫМША А
(міндетті)
ЖОБАЛАУҒА ТАПСЫРМА
БЕКІТЕМІН:
(ұйым, лауазымы)
(аты-жөні)
(қолы)
(күні)

ЖОБАЛАУҒА ТАПСЫРМА
1 Қала құрылысы жобасының түрі
2 Тапсырысшы
(толық және қысқартылған атауы)

3 Жобалық ұйым (ӛңдеуші)

(толық және қысқартылған атауы)
4 Жобалаудың негізі

5 Қала құрылысын жоспарлау немесе аумақтың құрылысын салу объектісі, оның негізгі сипаттамасы
6 Жобалау кезеңдері, жүйелілігі мен жұмыстарды орындау мерзімдері бойынша ұсынылатын материалдардың құрамына, мазмұнына және формасына қойылатын
талаптар

7
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Жобалауға

арналған

шығыс

ақпаратының

құрамы,

орындаушылары,

мерзімдері

мен

тәртібі

ҚР ҚН 3.01-00-2011
8 Қала құрылысы жобасының осы түрін келіскен уәкілетті мемлекетті органдар мен жергілікті атқару органдарының тізбесі

9 Қала құрылысы жобасының ӛңделген түріне келісуші ұйымдардың талаптары

10 Жоба алдылық ғылыми-зерттеу жұмыстары мен инженерлік іздеулерді жүргізу (қажеттілік кезінде) құрамы мен тәртібі
11 Ӛңделіп отырған қала құрылысы жобасын келісу және сараптауды ұйымдастырудың тәртібі
12 Ӛзге талаптар мен шарттар:
орындаушыдан
(лауазымы, ұйым)
(аты-жөні)

(қолы)
(күні)

сәулет, қала құрылыс және құрылыс істері жӛніндегі уәкілетті (немесе жергілікті атқарушы)
органдардан

(лауазымы, ұйым)
(аты-жөні)

(қолы)
(күні)

келісетін ӛзге де ұйымдардан
(лауазымы, ұйым)

(толық атауы)
(аты-жөні)

(қолы)
(күні)

ЕСКЕРТПЕ Тапсырманың мазмұны қала құрылысы құжаттамасының бӛлек түрлерін ӛңдеуге қойылатын талаптары мен қала құрылыстық
жоспарлау және құрылысын салу объектісінің спецификасына сәйкес нақтылануы мүмкін.
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ҚОСЫМША Б
(міндетті)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫН ҦЙЫМДАСТЫРУ БАС СХЕМАСЫ
ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІ
№ р/с
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
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Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

Қазақстан Республикасының
аумағы
Барлығы
мың га
оның ішінде:
Ауылшаруашылық мақсаттағы
мың га/%
жерлер
Елді мекендердің жерлері, оның
ішінде:
-"- қалалық
-"- ауылдық
Ӛнеркәсіп, транспорт, байланыс,
-"радиохабар, теледидар,
информатика, ғарыштық
қамсыздандыру, қорғаныс,
қауіпсіздік және елді мекендердің
шегінен тыс ӛзге де арнайы
мақсаттағы жерлер
-"Ерекше қорғалатын аумақтар мен
объектілердің жерлері
оның ішінде:
-"- емдік-сауықтандыру және
курорттық мақсаттағы
- табиғи қорғау мақсаттағы
-"- рекреационды мақсаттағы
-"- тарихи-мәдени мақсаттағы
-"Ерекше құнды жерлер
-"- орман қорының
-"- су қорының
-"- қосалқы
-"Жалпы аумақтан:
Табиғи және техногенді сипаттағы
-"тӛтенше жағдайлардың әсеріне
ұрылатын аумақтар
Мемлекет меншігіндегі жерлер
-"Жеке меншіктің жерлері
-"Халық
Барлығы
мың адам
оның ішінде:
халықтың жалпы санынан
қала халқының саны:
мың адам/%
(қалалар, жұмыс ауылдар мен басқа
қалалық орналасу бойынша)
ауыл халқының саны:
-»(ауылдар, (селолар) және басқа да
ұдайы ауылдық елді мекендер
(фермалар, жайылымдар) бойынша
Халықтың табиғи әрекеттерінің
кӛрсеткіштері:

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША Б (жалгасы)
2.2.1 ӛсуі
-"2.2.2 азаюы
-"2.3 Халық миграциясының
кӛрсеткіштері:
2.3.1 ӛсуі
-"2.3.1 азаюы
-"2.4 Қалалық елді мекендердің санынан –
бірлік
барлығы
2.4.1 250,0 мың адамнан аса халқы бар
-"қалалар
2.4.2 100,0-ден 250,0-ге дейін мың адам
-"халқы бар қалалар
2.4.3 50,0-ден 100,0-ге дейін мың адам
-"халқы бар қалалар
2.4.4 50,0 мың адамнан кем халқы бар
-"қалалар
2.4.5 10.0 мың адамнан аса халқы бар
-"ауылдар
2.4.6 10.0 мың адамнан аз халқы бар
-"ауылдар
2.5 Ауылды елді мекен санынан
-"2.5.1 500 мың адамнан аса халық саны бар
бірлік
агломерация саны
2.5.2 5,0 мың адамнан аса халқы бар
-"2.5.3 2,0-5,0 мың адам халқы бар
-"2.5.4 1,0-2,0 мың адам халқы бар
-"2.5.5 0,4-1,0 мың адам халқы бар
-"2.5.6 0,4 мың адамнан кем халқы бар
-"2.6 Халық тығыздығы
мың адам/100 км2
2.6.1 Ауыл халқының тығыздығы
-"2.7 Халықтық жас құрылымы:
мың адам/халықтың жалпы
2.7.1 15 жасқа дейінгі балалар
санынан %

2.7.2 Еңбекке қабілетті жастағы халық
(ерлер – 16-62 жас, әйелдер – 16-57
жас)
2.7.3 Еңбекке қабілетті жастан жоғары
халық
2.7.4 Жұмыс істейтін халық саны –
барлығы
2.7.4.1 Оның ішінде материалдық салада

3
3.1
3.2
4
4.1

соның ішінде:
- ӛнеркәсіп
- құрылыс
- ауыл шаруашылығы
- ғылым
- ӛзгелер
Экономикалық потенциал
Ӛнеркәсіптік ӛндірістің кӛлемі
Ауыл шаруашылығы ӛнімі
ӛндірісінің кӛлемі
Тҧрғын қор
Барлығы

-"-

-"мың адам
мың адам/халықтың жұмыс
істейтін санынан %

-"-"-"-"-"млрд. теңге
-"-

пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы
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ҚОСЫМША Б (жалгасы)
Соның ішінде:
4.1.1 қалалық елді мекендерде

пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы, %
-"-

ауылдық елді мекендерде
Жалпы тұрғын қорынан:
мемлекет меншігінен
-"жеке меншіктен
-"2
м
/адам
Халықтың пәтердің жалпы
ауданымен қамтамасыздығы:
4.3.1 қалалық елді мекендерде
-"4.3.2 ауылдық елді мекендерде
-"5 Ауыл аралық мәндегі халыққа
әлеуметтік және мәденитҧрмыстық қызмет кӛрсету
объектілері
5.1 Жоғарғы оқу орындары
білімгерлер
5.2 Бастапқы және орта кәсіптік білім
оқушылар
мекемелері
5.3 Мәдениет және ӛнер мекемелері
тиісті бірліктер
(театрлар, мұражайлар, кӛрме
залдары ж.б.) – барлығы/1000 адам
5.4 Денсаулық сақтау мекемелері
-"(ауруханалар, емханалар,
перзентханалар, фельдшерліакушерлік пункттер ж.с.с.)
5.5 Санаторлық-курорттық, сауықтыру,
-"демалыс және туризм мекемелері
(санаторийлер, демалыс үйлері,
пансионаттар, оқушыларға арналған
лагерьлер ж.б.)
5.6 Әлеуметтік қамтамасыз ету
-"мекемелері (қарттар үйі, жетімдер
үйі, шектеулі денсаулығы бар
балалар үшін мамандырылған
мектеп-интернаттар ж.с.с.)
5.7 Басқару ұйымдары мен мекемелері,
-"несие-қаржылық мекемелер,
байланыс кәсіпорындары
5.8 Ӛрт депосының ғимараты
автомобиль/постылардың
саны
-"Халыққа әлеуметтік және мәдени5.9 тұрмыстық қызмет кӛрсетудің басқа
да объектілері
6 Кӛліктік инфрақҧрылым
км
Хабарлама темір жол сапарының
6.1
ұзақтығы
-"Теңіз және ӛзен жолдарымен
6.2
кемелердің жүзуінің ұзақтығы
км
Автомобиль жолдарының ұзақтығы,
6.3
барлығы
соның ішінде:
6.3.1 мемлекеттік мәндегі
-"6.3.2 облыстық мәндегі
-"6.3.3 аудандық мәндегі
-"6.3.4 жергілікті мәндегі
-"4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
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ҚОСЫМША Б (жалгасы)
Газ құбырларының ұзақтығы
Мұнай құбырларының ұзақтығы
Кӛлік желілерінің тығыздығы:
темір жолдарының
автомобиль жолдарының
Әуежайлар
соның ішінде:
6.7.1 халықаралық мақсаттағы
6.7.2 мемлекеттік (ұлттық)
6.7.3. жергілікті
6.7.4 жеке
7 Инженерлік инфрақҧрылым
7.1 Сумен жабдықтау:
7.1.1 Жер астылық кӛздердің қуаттылығы
7.1.2 Жер бетіндегі кӛздердің қуаттылығы
7.1.3 1 адамның орташа тәуліктік су
тұтынуы
7.1.4 Ауыз суға мұқтаждық
7.2 Электрмен жабдықтау:
7.2.1 белгіленген қуаттылық, барлығы
соның ішінде:
7.2.1.1 гидроэлектр станциялары
7.2.1.2 жылу электр станциялары
7.2.1.3 атом электр станциялары
7. 2.2 Есептік мұқтаждық:
7.2.2.1 оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
7.2.3 110 кВ және одан да жоғары
кернеумен электр жіберу ауа
желілерінің ұзақтығы
7.3. Жылумен жабдықтау:
7.3.1 Белгіленген қуаттылық
7.3.2 Есептік мұқтаждық:
оның ішінен коммуналдық7.3.2.1
тұрмыстық қажеттілікке
7.4 Газбен жабдықтау:
Жағу балансындағы газдың
7.4.1
салыстырмалық салмағы
7.4.2 Есептік мұқтаждық:
7.4.2.1 оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
7.5 Байланыс және теледидар
Байланыстың қалааралық кабельді
7.5.1
желілерінің ұзақтығы
Халықты жалпы қолданудағы
7.5.2 телефон байланысымен қамтамасыз
ету
7.5.3 Халықты телевизиялық
кӛрсетіліммен қамту
7.7 Инженерлік инфрақұрылымның
даму және жаңаруының ӛзге де
кӛрсеткіштері
8 Табиғатты қорғау және табиғатты
радионалды пайдалану
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7

км
км
км/100 км2
-"-"бірлік
-"-"-"-"-

млн. м3 /жыл
-"адамға л/тәул.
млн. м3 / жыл
МВт
%
-"млн. кВт /сағ
-"км

млн. Гкал/жыл
-"-"-

%
млн. м3 /жыл
-"-

км
100 отбасына нӛмірлер
барлық халықтың %
тиісті бірліктер
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ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША Б (жалгасы)
Табиғи орта ластануының жоғарғы
дәрежесі бар қалалардың саны
8.3 Қатты тұрмыстық қалдықтарды іске
асырудың кӛлемдері
8.4 Ластанған суды лақтырудың жалпы
кӛлемі
соның ішінде шаруашылық8.4.1
тұрмыстық ағын сулар
8.5 Орманды орнына келтіру
жұмыстары
8.6 Экологиялық қатынаста қолайсыз
аумақтар (химиялық және
биологиялық заттармен, рұқсатты
концентрациядан асып кеткен зиян
микроағзалармен, рұқсатты
салыстырмалық санынан асып
кеткен радио белсенді заттармен
ластанған аумақтар)
8.7 Табиғатты қорғау мен табиғи
ресурстарды радионалды пайдалану
бойынша ӛзге кӛрсеткіштер мен
шаралар
9 Инвестициялар
9.1 Аумақты дамытудың қала
құрылысын жоспарлаудың кешенді
схемасын (жобасын) іске асырудың
1-кезеңі бойынша инвестициялардың
шамаланған кӛлемі
8.1

млн.адам бірліктері
жылына мың т
млн. м3/жыл
-"%
га

тиісті бірліктер

млн. теңге

ЕСКЕРТПЕ
1. Қазақстан Республикасы аумағын орналастыру мен жоспарлық ұйымдастырудың Бас схемасының
техникалық-экономикалық кӛрсеткіштері
- ӛтпелі кезеңге;
- бірінші кезеңге;
- есептік кезеңге келтіріледі.
2. Кӛрсетілген жерлердің санаттарының құрамына табиғи қорғау мақсаттағы жерлер, санитарлық
қорғаудың аумақтары, тарихи-мәдени мақсаттағы объектілердің қорғаудағы аумақтары және аумақты
пайдалануды ерекше реттеу шарттары бар басқа да локалды аумақтар кіруі мүмкін.
3. Ӛнеркәсіптің, кӛліктің, байланыс пен басқа да санаттағы жерлер елді мекендердің шекараларынан
тыс кӛрсетіледі.
4. Қарастырылған аумақтың жерінің дифферанциациясы аумақтың спецификасына байланысты
жобалау тапсырмасында нақтыланады.
5. Әлеуметтік және инженерлік-кӛліктік инфрақұрылымдар бойынша бірінші кезеңнің жаңа
құрылысының кӛлемдерінің кӛрсеткіштері келтіріледі.
6. Электр энергиясына, жылу энергиясына, суға, коммуналды-тұрмыстық және ӛндірістік
қажеттіліктегі газға мұқтаждық бойынша және ағын сулардың кӛлемдері бойынша кӛрсеткіштер тиісті
облыстық және аудандық қызметтердің деректері бойынша қабылданады.
7.
Қоршаған ортаға әсерді бағалау қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органның
талаптары бойынша жүзеге асады.
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША В
(міндетті)
АУМАҚТЫҚ ДАМУДЫҢ АЙМАҚАРАЛЫҚ СЫЗБА ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІ
№ р/с
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.1
2.4

Кӛрсеткіштер

ҚОСЫМША В (жалгасы)
Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

Аумақ
Барлығы
мың га
оның ішінде:
Ауылшаруашылық мақсаттағы жерлер
мың га/%
Елді мекендердің жерлері, оның ішінде:
- қалалық
-"- ауылдық
-"Ӛнеркәсіп, транспорт, байланыс,
-"радиохабар, теледидар, информатика,
ғарыштық қамсыздандыру, қорғаныс,
қауіпсіздік және елді мекендердің шегінен
тыс ӛзге де арнайы мақсаттағы жерлер
Ерекше қорғалатын аумақтар мен
-"объектілердің жерлері
оның ішінде:
-"- емдік-сауықтандыру және курорттық
мақсаттағы
- табиғи қорғау мақсаттағы
-"- рекреационды мақсаттағы
-"- тарихи-мәдени мақсаттағы
-"Ерекше құнды жерлер
-"- орман қорының
-"- су қорының
-"- қосалқы
-"Жалпы аумақтан:
Табиғи және техногенді сипаттағы
-"тӛтенше жағдайлардың әсеріне ұрылатын
аумақтар
Мемлекет меншігіндегі жерлер
-"Жеке меншіктің жерлері
-"Халық
Барлығы
мың адам
оның ішінде:
халықтың жалпы
қала халқының саны:
санынан мың
(қалалар, жұмыс ауылдар мен басқа
адам/%
қалалық орналасу бойынша)
ауыл халқының саны:
-»(ауылдар, (селолар) және басқа да ұдайы
ауылдық елді мекендер (фермалар,
жайылымдар) бойынша
Халықтың табиғи әрекеттерінің
кӛрсеткіштері:
ӛсуі
-"азаюы
-"Халық миграциясының кӛрсеткіштері:
ӛсуі
-"азаюы
-"Қалалық елді мекендердің санынан –
бірлік
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША В (жалгасы)
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1

барлығы
250,0 мың адамнан аса халқы бар қалалар
100,0-ден 250,0-ге дейін мың адам халқы
бар қалалар
50,0-ден 100,0-ге дейін мың адам халқы
бар қалалар
50,0 мың адамнан кем халқы бар қалалар
10.0 мың адамнан аса халқы бар ауылдар
10.0 мың адамнан аз халқы бар ауылдар
Ауылды елді мекен санынан
500 мың адамнан аса халық саны бар
агломерация саны
5,0 мың адамнан аса халқы бар
2,0-5,0 мың адам халқы бар
1,0-2,0 мың адам халқы бар
0,4-1,0 мың адам халқы бар
0,4 мың адамнан кем халқы бар
Халық тығыздығы
Ауыл халқының тығыздығы
Халықтық жас құрылымы:
15 жасқа дейінгі балалар

-"-"-"-"-"-"-"бірлік
-"-"-"-"-"мың адам/100 км2
-"мың адам/халықтың
жалпы санынан %

2.7.2 Еңбекке қабілетті жастағы халық (ерлер –
-"16-62 жас, әйелдер – 16-57 жас)
2.7.3 Еңбекке қабілетті жастан жоғары халық
-"2.7.4 Жұмыс істейтін халық саны – барлығы
мың адам
мың адам/халықтың
2.7.4.1 Оның ішінде материалдық салада
жұмыс істейтін
санынан %

3
3.1
3.2
4
4.1

соның ішінде:
- ӛнеркәсіп
- құрылыс
- ауыл шаруашылығы
- ғылым
- қызмет кӛрсету саласы
- ӛзгесі
Экономикалық потенциал
Ӛнеркәсіптік ӛндірістің кӛлемі
Ауыл шаруашылығы ӛнімі ӛндірісінің
кӛлемі
Тҧрғын қор
Барлығы

Соның ішінде:
4.1.1 қалалық елді мекендерде
ауылдық елді мекендерде
Жалпы тұрғын қорынан:
мемлекет меншігінен
жеке меншіктен
Халықтың пәтердің жалпы ауданымен
қамтамасыздығы:
4.3.1 қалалық елді мекендерде
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
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-"-"-"-"-"-"млрд. теңге
-"-

пәтер
бірлігінің
мың м2 тұрғын
ауданы

пәтер
бірлігінің
мың м2 тұрғын
ауданы, %
-"-"-"2
м /адам
-"-

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША В (жалгасы)
4.3.2 ауылдық елді мекендерде
4.4 Тұрғын қорының
қамтамасыздандырылуы:
4.4.1 су құбырларымен:
4.4.1.1 қалаларда
4.4.1.2 ауылдық елді мекендерде

-"-

қалалық мекендердің
жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді
мекендердің жалпы
тұрғын қорының %

4.4.2 кәрізбен:
4.4.2.1 қалаларда
4.4.2.2 ауылдық елді мекендерде

қалалық мекендердің
жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді
мекендердің жалпы
тұрғын қорының %

4.4.3 электр плиталарымен:
4.4.3.1 қалаларда
4.4.3.2 ауылдық елді мекендерде

қалалық мекендердің
жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді
мекендердің жалпы
тұрғын қорының %

4.4.4 газ плиталарымен:
4.4.4.1 қалаларда
4.4.4.2 ауылдық елді мекендерде
5

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

қалалық мекендердің
жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді
мекендердің жалпы
тұрғын қорының %

Ауыл аралық мәндегі халыққа
әлеуметтік және мәдени-тҧрмыстық
қызмет кӛрсету объектілері
Жоғарғы оқу орындары
білімгерлер
оқушылар
Бастапқы және орта кәсіптік білім
мекемелері
тиісті бірліктер
Мәдениет және ӛнер мекемелері
(театрлар, мұражайлар, кӛрме залдары
ж.б.) – барлығы/1000 адам
Денсаулық сақтау мекемелері
-"(ауруханалар, емханалар, перзентханалар,
фельдшерлі-акушерлік пункттер ж.с.с.)
Санаторлық-курорттық, сауықтыру,
-"демалыс және туризм мекемелері
(санаторийлер, демалыс үйлері,
пансионаттар, оқушыларға арналған
лагерьлер ж.б.)
Әлеуметтік қамтамасыз ету мекемелері
-"(қарттар үйі, жетімдер үйі, шектеулі
денсаулығы бар балалар үшін
мамандырылған мектеп-интернаттар
ж.с.с.)
Басқару ұйымдары мен мекемелері, несие-"қаржылық мекемелер, байланыс
кәсіпорындары
Ӛрт депосының ғимараты
автомобиль/постыл
ардың саны
Халыққа әлеуметтік және мәдени-"-
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША В (жалгасы)
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3.
6.7.4
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1

7.1.4
7.1.4.1

7.2
7.2.1
7.2.1.1

7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.2
7.3.2.1
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тұрмыстық қызмет кӛрсетудің басқа да
объектілері
Кӛліктік инфрақҧрылым
Хабарлама темір жол сапарының
ұзақтығы
Теңіз және ӛзен жолдарымен кемелердің
жүзуінің ұзақтығы
Автомобиль жолдарының ұзақтығы,
барлығы
соның ішінде:
мемлекеттік мәндегі
облыстық мәндегі
аудандық мәндегі
жергілікті мәндегі
Газ құбырларының ұзақтығы
Мұнай құбырларының ұзақтығы
Кӛлік желілерінің тығыздығы:
темір жолдарының
автомобиль жолдарының
Әуежайлар
соның ішінде:
халықаралық мақсаттағы
мемлекеттік (ұлттық)
жергілікті
жеке
Инженерлік инфрақҧрылым
Сумен жабдықтау:
Жер астылық кӛздердің қуаттылығы
Жер бетіндегі кӛздердің қуаттылығы
Суды пайдалану - барлығы
соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- олардың ішінен қалалық мекендерде
- ауылдық елді мекендерде
1 адамның орташа тәуліктік су тұтынуы
соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- олардың ішінен қалалық мекендерде
- ауылдық елді мекендерде
Кәріз
Су қоймаларының үстіне ағынды
сулардың кӛлемі
Оның ішінде шаруашылық-тұрмыстық
ағынды сулар
- олардың ішінен қалалық мекендерде
- ауылдық елді мекендерде
Электрмен жабдықтау:
белгіленген қуаттылық, барлығы
соның ішінде:
гидроэлектр станциялары
жылу электр станциялары
атом электр станциялары
Есептік мұқтаждық:
оның ішінен коммуналдық-тұрмыстық
қажеттілікке

км
-"км

-"-"-"-"км
км
км/100 км2
-"-"бірлік
-"-"-"-"-

млн. м3 /жыл
-"мың м3/тәу
-"-"-"адамға л/тәул.
-"-"-"мың м3/тәу
-"-"-"МВт
%
-"млн. кВт /сағ
-"-

ҚР ҚН 3.01-02-2011

7.3.3
7.4.
7.4.1
7.4.2
7.4.2.1

7.5
7.5.1
7.5.2
7.4.2.1

7.6
7.6.1
7.6.2

7.6.3

7.7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

ҚОСЫМША В (жалгасы)
- олардың ішінен қалалық мекендерде
-"- ауылдық елді мекендерде
-"км
35 кВ және одан да жоғары кернеумен
электр жіберу ауа желілерінің ұзақтығы
Жылумен жабдықтау:
Белгіленген қуаттылық
млн. Гкал/жыл
Есептік мұқтаждық:
-"-"оның ішінен коммуналдық-тұрмыстық
қажеттілікке
- олардың ішінен қалалық мекендерде
-"- ауылдық елді мекендерде
-"Газбен жабдықтау:
%
Жағу балансындағы газдың
салыстырмалық салмағы
млн. м3 /жыл
Есептік мұқтаждық:
-"оның ішінен коммуналдық-тұрмыстық
қажеттілікке
- олардың ішінен қалалық мекендерде
-"- ауылдық елді мекендерде
-"Байланыс және теледидар
км
Байланыстың қалааралық кабельді
желілерінің ұзақтығы
Халықты жалпы қолданудағы телефон
100 отбасына
байланысымен қамтамасыз ету
нӛмірлер
-"- олардың ішінен қалалық мекендерде
-"- ауылдық елді мекендерде
барлық халықтың
Халықты телевизиялық кӛрсетіліммен
%
қамту
-"- олардың ішінен қалалық мекендерде
-"- ауылдық елді мекендерде
тиісті бірліктер
Инженерлік инфрақұрылымның даму
және жаңаруының ӛзге де кӛрсеткіштері
Табиғатты қорғау және табиғатты
радионалды пайдалану
млн.адам бірліктері
Табиғи орта ластануының жоғарғы
дәрежесі бар қалалардың саны
жылына мың т
Зиянды заттарды атмосфералық ауаға
лақтырудың кӛлемі
жылына мың т
Қатты тұрмыстық қалдықтарды іске
асырудың кӛлемдері
млн. м3/жыл
Ластанған суды лақтырудың жалпы
кӛлемі
-"соның ішінде шаруашылық-тұрмыстық
ағын сулар
Ластанған су қоймаларының
%
салыстырмалық салмағы
Бұзылған аумақтардың рекультивациясы
га
Орманды орнына келтіру жұмыстары
%
Экологиялық қатынаста қолайсыз
га
аумақтар (химиялық және биологиялық
заттармен, рұқсатты концентрациядан
асып кеткен зиян микроағзалармен,
рұқсатты салыстырмалық санынан асып
кеткен радио белсенді заттармен
ластанған аумақтар)
Табиғатты қорғау мен табиғи ресурстарды тиісті бірліктер
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ҚОСЫМША В (жалгасы)
9
9.1
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радионалды пайдалану бойынша ӛзге
кӛрсеткіштер мен шаралар
Инвестициялар
Аумақты дамытудың қала құрылысын
жоспарлаудың кешенді схемасын
(жобасын) іске асырудың 1-кезеңі
бойынша инвестициялардың шамаланған
кӛлемі

млн. теңге

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Г
(міндетті)
АЙМАҚТАРДЫҢ АУМАҚТАРЫНЫҢ ҚАЛА ҚҦРЫЛЫСЫН ЖОСПАРЛАУДЫҢ
КЕШЕНДІ СЫЗБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӚРСЕТКІШТЕРІ
ҚОСЫМША Г (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

1
1.1

Аумақ
Барлығы
оның ішінде:
Ауылшаруашылық мақсаттағы
жерлер
Елді мекендердің жерлері, оның
ішінде:
- қалалық
- ауылдық
Ӛнеркәсіп, транспорт, байланыс,
радиохабар, теледидар,
информатика, ғарыштық
қамсыздандыру, қорғаныс,
қауіпсіздік және елді мекендердің
шегінен тыс ӛзге де арнайы
мақсаттағы жерлер
Ерекше қорғалатын аумақтар мен
объектілердің жерлері
оның ішінде:
- емдік-сауықтандыру және
курорттық мақсаттағы
- табиғи қорғау мақсаттағы
- рекреационды мақсаттағы
- тарихи-мәдени мақсаттағы
Ерекше құнды жерлер
- орман қорының
- су қорының
- қосалқы
Жалпы аумақтан:
Табиғи және техногенді сипаттағы
тӛтенше жағдайлардың әсеріне
ұрылатын аумақтар
Мемлекет меншігіндегі жерлер
Жеке меншіктің жерлері
Халық
Барлығы
оның ішінде:
қала халқының саны:
(қалалар, жұмыс ауылдар мен басқа
қалалық орналасу бойынша)
ауыл халқының саны:
(ауылдар, (селолар) және басқа да
ұдайы ауылдық елді мекендер
(фермалар, жайылымдар) бойынша
Халықтың табиғи әрекеттерінің
кӛрсеткіштері:
ӛсуі

1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5.
1.1.5.1
1.1.5.1
1.1.5.1
1.2.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1

2.1.1.

2.1.2.
2.2

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

мың га
мың га/%

-"-"-"-

-"-

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-"мың адам
халықтың жалпы
санынан мың адам/%
-»-

-"-
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ҚОСЫМША Г (жалгасы)
№ р/с

2.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1

Кӛрсеткіштер
азаюы
Халық миграциясының
кӛрсеткіштері:
ӛсуі
азаюы
Қалалық елді мекендердің санынан
– барлығы
Қалалық елді мекендердің санынан
– барлығы
250,0 мың адамнан аса халқы бар
қалалар
100,0-ден 250,0-ге дейін мың адам
халқы бар қалалар
50,0-ден 100,0-ге дейін мың адам
халқы бар қалалар
50,0 мың адамнан кем халқы бар
қалалар
10.0 мың адамнан аса халқы бар
ауылдар
10.0 мың адамнан аз халқы бар
ауылдар
Ауылды елді мекен санынан
500 мың адамнан аса халық саны
бар агломерация саны
5,0 мың адамнан аса халқы бар
2,0-5,0 мың адам халқы бар
1,0-2,0 мың адам халқы бар
0,4-1,0 мың адам халқы бар
0,4 мың адамнан кем халқы бар
Халық тығыздығы
Ауыл халқының тығыздығы
Халықтық жас құрылымы:
15 жасқа дейінгі балалар

Еңбекке қабілетті жастағы халық
(ерлер – 16-62 жас, әйелдер – 16-57
жас)
2.7.3 Еңбекке қабілетті жастан жоғары
халық
Жұмыс істейтін халық саны –
2.7.4
барлығы
2.7.4.1 Оның ішінде материалдық салада
2.7.2

соның ішінде:
2.7.4.1 - ӛнеркәсіп
- құрылыс
- ауыл шаруашылығы
- ғылым
- қызмет кӛрсету саласы
- ӛзгесі
3
Экономикалық потенциал

76

Ӛлшеу бірлігі
-"-

-"-"бірлік
бірлік
-"-"-"-"бірлік
-"-"бірлік
-"-"-"-"-"мың адам/100 км2
-"мың адам/халықтың
жалпы санынан %

-"-

-"мың адам
мың адам/халықтың
жұмыс істейтін санынан %

-"-"-"-"-"-"-

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Г (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

3.1

Ӛнеркәсіптік ӛндірістің кӛлемі

3.2

Ауыл шаруашылығы ӛнімі
ӛндірісінің кӛлемі
Тҧрғын қор
Барлығы

4
4.1

4.1.1

Соның ішінде:
қалалық елді мекендерде

4.1.2 ауылдық елді мекендерде
4.2 Жалпы тұрғын қорынан:
4.2.1 мемлекет меншігінен
4.2.2 жеке меншіктен
4.3 Халықтың пәтердің жалпы
ауданымен қамтамасыздығы:
4.3.1 қалалық елді мекендерде
4.3.2 ауылдық елді мекендерде
4.4 Тұрғын қорының
қамтамасыздандырылуы:
4.4.1 су құбырларымен:
4.4.1.1

қалаларда

4.4.1.2 ауылдық елді мекендерде
4.4.2 кәрізбен:
4.4.2.1

қалаларда

4.4.2.2

ауылдық елді мекендерде
4.4.3 электр плиталарымен:

4.4.3.1 қалаларда
4.4.3.2

ауылдық елді мекендерде
4.4.4 газ плиталарымен:

4.4.4.1 қалаларда
4.4.4.2
5

5.1
5.2
5.3

ауылдық елді мекендерде
Ауыл аралық мәндегі халыққа
әлеуметтік және мәденитҧрмыстық қызмет кӛрсету
объектілері
Жоғарғы оқу орындары
Бастапқы және орта кәсіптік білім
мекемелері
Мәдениет және ӛнер мекемелері
(театрлар, мұражайлар, кӛрме
залдары ж.б.) – барлығы/1000 адам

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

млрд. теңге

-"-

пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы

пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы, %
-"-"-"м2/адам
-"-"-

қалалық мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қалалық мекендердің жалпы
тұрғын қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қалалық мекендердің жалпы
тұрғын қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қалалық мекендердің жалпы
тұрғын қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %

білімгерлер
оқушылар
тиісті бірліктер
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Г (жалгасы)
№ р/с
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.9

78

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

Денсаулық сақтау мекемелері
-"(ауруханалар, емханалар,
перзентханалар, фельдшерліакушерлік пункттер ж.с.с.)
Санаторлық-курорттық, сауықтыру,
-"демалыс және туризм мекемелері
(санаторийлер, демалыс үйлері,
пансионаттар, оқушыларға арналған
лагерьлер ж.б.)
Әлеуметтік қамтамасыз ету
-"мекемелері (қарттар үйі, жетімдер
үйі, шектеулі денсаулығы бар
балалар үшін мамандырылған
мектеп-интернаттар ж.с.с.)
-"Басқару ұйымдары мен мекемелері,
несие-қаржылық мекемелер,
байланыс кәсіпорындары
Ӛрт депосының ғимараты
автомобиль/постылардың
саны
-"Халыққа әлеуметтік және мәденитұрмыстық қызмет кӛрсетудің басқа
да объектілері
Транспорттық инфрақҧрылым
км
Байланыс темір жолдарының
ұзақтығы
Соның ішінде:
республикалық мәндегі
км
аймақтық мәндегі
-"-"Кепілдемелік тереңдігі бар ӛзен кеме
жолдарының ұзақтығы
км
Автомобиль жолдарының ұзақтығы,
барлығы
соның ішінде:
мемлекеттік мәндегі
-"облыстық мәндегі
-"аудандық мәндегі
-"жергілікті мәндегі
-"км/%
Қатты жабыны бар жолдардағы
автомобиль жолдарының жалпы
санынан
Газ құбырларының ұзақтығы
км
Мұнай құбырларының ұзақтығы
км
Кӛлік желілерінің тығыздығы:
км/100 км2
темір жолдарының
-"автомобиль жолдарының
-"Әуежайлар
бірлік
соның ішінде:
халықаралық мақсаттағы
-"мемлекеттік (ұлттық)
-"жергілікті
-"жеке
-"автомобиль
Халықтың жеке жеңіл кӛлікпен
қамтамасыздығы (1000 тұрғын үшін)

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Г (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

7

Инженерлік инфрақҧрылым және
аумақты абаттандыру
Сумен жабдықтау:
Жер астылық кӛздердің қуаттылығы
Жер бетіндегі кӛздердің қуаттылығы
Суды пайдалану - барлығы
соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- олардың ішінен қалалық
мекендерде
- ауылдық елді мекендерде
1 адамның орташа тәуліктік су
тұтынуы
соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- олардың ішінен қалалық
мекендерде
- ауылдық елді мекендерде
Кәріз
Су қоймаларының үстіне ағынды
сулардың кӛлемі
Оның ішінде шаруашылықтұрмыстық ағынды сулар
- олардың ішінен қалалық
мекендерде
- ауылдық елді мекендерде
Биологиялық тазалаудан кейін
ағынды сулардың ағынының жалпы
санынан
- олардың ішінен қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
Электрмен жабдықтау:
белгіленген қуаттылық, барлығы
соның ішінде:
гидроэлектр станциялары
жылу электр станциялары
атом электр станциялары
Есептік мұқтаждық:
оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
- олардың ішінен қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
35 кВ және одан да жоғары
кернеумен электр жіберу ауа
желілерінің ұзақтығы
Жылумен жабдықтау:
Белгіленген қуаттылық
Есептік мұқтаждық:
оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
- олардың ішінен қалаларда
- ауылдық елді мекендерде

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1

7.1.4
7.1.4.1

7.2
7.2.1
7.2.1.1

7.2.2

7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.2
7.3.2.1

7.3.3

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.2.1

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

млн. м3 /жыл
-"мың м3/тәу
-"-"-"адамға л/тәул.
-"-"-"мың м3/тәу
-"-"-"-"-

-"-"МВт
%
-"млн. кВт /сағ
-"-"-"км

млн. Гкал/жыл
-"-"-"-"-
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Г (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

7.5 Газбен жабдықтау:
7.5.1 Газ беру кӛздері
млн. м3/жыл
%
Жағу балансындағы газдың
7.5.2
салыстырмалық салмағы
7.5.3 Белгіленген қуаттылық
млн. Гкал/жыл
7.5.3.1 Есептік мұқтаждық:
-"-"оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
- олардың ішінен қалаларда
-"7.6 Байланыс және теледидар
7.6.1 Байланыстың қалааралық кабельді
км
желілерінің ұзақтығы
7.6.2 Халықты жалпы қолданудағы
100 отбасына нӛмірлер
телефон байланысымен қамтамасыз
ету
-"- олардың ішінен қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
7.6.3 Халықты телевизиялық
барлық халықтың %
кӛрсетіліммен қамту
-"- олардың ішінен қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
7.7 Аумақтың инженерлік дайындығы
7.7.1 Аумақтың инженерлік дайындығы
тиісті бірліктер
бойынша арнайы шаралардың ӛтуін
талап етуші аумақтар
7.8 Аумақты санитарлық тазалау
7.8.1 Қатты тұрмыстық қалдықтардың
мың м3/жыл
саны
-"Соның ішінде пайдаға асатын қатты
7.8.1.1
тұрмыстық қалдықтар
- олардың ішінен қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
-"7.9 Инженерлік инфрақұрылымның даму
тиісті бірліктер
және жаңаруының ӛзге де
кӛрсеткіштері
8 Табиғатты қорғау және табиғатты
радионалды пайдалану
8.1 Табиғи орта ластануының жоғарғы
млн.адам бірліктері
дәрежесі бар қалалардың саны
жылына мың т
8.2 Зиянды заттарды атмосфералық ауаға
лақтырудың кӛлемі
8.3 Ластанған суды лақтырудың жалпы
млн. м3/жыл
кӛлемі
-»соның ішінде шаруашылық8.3.1
тұрмыстық ағын сулар
8.4 Ластанған су қоймаларының
%
салыстырмалық салмағы
8.5 Бұзылған аумақтардың
га
рекультивациясы
8.6 Орманды орнына келтіру жұмыстары
-"8.7 Экологиялық қатынаста қолайсыз
-"аумақтар (химиялық және
биологиялық заттармен, рұқсатты
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Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Г (жалгасы)
№ р/с

8.8

9

Кӛрсеткіштер
концентрациядан асып кеткен зиян
микроағзалармен, рұқсатты
салыстырмалық санынан асып кеткен
радио белсенді заттармен ластанған
аумақтар)
Табиғатты қорғау мен табиғи
ресурстарды радионалды пайдалану
бойынша ӛзге кӛрсеткіштер мен
шаралар
Жобалық шешімдерді іске
асырудың 1 кезеңі бойынша
инвестициялардың шамалау
кӛлемі

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

тиісті бірліктер

млн. тенге
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Д
(міндетті)
АУДАН АЙМАҚТАРЫНДА (АУДАН АЙМАҒЫНЫҢ БӚЛІКТЕРІНДЕ) ҚАЛА
ҚҦРЫЛЫСЫН ДАМЫТУ ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚЭКОНОМИКАЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІ
ҚОСЫМША Д (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Аудан аумағы
Барлығы
оның ішінде:
Ауылшаруашылық мақсаттағы
1.1.1
жерлер
Елді мекендердің жерлері, оның
1.1.2
ішінде:
1.1.2.1
- қалалық
1.1.2.2
- ауылдық
Ӛнеркәсіп, транспорт, байланыс,
радиохабар, теледидар, информатика,
ғарыштық қамсыздандыру, қорғаныс,
1.1.3
қауіпсіздік және елді мекендердің
шегінен тыс ӛзге де арнайы
мақсаттағы жерлер
Ерекше қорғалатын аумақтар мен
1.1.4
объектілердің жерлері
оның ішінде:
- емдік-сауықтандыру және
1.1.4.1
курорттық мақсаттағы
1.1.4.2 - табиғи қорғау мақсаттағы
1.1.4.3 - рекреационды мақсаттағы
1.1.4.4 - тарихи-мәдени мақсаттағы
1.1.5 Ерекше құнды жерлер
1.1.5.1 - орман қорының
- олардың ішінен бірінші топтағы
ормандар
1.1.5.2 - су қорының
1.1.5.3 - қосалқы
1.2 Жалпы аумақтан:
елді мекендердің дамуына арналған
1.2.1
резервтің аумақтары
жеке тұрғын құрылысын салуға
1.2.2
арналған аумақтар
саяжай, бау-бақша құрылысын салуға
1.2.3
арналған аумақтар
1.3 Жалпы аумақтан:
Табиғи және техногенді сипаттағы
1.3.1 тӛтенше жағдайлардың әсеріне
ұрылатын аумақтар
1.3.2 Мемлекет меншігіндегі жерлер
1.3.3 Жеке меншіктің жерлері
2 Халық
2.1 Барлығы
оның ішінде:
қала халқының саны:
2.1.1
(қалалар, жұмыс ауылдар мен басқа
1
1.1
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Ӛлшеу бірлігі
мың га
мың га/%

-"-"-"-

-"-

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-

-"-"мың адам
халықтың жалпы
санынан мың адам/%

Замани жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Д (жалгасы)
№ р/с

2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

Замани жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

қалалық орналасу бойынша)
-»ауыл халқының саны:
(ауылдар, (селолар) және басқа да
ұдайы ауылдық елді мекендер
(фермалар, жайылымдар) бойынша
Халықтың табиғи әрекеттерінің
кӛрсеткіштері:
ӛсуі
-"азаюы
-"Халық миграциясының
кӛрсеткіштері:
ӛсуі
-"азаюы
-"бірлік
Қалалық елді мекендердің санынан –
барлығы
250,0 мың адамнан аса халқы бар
бірлік
қалалар
-"100,0-ден 250,0-ге дейін мың адам
халқы бар қалалар
-"50,0-ден 100,0-ге дейін мың адам
халқы бар қалалар
-"50,0 мың адамнан кем халқы бар
қалалар
10.0 мың адамнан аса халқы бар
-"ауылдар
бірлік
10.0 мың адамнан аз халқы бар
ауылдар
Ауылды елді мекен санынан
-"бірлік
500 мың адамнан аса халық саны бар
агломерация саны
5,0 мың адамнан аса халқы бар
-"2,0-5,0 мың адам халқы бар
-"1,0-2,0 мың адам халқы бар
-"0,4-1,0 мың адам халқы бар
-"0,4 мың адамнан кем халқы бар
-"Халық тығыздығы
мың адам/100 км2
Ауыл халқының тығыздығы
-"Халықтық жас құрылымы:
мың адам/халықтың жалпы
15 жасқа дейінгі балалар
санынан %

2.7.2 Еңбекке қабілетті жастағы халық
(ерлер – 16-62 жас, әйелдер – 16-57
жас)
2.7.3 Еңбекке қабілетті жастан жоғары
халық
Жұмыс істейтін халық саны –
2.7.4
барлығы
2.7.4.1 Оның ішінде материалдық салада
соның ішінде:
- ӛнеркәсіп
- құрылыс
- ауыл шаруашылығы
- ғылым

-"-

-"мың адам
мың адам/халықтың жұмыс
істейтін санынан %

-"-"-"-"-
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ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША Д (жалгасы)
№ р/с

3
3.1
3.2
4
4.1

Кӛрсеткіштер
- қызмет кӛрсету саласы
- ӛзгесі
Экономикалық потенциал
Ӛнеркәсіптік ӛндірістің кӛлемі
Ауыл шаруашылығы ӛнімі
ӛндірісінің кӛлемі
Тҧрғын қор
Барлығы

4.1.1 Соның ішінде:
қалалық елді мекендерде
4.1.2
ауылдық елді мекендерде
Жалпы тұрғын қорынан:
мемлекет меншігінен
жеке меншіктен
Халықтың пәтердің жалпы
4.3.1
ауданымен қамтамасыздығы:
4.3.2 -қалалық елді мекендерде
4.4 ауылдық елді мекендерде
Тұрғын қорының
4.4.1
қамтамасыздандырылуы:
4.4.1.1 су құбырларымен:
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

4.4.1.2 қалаларда
4.4.2
ауылдық елді мекендерде
4.4.2.1 кәрізбен:
4.4.2.2
4.4.3

қалаларда
ауылдық елді мекендерде
электр плиталарымен:

Ӛлшеу бірлігі
-"-"аумақ деңгейінің % млрд.
теңге
-"-

пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы
пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы, %
-"-"-"м2/адам
-"-"-

қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %

4.4.3.1
4.4.3.2

қалаларда

қаланың жалпы тұрғын
қорының %

4.4.4

ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %

4.4.4.3

қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %

ауылдық елді мекендерде
4.4.4.1 газ плиталарымен:
4.4.4.2 қалаларда
ауылдық елді мекендерде
4.4.5 жылумен:
4.4.5.1 қалаларда
4.4.5.2 ауылдық елді мекендерде
4.4.6 ыстық сумен:
4.4.6.1 қалаларда
4.4.6.2 ауылдық елді мекендерде
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қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %

Замани жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Д (жалгасы)
№ р/с
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

5.13
5.14

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

Замани жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

Ауыл аралық мәндегі халыққа
әлеуметтік және мәденитҧрмыстық қызмет кӛрсету
объектілері
Жоғарғы оқу орындары
білімгерлер
оқушылар
Бастапқы және орта кәсіптік білім
мекемелері
-"Жалпы білім беру мектептері –
барлығы/1000 адам
Балалардың мектепке дейінгі
орын
мекемелері – барлығы/1000 адам
Мәдениет және ӛнер мекемелері
тиісті бірліктер
(театрлар, мұражайлар, кӛрме
залдары ж.б.) – барлығы/1000 адам
Ауруханалар – барлығы/1000 адам
тӛсектер
Емханалар – барлығы/1000 адам
ауысымдағы келу
Санаторлық-курорттық, сауықтыру,
-"демалыс және туризм мекемелері
(санаторийлер, демалыс үйлері,
пансионаттар, оқушыларға арналған
лагерьлер ж.б.)
Әлеуметтік қамтамасыз ету
-"мекемелері (қарттар үйі, жетімдер
үйі, шектеулі денсаулығы бар
балалар үшін мамандырылған
мектеп-интернаттар ж.с.с.)
Бӛлшек сауда, тамақтану және
тиісті бірліктер
халыққа тұрмыстық қызмет кӛрсету
кәсіпорындары – барлығы/1000 адам
-"Дене тәрбиесі-спорттық құрылыстар
– барлығы/1000 адам
Басқару ұйымдары мен мекемелері,
-"несие-қаржылық мекемелер,
байланыс кәсіпорындары
Ӛрт депосының ғимараты
автомобиль/постылардың
саны
Әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық
-"қызмет кӛрсетудің басқа да
объектілері
км
Байланыс темір жолдарының
ұзақтығы
Соның ішінде:
республикалық мәндегі
-"аймақтық мәндегі
-"ауыл ішілік мәндегі
-"-"Кепілдемелік тереңдігі бар ӛзен кеме
жолдарының ұзақтығы
км
Автомобиль жолдарының ұзақтығы,
барлығы
соның ішінде:
мемлекеттік мәндегі
-"облыстық мәндегі
-"аудандық мәндегі
-"жергілікті мәндегі
-"-
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ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША Д (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Қатты жабыны бар жолдардағы
автомобиль жолдарының жалпы
санынан
6.5 Газ құбырларының ұзақтығы
6.6 Мұнай құбырларының ұзақтығы
6.7 Кӛлік желілерінің тығыздығы:
6.7.1 темір жолдарының
6.7.2 автомобиль жолдарының
6.8 Әуежайлар
соның ішінде:
6.8.1 халықаралық мәндегі
6.8.2 мемлекеттік (ұлттық)
6.8.3 жергілікті
6.8.4 жеке
6.9 Халықтың жеке жеңіл кӛлікпен
қамтамасыздығы (1000 тұрғын үшін)
7 Инженерлік инфрақҧрылым және
аумақты абаттандыру
7.1 Сумен жабдықтау:
7.1.1 Жер астылық кӛздердің қуаттылығы
7.1.2 Жер бетіндегі кӛздердің қуаттылығы
7.1.3 Суды пайдалану - барлығы
7.1.3.1 соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.1.4 1 адамның орташа тәуліктік су
тұтынуы
7.1.4.1 соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.2 Кәріз
7.2.1 Су қоймаларының үстіне ағынды
сулардың кӛлемі
Оның ішінде шаруашылық7.2.1.1
тұрмыстық ағынды сулар
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.3 Электрмен жабдықтау:
7.3.1 белгіленген қуаттылық, барлығы
7.3.2 Есептік мұқтаждық:
7.3.2.1 оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.3.3 35 кВ және одан да жоғары
кернеумен электр жіберу ауа
желілерінің ұзақтығы
7.4 Жылумен жабдықтау:
7.4.1 Белгіленген қуаттылық

Ӛлшеу бірлігі
км/%

6.4
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км
км
км/100 км2
-"-"бірлік
-"-"-"-"автомобиль

млн. м3 /жыл
-"мың м3/тәу
-"-"-"адамға л/тәул.
-"-"-"мың м3/тәу
-"-"-"-»-»МВт
млн. кВт /сағ
-"-"-"км

млн. Гкал/жыл

Замани жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Д (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

7.4.2 Есептік мұқтаждық:
7.4.2.1 оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.5 Газбен жабдықтау:
7.5.1 Газ беру кӛздері
Жағу балансындағы газдың
7.5.2
салыстырмалық салмағы
7.5.3 Есептік мұқтаждық:
оның ішінен коммуналдық7.5.3.1
тұрмыстық қажеттілікке
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
- ӛндірістік қажеттілікке
7.6 Байланыс және теледидар
7.6.1 Байланыстың қалааралық кабельді
желілерінің ұзақтығы
7.6.2 Халықты жалпы қолданудағы
телефон байланысымен қамтамасыз
ету
- олардың ішінен қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.6.3 Халықты телевизиялық
кӛрсетіліммен қамту
- олардың ішінен қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.7 Аумақтың инженерлік дайындығы
7.7.1 Аумақтың инженерлік дайындығы
бойынша арнайы шаралардың ӛтуін
талап етуші аумақтар
7.8 Аумақты санитарлық тазалау
7.8.1 Қатты тұрмыстық қалдықтардың
саны
Соның ішінде пайдаға асатын қатты
7.8.1.1
тұрмыстық қалдықтар
- олардың ішінен қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.8.2 Қоқысты ӛңдеуші зауыттар
7.8.3 Қоқысты ӛртеуші зауыттар
7.8.4 Қоқысты тиейтін станциялар
7.8.6 Үйіндінің жалпы ауданы
7.8.6.1 Соның ішінде апаттылар
7.9 Инженерлік инфрақұрылымның даму
және жаңаруының ӛзге де
кӛрсеткіштері
8 Халыққа салттық қызмет кӛрсету
8.1 Зираттардың жалпы кӛлемі
8.2 Крематорийдің жалпы саны
9 Табиғатты қорғау және табиғатты
радионалды пайдалану
9.1 Табиғи орта ластануының жоғарғы
дәрежесі бар қалалардың саны

Ӛлшеу бірлігі

Замани жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

-"-"-"-"млн. м3/жыл
%
млн. м3/жыл
-"-"-»-»км
100 отбасына нӛмірлер

-"-"-

барлық халықтың %
-"-"-

тиісті бірліктер

мың м3/жыл
-"-"-"мың м3/жыл
-»-»-»-»тиісті бірліктер

га
бірлік

млн.адам бірліктері
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ҚОСЫМША Д (жалгасы)
№ р/с
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Зиянды заттарды атмосфералық ауаға
лақтырудың кӛлемі
9.3 Ластанған суды лақтырудың жалпы
кӛлемі
соның ішінде шаруашылық9.3.1
тұрмыстық ағын сулар
9.4 Ластанған су қоймаларының
салыстырмалық салмағы
9.5 Бұзылған аумақтардың
рекультивациясы
9.6 Орманды орнына келтіру жұмыстары
9.7 Экологиялық қатынаста қолайсыз
аумақтар (химиялық және
биологиялық заттармен, рұқсатты
концентрациядан асып кеткен зиян
микроағзалармен, рұқсатты
салыстырмалық санынан асып кеткен
радио белсенді заттармен ластанған
аумақтар)
9.8 Санитарлық-қорғау және суды қорғау
аймақтарын кӛгалдандыру
9.9 Жер мен жер қойнауын қорғау
9.10 Табиғатты қорғау мен табиғи
ресурстарды радионалды пайдалану
бойынша ӛзге кӛрсеткіштер мен
шаралар
10 Жобалық шешімдерді іске
асырудың 1 кезеңі бойынша
инвестициялардың шамалау
кӛлемі
9.2

88

Ӛлшеу бірлігі
жылына мың т

млн. м3/жыл
-»%
га
-"-"-

га
-"тиісті бірліктер

млн. тенге

Замани жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Е
(міндетті)
ҚАЛА МАҢЫ АЙМАҒЫНЫҢ АУМАҚТАРЫНДА ҚАЛА ҚҦРЫЛЫСЫН
ДАМЫТУ ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӚРСЕТКІШТЕРІ
ҚОСЫМША Е (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

1
1.1

Қала маңы аймағының аумағы
Барлығы
оның ішінде:
Ауылшаруашылық мақсаттағы
жерлер
Елді мекендердің жерлері, оның
ішінде:
- қалалық
- ауылдық
Ӛнеркәсіп, транспорт, байланыс,
радиохабар, теледидар, информатика,
ғарыштық қамсыздандыру, қорғаныс,
қауіпсіздік және елді мекендердің
шегінен тыс ӛзге де арнайы
мақсаттағы жерлер
Ерекше қорғалатын аумақтар мен
объектілердің жерлері
оның ішінде:
- емдік-сауықтандыру және
курорттық мақсаттағы
- табиғи қорғау мақсаттағы
- рекреационды мақсаттағы
- тарихи-мәдени мақсаттағы
Ерекше құнды жерлер
- орман қорының
- олардың ішінен бірінші топтағы
ормандар
- су қорының
- қосалқы
Жалпы аумақтан:
елді мекендердің дамуына арналған
резервтің аумақтары
жеке тұрғын құрылысын салуға
арналған аумақтар
саяжай, бау-бақша құрылысын салуға
арналған аумақтар
Қаланың ӛмірді қамтамасыз ету
объектілерін (ӛндірістік,
коммуналды-қоймалық,
рекреациялық мәндегі, инженерліккӛліктік инфрақұрылымдар ж.с.с)
орналастыратын аумақтар
Жалпы аумақтан:
Табиғи және техногенді сипаттағы
тӛтенше жағдайлардың әсеріне
ұрылатын аумақтар
Мемлекет меншігіндегі жерлер

1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5.
1.1.5.1

1.1.5.2
1.1.5.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1
1.3.2

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

мың га
мың га/%

-"-"-"-

-"-

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-

-"-
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Е (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

1.3.3 Жеке меншіктің жерлері
-"2
Халық
2.1 Барлығы
мың адам
оның ішінде:
қала халқының саны:
халықтың жалпы
2.1.1 (қалалар, жұмыс ауылдар мен басқа
санынан мың адам/%
қалалық орналасу бойынша)
-»ауыл халқының саны:
(ауылдар, (селолар) және басқа да
2.1.2
ұдайы ауылдық елді мекендер
(фермалар, жайылымдар) бойынша
Халықтың табиғи әрекеттерінің
2.2
кӛрсеткіштері:
2.2.1 ӛсуі
-"2.2.2 азаюы
-"2.3 Халық миграциясының
кӛрсеткіштері:
2.3.1 ӛсуі
-"2.3.1 азаюы
-"2.4 Қалалық елді мекендердің санынан –
бірлік
барлығы
-"50,0-ден 100,0-ге дейін мың адам
2.4.1
халқы бар қалалар
-"50,0 мың адамнан кем халқы бар
2.4.2
қалалар
2.4.3 10.0 мың адамнан аса халқы бар
-"ауылдар
2.4.4 10.0 мың адамнан аз халқы бар
бірлік
ауылдар
2.5 Ауылды елді мекен санынан
-"бірлік
500 мың адамнан аса халық саны бар
2.5.1
агломерация саны
2.5.2 5,0 мың адамнан аса халқы бар
-"2.5.3 2,0-5,0 мың адам халқы бар
-"2.5.4 1,0-2,0 мың адам халқы бар
-"2.5.5 0,4-1,0 мың адам халқы бар
-"2.5.6 0,4 мың адамнан кем халқы бар
-"2.6 Халық тығыздығы
мың адам/100 км2
2.6.1 Ауыл халқының тығыздығы
-"2.7 Халықтық жас құрылымы:
мың адам/халықтың жалпы
2.7.1 15 жасқа дейінгі балалар
санынан %

2.7.2 Еңбекке қабілетті жастағы халық
(ерлер – 16-62 жас, әйелдер – 16-57
жас)
2.7.3 Еңбекке қабілетті жастан жоғары
халық
Жұмыс істейтін халық саны –
2.7.4
барлығы
2.7.4.1 Оның ішінде материалдық салада
соның ішінде (қалада/қала маңы
аймағында):
- ӛнеркәсіп

90

-"-

-"мың адам
мың адам/халықтың жұмыс
істейтін санынан %

-"-

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША Е (жалгасы)
№ р/с

3
3.1
3.2
4
4.1

4.1.1

Кӛрсеткіштер
- құрылыс
- ауыл шаруашылығы
- ғылым
- қызмет кӛрсету саласы
- ӛзгесі
Экономикалық потенциал
Ӛнеркәсіптік ӛндірістің кӛлемі
Ауыл шаруашылығы ӛнімі
ӛндірісінің кӛлемі
Тҧрғын қор
Барлығы
қалаларда

ауылдық елді мекендерде
Жалпы тұрғын қорынан:
мемлекет меншігінен
жеке меншіктен
Халықтың пәтердің жалпы
ауданымен қамтамасыздығы:
4.3.1 -қалалық елді мекендерде
4.3.2 ауылдық елді мекендерде
4.4 Тұрғын қорының
қамтамасыздандырылуы:
4.4.1 су құбырларымен:
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

4.4.1.1

қалаларда

4.4.1.2 ауылдық елді мекендерде
4.4.2 кәрізбен:
4.4.2.1

қалаларда

4.4.2.2

ауылдық елді мекендерде
4.4.3 электр плиталарымен:

4.4.3.1 қалаларда
4.4.3.2

ауылдық елді мекендерде
4.4.4 газ плиталарымен:
қалаларда
4.4.4.1
4.4.4.2

ауылдық елді мекендерде
4.4.5 жылумен:
қалаларда
4.4.5.1
4.4.5.2 ауылдық елді мекендерде
4.4.6 ыстық сумен:
қалаларда
4.4.6.1

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

-"-"-"-"-"аумақ деңгейінің % млрд.
теңге
-"-

пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы
пәтер бірлігінің мың м2
тұрғын ауданы
-"-"-"м2/адам
-"-"-

қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қаланың жалпы тұрғын
қорының %
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %
қаланың жалпы тұрғын
қорының %
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ҚОСЫМША Е (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

4.4.6.2 ауылдық елді мекендерде

Ӛлшеу бірлігі
ауылдық елді мекендердің
жалпы тұрғын қорының %

Ауыл аралық мәндегі халыққа
әлеуметтік және мәденитҧрмыстық қызмет кӛрсету
объектілері
5.1 Жоғарғы оқу орындары
білімгерлер
5.2 Бастапқы және орта кәсіптік білім
оқушылар
мекемелері
5.3 Жалпы білім беру мектептері –
оқушылар
барлығы/1000 адам
5.4 Балалардың мектепке дейінгі
орын
мекемелері – барлығы/1000 адам
тиісті бірліктер
Мәдениет және ӛнер мекемелері
(театрлар, мұражайлар, кӛрме
залдары ж.б.) – барлығы/1000 адам
5.5 Ауруханалар – барлығы/1000 адам
тӛсектер
5.6 Емханалар – барлығы/1000 адам
ауысымдағы келу
5.7 Санаторлық-курорттық, сауықтыру,
-"демалыс және туризм мекемелері
(санаторийлер, демалыс үйлері,
пансионаттар, оқушыларға арналған
лагерьлер ж.б.)
5.8 Әлеуметтік қамтамасыз ету
-"мекемелері (қарттар үйі, жетімдер
үйі, шектеулі денсаулығы бар
балалар үшін мамандырылған
мектеп-интернаттар ж.с.с.)
5.9 Бӛлшек сауда, тамақтану және
тиісті бірліктер
халыққа тұрмыстық қызмет кӛрсету
кәсіпорындары – барлығы/1000 адам
5.10 Дене тәрбиесі-спорттық құрылыстар
-"– барлығы/1000 адам
Басқару ұйымдары мен мекемелері,
-"5.11 несие-қаржылық мекемелер,
байланыс кәсіпорындары
5.12 Ӛрт депосының ғимараты
автомобиль/постылардың
саны
Әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық
-"5.13 қызмет кӛрсетудің басқа да
объектілері
6
Кӛліктік инфрақҧрылым
км
Байланыс темір жолдарының
6.1
ұзақтығы
Соның ішінде:
6.1.1 республикалық мәндегі
-"6.1.2 аймақтық мәндегі
-"6.1.3 ауыл ішілік мәндегі
-"-"Кепілдемелік тереңдігі бар ӛзен кеме
6.2
жолдарының ұзақтығы
Автомобиль жолдарының ұзақтығы,
км
6.3
барлығы
соның ішінде:
6.3.1 мемлекеттік мәндегі
-"5
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ҚОСЫМША Е (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

6.3.2 облыстық мәндегі
6.3.3 аудандық мәндегі
6.3.4 жергілікті мәндегі
Қатты жабыны бар жолдардағы
6.4 автомобиль жолдарының жалпы
санынан
6.5 Газ құбырларының ұзақтығы
6.6 Мұнай құбырларының ұзақтығы
6.7 Кӛлік желілерінің тығыздығы:
6.7.1 темір жолдарының
6.7.2 автомобиль жолдарының
6.8 Әуежайлар
соның ішінде:
6.8.1 халықаралық мәндегі
6.8.2 мемлекеттік (ұлттық)
6.8.3 жергілікті
6.8.4 жеке
6.9 Халықтың жеке жеңіл кӛлікпен
қамтамасыздығы (1000 тұрғын үшін)
7
Инженерлік инфрақҧрылым және
аумақты абаттандыру
7.1 Сумен жабдықтау:
7.1.1 Жер астылық кӛздердің қуаттылығы
7.1.2 Жер бетіндегі кӛздердің қуаттылығы
7.1.3 Суды пайдалану - барлығы
7.1.3.1 соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.1.4 1 адамның орташа тәуліктік су
тұтынуы
7.1.4.1 соның ішінде шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.2 Кәріз
7.2.1 Су қоймаларының үстіне ағынды
сулардың кӛлемі
Оның ішінде шаруашылық7.2.1.1
тұрмыстық ағынды сулар
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.2.2 Биологиялық тазалаудан кейін
ағынды сулардың ағынының жалпы
санынан
- оның ішінде қалаларда
- ауылдық елді мекендерде
7.3 Электрмен жабдықтау:
7.3.1 белгіленген қуаттылық, барлығы
7.3.2 Есептік мұқтаждық:
7.3.2.1 оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
- оның ішінде қалаларда

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

-"-"-"км/%
км
км
км/100 км2
-"-"бірлік
-"-"-"-"автомобиль

млн. м3 /жыл
-"мың м3/тәу
-"-"-"адамға л/тәул.
-"-"-"мың м3/тәу
-"-"-"-»-

-»-»МВт
млн. кВт /сағ
-"-"-
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ҚОСЫМША Е (жалгасы)
№ р/с
7.3.3

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.2.1

7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1

7.6
7.6.1
7.6.2

7.6.3

7.7
7.7.1

7.8
7.8.1
7.8.1.1

7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5
7.8.6
7.8.6.1
7.9
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Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

- ауылдық елді мекендерде
-"35 кВ және одан да жоғары
км
кернеумен электр жіберу ауа
желілерінің ұзақтығы
Жылумен жабдықтау:
Белгіленген қуаттылық
млн. Гкал/жыл
Есептік мұқтаждық:
-"-"оның ішінен коммуналдықтұрмыстық қажеттілікке
- оның ішінде қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
-"Газбен жабдықтау:
Газ беру кӛздері
млн. м3/жыл
%
Жағу балансындағы газдың
салыстырмалық салмағы
Есептік мұқтаждық:
млн. м3/жыл
оның ішінен коммуналдық-"тұрмыстық қажеттілікке
- оның ішінде қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
-»- ӛндірістік қажеттілікке
-»Байланыс және теледидар
км
Байланыстың қалааралық кабельді
желілерінің ұзақтығы
100 отбасына нӛмірлер
Халықты жалпы қолданудағы
телефон байланысымен қамтамасыз
ету
-"- олардың ішінен қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
Халықты телевизиялық
барлық халықтың %
кӛрсетіліммен қамту
-"- олардың ішінен қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
Аумақтың инженерлік дайындығы
Аумақтың инженерлік дайындығы
тиісті бірліктер
бойынша арнайы шаралардың ӛтуін
талап етуші аумақтар
Аумақты санитарлық тазалау
мың м3/жыл
Қатты тұрмыстық қалдықтардың
саны
Соның ішінде пайдаға асатын қатты
-"тұрмыстық қалдықтар
- олардың ішінен қалаларда
-"- ауылдық елді мекендерде
-"Қоқысты ӛңдеуші зауыттар
-"Қоқысты ӛртеуші зауыттар
-»Қоқысты тиейтін станциялар
-»Жетілдірілген үйінділер (полигондар)
-»Үйіндінің жалпы ауданы
-»Соның ішінде апаттылар
-»Инженерлік инфрақұрылымның даму
тиісті бірліктер
және жаңаруының ӛзге де
кӛрсеткіштері
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ҚОСЫМША Е (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Халыққа салттық қызмет кӛрсету
Зираттардың жалпы кӛлемі
Крематорийдің жалпы саны
Табиғатты қорғау және табиғатты
радионалды пайдалану
9.1 Табиғи орта ластануының жоғарғы
дәрежесі бар қалалардың саны
9.2 Зиянды заттарды атмосфералық ауаға
лақтырудың кӛлемі
9.3 Ластанған суды лақтырудың жалпы
кӛлемі
соның ішінде шаруашылық9.3.1
тұрмыстық ағын сулар
9.4 Ластанған су қоймаларының
салыстырмалық салмағы
9.5 Бұзылған аумақтардың
рекультивациясы
9.6 Орманды орнына келтіру жұмыстары
9.7 Экологиялық қатынаста қолайсыз
аумақтар (химиялық және
биологиялық заттармен, рұқсатты
концентрациядан асып кеткен зиян
микроағзалармен, рұқсатты
салыстырмалық санынан асып кеткен
радио белсенді заттармен ластанған
аумақтар)
9.8 Санитарлық-қорғау және суды қорғау
аймақтарын кӛгалдандыру
9.9 Жер мен жер қойнауын қорғау
9.10 Табиғатты қорғау мен табиғи
ресурстарды радионалды пайдалану
бойынша ӛзге кӛрсеткіштер мен
шаралар
10 Жобалық шешімдерді іске
асырудың 1 кезеңі бойынша
инвестициялардың шамалау
кӛлемі
8
8.1
8.2
9

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

га
бірлік

млн.адам бірліктері
жылына мың т

млн. м3/жыл
-»%
га
-"-"-

га
-"тиісті бірліктер

млн. тенге
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Ж
(міндетті)
ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕННІҢ БАС ЖОСПАРЫНЫҢ
ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІ
ҚОСЫМША Ж (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

1
1.1

Аумақ
алалық, поселке шектері мен ауылдық елді мекен
ектеріндегі елді мекеннің жерлерінің ауданы,
арлығы
оның ішінде:
тұрғын және қоғамдық құрылыс салу
олардан:
үйдің (пәтердің) жер телімінде қора-қопсылы және
бұғатталған құрылыс салу
аз қабатты кӛп пәтерлі тұрғын үйлердің
құрылысын салу
кӛп қабатты кӛп пәтерлі тұрғын үйлердің
құрылысын салу
қоғамдық құрылыс салу
ӛнеркәсіптік және коммуналдық-қоймалық
құрылыс салу
олардан:
ӛнеркәсіптік құрылыс салу
коммуналдық құрылыс салу
қоймалық құрылыс салу
кӛлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар,
олардан: сыртқы кӛліктен (темір жол, автомобиль,
ӛзен, теңіз, ауа және құбыр жолы)
магистралдық инженерлік желілер мен
құрылыстар
байланыс құрылыстары
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
олардан:
қорықтар
тапсырысшылар
табиғат ескерткіштері
ормандар және орман бақтары
су қоймалары мен акваторийлер
олардан:
ӛзендер, табиғи және жасанды су қоймалары
суы қорғалатын аумақтар
гидротехникалық құрылыстар
су шаруашылығының құрылыстары
ауылшаруашылық қолданудағы
олардан:
егістік жерлер

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.6
1.1.6.1

1.1.6.2 бақтар мен жүзім алқаптары
1.1.6.3 шабындық, жайылымдар
1.1.7 ортақ қолданыстағылар
олардан:
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША Ж (жалгасы)
№ р/с
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.7.4
1.1.8
1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.8.3
1.2.
1.2.1*
1.2.2*
1.2.3*
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6

2.6.1
2.6.2
2.7
2.7.1
2.7.1.1
1)
2)
2а)
2.7.1.2

Кӛрсеткіштер
кӛшелер, жолдар, ӛтпелер
су қоймалары, жағажайлар, жағалау
бақтар, скверлер, бульварлар
ортақ қолданыстағы басқа аумақтық объектілер
резервтегілер
олардан:
селитебтік аумақтарды дамытуға арналған
ӛнеркәсіптік-ӛндірістік және коммуналдық
аумақтарды дамытуға арналған
рекреациялық және ӛзге аймақтарды
ұйымдастыруға арналған
Жердің жалпы санынан:
мемлекет меншігіндегі жерлер
коммуналдық меншіктегі жерлер
жеке меншіктегі жерлер
Халық
Қол астындағы елді мекендердің есебімен
халықтың саны, барлығы
оның ішінде:
қала халқы (ауылдар, елді мекендер)
басқа елді мекендер
Халықтың табиғи әрекеттерінің кӛрсеткіштері:
ӛсуі
азаюы
Халық миграциясының кӛрсеткіштері:
ӛсуі
азаюы
Халықтың тығыздығы:
селитебтік аумақ шегінде
қалалық, поселкелік және ауылдық құрылыс салу
аумақ шегінде
Халықтық жас құрылымы:
15 жасқа дейінгі балалар
еңбекке қабілетті жастағы халық
(ерлер – 16-62 жас, әйелдер – 16-57 жас)
еңбекке қабілетті жастан жоғары халық
Отбасылар мен жеке басты тұрғындардың саны,
барлығы
оның ішінде:
отбасы саны
жеке басты тұрғындардың саны
Еңбек ресурстары, барлығы
оның ішінде:
Экономикалық белсенді халық, барлығы
оның ішінде:
Экономика саласында қызметтегілер
қала жасау тобындағылар
оның ішінде: ӛз алдына жұмыс істейтін халық
қызмет кӛрсету тобындағылар
оның ішінде: ӛз алдына жұмыс істейтін халық
Жұмыссыздар

Ӛлшеу
бірлігі
-“-“-“-“-“-

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

-“-“-“-

-“-“-“мың/адам

-“-“-«-«-«-«адам/га
-“-

мың адам/%
-“-“бірлік

-“-“мың адам
мың адам/%
-«-«-«-«-
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2.7.2 Экономикалық белсенді емес халық
оның ішінде:
Ӛндірістен қол үзіп оқитын, еңбекке қабілетті
2.7.2.1
жастағы білімгерлер
Экономикалық қызмет пен оқуда жоқ, еңбекке
2.7.2.2
қабілетті жастағы еңбекке қабілетті халық
3
Тҧрғын қҧрылыс
Тұрғын қоры, барлығы
3.1

3.1.1*
3.1.2*
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.4
3.5
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.4.1
3.7.4.2
3.8

оның ішінде:
мемлекеттік қор
жеке меншік
Жалпы қордан:
кӛп пәтерлі үйлерде
қопсы-қорасы бар типтегі үйлерде
70% тозуымен тұрғын қоры, барлығы
соның ішінде:
мемлекеттік қор
сақталатын тұрғын қоры, барлығы
Тұрғын қорын қабаттылықпен орналастыру:
соның ішінде:
аз қабатты
оның ішінде құрылыс салуда:
үйде (пәтерде) жер телімі бар қора-қопсылы
(коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
жер телімі жоқ 1-3 қабатты
кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5 қабатты)
кӛп пәтерлі кӛп қабатты
Тұрғын қорының кемуі, барлығы
соның ішінде:
техникалық жағдайы бойынша
реконструкция бойынша
басқа жағдайлар бойынша (үй-жайларды қайта
жабдықтау)
тұрғын қорының келесілерге қатысты кемуі:
қазіргі тұрғын қорына
жана құрылысқа
Жаңа тұрғын құрылыс, барлығы
Соның ішінде есебінен:

мемлекеттік қаражат
кәсіпорындар мен ұйымдар
халықтың жеке қаражаты
Жаңа тұрғын құрылыстың құрылымы
соның ішінде:
3. 9.1 аз қабатты
соның ішінде:

3.8.1*
3.8.2*
3.8.3*
3.9
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Ӛлшеу
бірлігі
-«-«-«-

жалпы аудан,
мың м2/ % /
*үй (пәтер)
бірлігі

-“-“-“-“-“-“-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

%
-“үй
(пәтерлер)
бірлігі/жалп
ы ауданның
мың м2
-“-“-“-“-“-

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША Ж (жалгасы)
№ р/с
3.9.1.1
3.9.1.2
3.9.1.3
3. 9.2
3. 9.3
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.12
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.13
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11

Кӛрсеткіштер
үйде (пәтерде) жер телімі бар қора-қопсылы
(коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
жер телімі жоқ 1-3 қабатты
кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5 қабатты)
кӛп пәтерлі кӛп қабатты
Жаңа тұрғын құрылыстың кӛлемінен орналасады:
бос аумақтарда
қазіргі бар құрылыстың реконструкциясы есебінен
Орташа жаңа тұрғын қорының жалпы ауданын
ендіру
Тұрғын қордың қамтамасыздандырылуы
су құбырымен

Ӛлшеу
бірлігі
-“-

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

-“-“-“-“-«-«мың м2

жалпы
тұрғын
қорының %
кәрізбен
-«электр плиталарымен
-«газ плиталарымен
-«жылумен
-«ыстық сумен
-«2
м /адам
Халықтың пәтердің жалпы ауданымен қамтамасыз
етілуі
Әлеуметтік және мәдени-тҧрмыстық қызмет
кӛрсету
орын
Балалардың мектепке дейінгі мекемелері,
барлығы/1000 адамға
қамтамасыздық деңгейі
%
1000 тұрғынға
орын
жаңа құрылыс
-“Жалпы білім беру мекемелері, барлығы/1000
-“адамға
қамтамасыздық деңгейі
%
1000 тұрғынға
орын
жаңа құрылыс
-“Ауруханалар, барлығы/1000 адамға
тӛсек
Емханалар, барлығы/1000 адамға
ауысымдағы
келушілер
орын
Әлеуметтік қамтамасыз ету мекемелері (интернат
үйлер) – барлығы/1000 адам
Ұзақ мерзімді демалыс мекемелері (демалыс
-“үйлері, пансионаттар, оқушыларға арналған
лагерьлер ж.с.с.), барлығы/1000 адамға
га
Дене тәрбиесі-спорттық құрылыстар –
барлығы/1000 адам
орын
Мәдени-ойын-сауық мекемелері (театрлар,
клубтар, кинотеатрлар, мұражайлар, кӛрме
залдары ж.с.с.), барлығы/1000 адамға
м2
Сауда кәсіпорындары, барлығы/1000 адамға
сауда
ауданы
отыру орны
Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары,
барлығы/1000 адамға
Тұрмыстық қызмет кӛрсету кәсіпорындары,
жұмыс орны
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барлығы/1000 адамға
4.12 Ӛрт депосының ғимараты
4.13 Әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық қызмет
кӛрсетудің басқа да объектілері
5
Кӛліктік қамтамасыз ету
Жолаушылардың қоғамдық кӛлік желісінің
5.1
ұзақтығы, барлығы
оның ішінде:
электрифицирленген темір жол
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.3.1

метрополитен
трамвай
троллейбус
автобус
Магистральді кӛшелер мен жолдардың ұзақтығы,
барлығы
оның ішінде:
жылдам қимыл жолдары
жалпықалалық мәндегі магистральдар
аудандық мәндегі магистральдар
тұрғын кӛшелер
поселкелік кӛшелер
ӛнеркәсіптік жолдар
Сыртқы кӛлік
оның ішінде:
теміржол,
оның ішінде:
жолаушылар
жүктер

Ӛлшеу
бірлігі
автомобиль/
постыларды
ң саны
тиісті
бірліктер
км

екілік
жолдың км
-“-“-“-“км

-“-“-“-“-“-“-

мың
жол./жыл
мың
тон/жыл

5.3.2 әуелік
оның ішінде:
жолаушылар
жүктер
5.3.3 автокӛлік
оның ішінде:
жолаушылар
жүктер

мың
жол./жыл
мың
тон/жыл

мың
жол./жыл
мың
тон/жыл

5.3.4 ӛзендік
оның ішінде:
жолаушылар
жүктер
5.3.5 теңіздік
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мың
жол./жыл
мың
тон/жыл

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі
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оның ішінде:
жолаушылар
жүктер

5.3.6
5.4
5.4.1
5.4.2
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.2
6.1.3.3
6.1.4
6.1.5
6.1.5.1
6.1.6
6.1.7
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1

Құбыр жолдары
Кӛше-жол желісінің тығыздығы
қалалық шектегі; поселкелік құрылыс салудағы
қала маңы аймағының шегінде
Инженерлік жабдықтау
Сумен жабдықтау:
Суммарлы тұтынушылық, барлығы
Соның ішінде:
шаруашылық-ауыз су қажеттілігі
ӛндірістік қажеттілік
Бас су құбыры құрылысының қуаттылығы
Қолданыстағы сумен жабдықтаудың кӛздері:
жерастылық су қақпалары
үстіңгі кӛздердің су қақпасы
орталықтандырылмаған су кӛздері
ГКЗ жерасты суларынының бекітілген қоры
(бекіту күні, есептік мерзім)
1 адамның орташа тәуліктік су тұтынуы
Соның ішінде:
шаруашылық ауыз су қажеттілігі
Суды екінші рет пайдалану
Желілердің ұзақтығы
Кәріз:
Ағын сулардың жалпы түсімі, барлығы
Соның ішінде:
тұрмыстық кәріз
ӛндірістік кәріз
Кәріздік тазалау құрылыстарының ӛндірістілігі
Желілердің ұзақтығы
Электрмен жабдықтау:
Электр энергиясын суммарлы тұтыну

оның ішінде:
6.3.1.1 коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
6.3.1.2 ӛндірістік қажеттілік
6.3.2 орташа 1 адамға бір жылда кететін электрді
тұтыну
6.3.2.1 оның ішінде: коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
6.3.3 Жүктемелерді жабу кӛздері
6.3.3.1 оның ішінде: ТЭЦ, ГРЭС
6.3.3.2 гидроэлектрстанциясы
6.3.3.3 біріктірілген энергия желісі
6.3.4 Желілердің ұзақтығы
6.4 Жылумен жабдықтау
6.4.1 Орталықтандырылған кӛздердің қуаттылығы,
барлығы
6.4.1.1 оның ішінде: ТЭЦ

Ӛлшеу
бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

мың
жол./жыл
мың
тон/жыл
мың м3/жыл
км /км2
-“-

мың м3/тәу.
-“-“-“-“-“-“мың м3
л/тәу.
-“%
км
мың м3/тәу.
-“-“-“км
кВт.сағ./жы
л
-“-“кВт.сағ.
-“млн. кВт
-“-“-“км
МВт
-“-
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№ р/с
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.1.4
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3
6.4.3.1
6.4.3.2
6.4.3
6.4.4
6.5
6.5.1
6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.2.
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.6
6.6.1
6.6.2

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
7.1
7.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
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Ӛлшеу
бірлігі
-“-“-“-“-“-“-“-“-“-»-

аудандық қазандықтар
кварталдық қазандықтар
локалды кӛздердің суммарлы қуаттылығы
Жылытуға кететін тұтынушылық, барлығы
оның ішінде: коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
ӛндірістік қажеттілік
Ыстық сумен жабдықтауды тұтыну, барлығы
оның ішінде: коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
ӛндірістік қажеттілік
Жылумен жабдықтаудың локалды кӛздерінің
ӛндірістілігі
Желілердің ұзақтығы
км
Газбен жабдықтау
Табиғи газды тұтыну, барлығы
млн. м3/жыл
оның ішінде: коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“ӛндірістік қажеттілік
-“Сұйытылған газды тұтыну, барлығы
тонн/жыл
оның ішінде: коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“ӛндірістік қажеттілік
-“Табиғи газды беру кӛздері
млн. м3/жыл
%
Қаланың, басқа елді мекеннің отын балансындағы
газдың салыстырмалы салмағы
Желілердің ұзақтығы
км
Байланыс
Халықты телевизиялық кӛрсетіліммен қамту
халықтың %
Халықты жалпы қолданудағы телефон
100
байланысымен қамтамасыз ету
отбасына
нӛмірлер
Аумақты инженерлік дайындау
Нӛсерлі кәріздің жалпы ұзақтығы
км
Аумақты су басудан қорғау:
ауданы
га
қорғаныс құрылыстарының ұзақтығы
км
Жуу және үстемелеу, барлық кӛлемі мен ауданы
млн. м3, га
Жағаларды бекіту
км
Топырақты сулардың деңгейін түсіру
га
Аумақты инженерлік дайындау бойынша басқа да
тиісті
арнайы шаралар
бірліктер
Халыққа салттық қызмет кӛрсету
Зираттардың жалпы кӛлемі
га
Крематорийдің жалпы саны
бірліктер
Қоршаған ортаны қорғау
Зиянды заттарды атмосфералық ауаға лақтырудың мың т/жыл
кӛлемі
Ластанған суды лақтырудың жалпы кӛлемі
млн. м3/жыл
Бұзылған аумақтардың рекультивациясы
га
65 Дб аса шу деңгейі бар аумақтар
-»Экологиялық қатынаста қолайсыз аумақтар
-»(химиялық және биологиялық заттармен, рұқсатты
концентрациядан асып кеткен зиян
микроағзалармен, рұқсатты салыстырмалық
санынан асып кеткен радио белсенді заттармен

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША Ж (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

ластанған аумақтар)
Санитарлық-қорғау аймақтарында тұратын халық
Санитарлық-қорғау және суды қорғау аймақтарын
кӛгалдандыру
9.8 Жер мен жер қойнауын қорғау
9.9 Аумақты санитарлық тазалау
9.9.1 Тұрмыстық қалдықтардың кӛлемі
оның ішінде қалдықтың дифференцирленген
жиыны
9.9.2 Қоқысты ӛңдеуші зауыттар
9.6
9.7

9.9.3
9.9.4
9.9.5
9.9.6
9.9.7
9.10

10

Қоқысты ӛртеуші зауыттар
Қоқысты тиейтін станциялар
Жетілдірілген үйінділер (полигондар)
Үйіндінің жалпы ауданы
Соның ішінде апаттылар
Табиғатты қорғау мен табиғи ресурстарды
радионалды пайдалану бойынша ӛзге
кӛрсеткіштер мен шаралар
Жобалық шешімдерді іске асырудың 1 кезеңі
бойынша инвестициялардың шамалау кӛлемі

Ӛлшеу
бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзімі

-»-»-»мың т/жыл
%
бірлік/мың
т. жыл
-»-»бірліктер/га
га
-»тиісті
бірліктер
млн. теңге

*Кепілдемелік сипаттағы кӛрсеткіштер
ЕСКЕРТПЕ
1 Қаланың, поселкенің және ауылдық елді мекеннің бас жоспарының техникалық-экономикалық
кӛрсеткіштері:
- жаңа бас жоспардың шығыс жылына;
- бірінші кезеңге;
- есептік кезеңге келтіріледі.
2 Электр энергиясы, жылу энергиясы, су, коммуналды-тұрмыстық және ӛндірістік қажеттіліктер бойынша
тұтынушылықтың және ағын суды лақтырудың ауданы бойынша кӛрсеткіштер тиісті облыстық және
аудандық қызметтердің деректері бойынша қабылданады.
3 Қоршаған ортаға әсерді бағалау қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның талаптарына
сәйкес болады.
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З
(міндетті)
ҚАЛА МЕН АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕННІҢ БӚЛІКТЕРІН ЖОСПАРЛАУДЫҢ
ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІ
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

1
1.1

Аумақ
Жобаланушы аумақ шекарасы шегіндегі
аудан
оның ішінде:
Тұрғын құрылыс салу аумағы
олардан:
үйдің (пәтердің) жер телімінде қорақопсылы және бұғатталған құрылыс
салу
оның ішінде:
үйде (пәтерде) жер телімі бар қорақопсылы (коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
кӛп пәтерлі үйлердің құрылысын салу
оның ішінде:
аз қабатты (1-3 қабатты) құрылыс салу
орта қабатты (4-5 қабатты) құрылыс
салу
кӛп қабатты құрылыс салу
Қоғамдық құрылыс салу аумағы,
барлығы
олардан:
жалпы білім беру мектептері,
балалардың мектепке дейінгі
мекемелері
қызмет кӛрсету мекемелері мен
кәсіпорындары
соның ішінде жалпы қалалық мәндегі
Ӛнеркәсіптік және коммуналдықоймалық құрылыс салу
олардан:
ӛнеркәсіптік құрылыс салу
коммуналдық құрылыс салу
қоймалық құрылыс салу
Сыртқы кӛлік (темір жол, автомобиль)
аумақтары
Магистральді инженерлік желілер мен
құрылыстардың аумақтары
Байланыс құрылыстарының аумақтары
Қорғалатын аймақтардың аумағы,
барлығы
олардан:
ӛзендер, табиғи және жасанды су
қоймалары
тарихи, сәулет және жылжымайтын
мәдениет ескерткіштері

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.2

1.2.1*
1.2.2*
1.2.2.а*
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.7.1
1.7.2
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Ӛлшеу бірлігі
га

-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-

-“-“-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-

-“-“-

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

1.7.3
1.8

табиғат ескерткіштері
Рекреациялық аумақтар, барлығы
олардан:
сауықтыру-рекреацялық мекемелер
ормандар, орман бақтары
Жалпы қолданудағы аумақтар, барлығы
олардан:
кӛшелер, ӛтпелер, автотұрақтар
оның ішінде:
аудандық және жалпы қалалық мәндегі
магистральдар
жеке кӛлікті сақтауға арналған
гараждар мен автотұрақтардың
телімдері
су қоймалары, жағажайлар, ӛзендер,
жағалау
ортақ қолданудағы жасыл кӛшеттер
(бақтар, скверлер, бульварлар)
басқа аумақтар
Ауылшаруашылық қолданудағы жерлер
(ауылшаруашылық кәсіпорындарының
жерлері, бақшалар, фермерлік және
жылыжай шаруашылықтары ж.с.с)
Арнайы мақсаттағы жерлер (зираттар,
крематорийлер, үйінділер, санитарлыққорғау аймақтары ж.с.с)
Әскери объектілердің аумақтары мен
тәртіптік аумақтар
Құрылыс салу үшін пайдаланбайтын
(ыңғайсыз) аумақтар
Қҧрылыс салудың ауданы
Ғимараттың құрылысын салу ауданы
Сыртқы қабырғаның ішкі шекарасының
габаритіндегі құрылыс салудың жалпы
ауданы (ғимараттың жер асты бӛлігінің
қабаттық суммарлы ауданы)
оның ішінен:
Қоғамдық мақсаттағы кірістірмежанастырма үй-жайлардың есебімен
тұрғын ғимараттар
Әкімшілік-қоғамдық мақсаттағы
ғимараттар
Ғимараттың жерас бӛлігінің жалпы
кӛлемі (ғимараттың жер астылық
бӛлігінің құрылысының суммарлы
қабаттық ауданы)
Құрылыс салу коэффициенті
Құрылыс салу тығыздығының
коэффициенті
Жалпы аумақтан
мемлекет меншігінің жерлері
жеке меншіктің жерлері
Халық

-“-“-

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1. 9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.10

1.11
1.12
1.13
2*
2.1*
2.2*

2.2.1*
2.2.2*
2.2.3*

2.3
2.4*
2.5*
2.5.1*
2.5.2*
3

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

-“-“-“-

мың м2

-“-“-

-“%
-»га
-“-“-
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2*

Халық саны
Халық тығыздығы
жобалық шекарадағы ауданның аумағы
тұрғын ауданның есептік аумағы
шегінде
жобаланушы аудан құрамындағы
шағын аудандардың есептік аумағы
шегінде
Халықтық жас құрылымы:
15 жасқа дейінгі балалар
еңбекке қабілетті жастағы халық
(ерлер – 16-62 жас, әйелдер – 16-57 жас)
еңбекке қабілетті жастан жоғары халық
Отбасылар мен жеке басты
тұрғындардың саны, барлығы
оның ішінде:
отбасы саны
жеке басты тұрғындардың саны
Тҧрғын қор

мың адам

3.2.3*

3.3*
3.3.1*
3.3.2*
3.3.3*
3.3.4*
3.4*
3.4.1*
3.4.2*
4
4.1

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.5
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.6.1*
4.7
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Барлық жалпы аудан
оның ішінде құрылыс салудың
қабаттылығы бойынша:
аз қабатты құрылыс салу
оның ішінде:
үйде (пәтерде) жер телімі бар қорақопсылы (коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
жер телімі жоқ 1-3 қабатты
кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5
қабатты)
кӛп қабатты құрылыс салу
оның ішінде:
6-9 қабаттық
10-12 қабаттық
13-16 қабаттық
16 қабаттан аса
Халықтың жалпы ауданмен орташа
қамтамасыздығы
Тұрғын қордың тығыздығы(тұрғын
ауданның бруттосы)
Тұрғын қордың тығыздығы(шағын
ауданның бруттосы)
Тұрғын құрылыс салудың орташа
қабаттылығы
70% аса тозығы бар тұрғын қор,
барлығы
оның ішінде:
мемлекеттік қор
Сақталынатын тұрғын қор, барлығы
оның ішінде:

адам/га
-“-“-

мың адам/%
-“-“бірлік

-“-“жалпы аудан, мың м2/ % /
*үй (пәтер) бірлігі

-“-“-“-“-“-

-“-“-“-“м2/адам
м2/га
-“қабат
жалпы аудан, мың м2/ % /
*үй (пәтер) бірлігі

-“-“-

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с
4.7.1
4.7.1.1
4.7.1.1.1
4.7.1.1.2
4.7.1.1.3
4.7.1.2
4.7.1.3
4.7.1.3.1
4.7.1.3.2
4.7.1.3.3
4.8
4.8.1
4.8.1.1
4.8.1.1.1
4.8.1.1.2
4.8.1.1.3
4.8.1.2
4.8.1.3
4.8.1.3.1
4.8.1.3.2
4.8.1.3.3
4.8.1.3.4
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.10
4.11

Кӛрсеткіштер
құрылыс салудың қабаттылығы
бойынша:
аз қабатты құрылыс салу
оның ішінде:
үйде (пәтерде) жер телімі бар қорақопсылы (коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
жер телімі жоқ 1-3 қабатты
кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5
қабатты)
кӛп қабатты құрылыс салу
оның ішінде:
6-9 қабаттық
10-12 қабаттық
13-16 қабаттық
Қазіргі бар тұрғын қорды бұзу, барлығы
оның ішінде:
құрылыс салудың қабаттылығы
бойынша:
аз қабатты құрылыс салу
оның ішінде:
үйде (пәтерде) жер телімі бар қорақопсылы (коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
жер телімі жоқ 1-3 қабатты
кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5
қабатты)
кӛп қабатты құрылыс салу
оның ішінде:
6-9 қабаттық
10-12 қабаттық
13-16 қабаттық
16 қабаттан аса
Мемлекеттік қордың кемуі, барлығы
соның ішінде:
техникалық жағдайы бойынша
реконструкция бойынша
басқа жағдайлар бойынша (үйжайларды қайта жабдықтау)
Тұрғын қордың жаңа құрылысқа
қатысты кемуі
Жаңа тұрғын құрылыс, барлығы

4.11.1 оның ішінде құрылыс салудың
қабаттылығы бойынша
4.11.1.1 аз қабатты құрылыс салу
оның ішінде:
үйде (пәтерде) жер телімі бар қорақопсылы (коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

-“-“-“-“-“-

-“-“-“-“-

-“-“-“-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-“%
үй (пәтерлер)
бірлігі/жалпы ауданның
мың м2

-“-“-“-
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

жер телімі жоқ 1-3 қабатты
-“кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5
-“4.11.1.2
қабатты)
4.11.1.3 кӛп қабатты құрылыс салу
-“оның ішінде:
6-9 қабаттық
-“10-12 қабаттық
-“13-16 қабаттық
-“4.11.2 Қаржыландыру кӛзі бойынша:
-“3.11.2.1* мемлекеттік қаражат есебінен
-“3.11.2.2* кәсіпорындар мен ұйымдардың
-“қаражаты есебінен
3.11.2.3* халықтың жеке қаражаты есебінен
-“Жаңа тұрғын құрылыстағы халық,
мың адам
4.12
барлығы
Жаңа құрылыстағы халықтың жалпы
4.13
м2/адам
ауданмен орташа қамтамасыздануы
5
Қызмет кӛрсету мекемелері мен
кәсіпорындары
5.1.1 оның ішінде жаңа құрылыс
-“олардан:
Қалалық деңгейге қызмет кӛрсету
-“5.1.1.1
объектілері
5.1.1.1.а оның ішінде жаңа құрылыс
-“Кезеңдік және күнделікті пайдалану
-“5.1.1.2
объектілері
5.1.1.2.а оның ішінде жаңа құрылыс
-“5.1.1.3.б Қызмет кӛрсетудің түрлері бойынша
-“кезеңдік және күнделікті пайдалану
объектілері
1)
орын
Балалардың
мектепке
дейінгі
мекемелері
1а)
оның ішінде жаңа құрылыс
-“2)
Жалпы білім беру мектептері
-“2а)
оның ішінде жаңа құрылыс
-“3)
Мектептен тыс мекемелер
-“4)
Емханалар
ауысымдағы келушілер
5)
жалпы ауданның
Дәріханалар
м2/объект
6)
Сүт ас үйлері (1 жылға дейінгі 1 балаға)
тәуліктегі үлесі
7)
жалпы ауданның м2
Сүт ас үйлерінің үлестіру бӛлімшелері
(1 жылға дейінгі 1 балаға)
8)
-“Әлеуметтік
қызмет
кӛрсетудің
аумақтық кешенді орталығы
9)
-“Зейнеткерлер мен мүгедектерге қызмет
кӛрсету орталығы
10) Спорттық құрылыстардың кешені
га
оның ішінде:
Дене тәрбиесі-спорттық мекемелер
жабық құрылыстардың
жалпы ауданның м2
Спорттық алаңдар
-“Спортивтық залдар
-“-
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Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

12)
13)
14)

Ашық бассейндер
Клубтық үй-жайлар
соның ішінде жақындатылған қызмет
кӛрсету
Әмбебап кинозалдар
Би залдары
Кітапханалар

15)

Азық-түлік тауарларының дүкендері

16)
17)
18)
19)

Азық-түлік емес тауарлардың дүкендері
Базар кешендері
Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары

11)

20)
21)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
6
6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3

Кулинария дүкендері
Тұрмыстық
кәсіпорындары
Моншалар

қызмет

кӛрсету

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

судың м2 айнасы
орын
жалпы ауданның м2
орын
м2
мың томдар
м2
сауда ауданы
-“-“отыру орны
м2
сауда ауданы
жұмыс орны
орын

Химтазалау
ауысымда кг зат
Кір жуу, химтазалаудың қабылдау
объект
бӛлімдері
Аумақты эксплуатациялау қызметтері
-“Байланыс бӛлімшелері
-“Банк мекемелері
операциялық орын
Полиция бӛлімшесі
объект
Тәртіптік күзетудің тіреу пункттері
м2 жалпы аудан
Ӛрт депосының ғимараты
автомобиль/постылардың
саны
Халыққа әлеуметтік және мәденитұрмыстық қызмет кӛрсетудің басқа да
объектілері
Кӛше-жол желілері мен кӛлік
Кӛше-жол желілерінің ұзақтығы,
км
барлығы
оның ішінде:
жылдам қимыл жолдары
-“жалпықалалық мәндегі
-“аудандық мәндегі
-“тұрғын кӛшелер
-“поселкелік кӛшелер
-“ӛнеркәсіптік жолдар
-“-“Жолаушылардың қоғамдық кӛлік
желісінің ұзақтығы, барлығы
оның ішінде:
электрифицирленген темір жол
екілік жолдың км
метрополитен
-“трамвай
-“троллейбус
-“автобус
-“Жобаланушы аумақ шекараларының
км / км2
шегіндегі кӛше-жол желілерінің
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с
6.4
6.5

6.5.1

6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.2

6.5.2.1
6.5.2.2
6.6
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2
7.1.2.1
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.2
7.4
7.4.1
7.4.2

7.4.2.1
7.4.2.2
7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2
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Кӛрсеткіштер
тығыздығы
Автомобиль айырымдары
Жеңіл автомобильдерді сақтау үшін
автомобиль тұрақтары
олардың ішінен:
Автомобильдерді үнемі сақтауға
арналған автопаркингтер (тұрғын халық
үшін), барлығы
оның ішінде:
жерастылық – тұрғын үйлердің астында
жерүстілік (жеке тұрғандар)
Автомобильдерді уақытша сақтауға
арналған автопаркингтер, барлығы
оның ішінде:
Жерастылық – әкімшілік-қоғамдық
ғимараттардың астында (1 ярусты)
жерүстілік қонақтар үшін (объект
маңында)
Кӛше-жол желісінің тығыздығы
Сумен жабдықтау:
Суммарлы тұтынушылық, барлығы
Соның ішінде:
шаруашылық-ауыз су қажеттілігі
ӛндірістік қажеттілік
1 адамның орташа тәуліктік су тұтынуы
оның ішінде: шаруашылық ауыз су
қажеттілігі
Су ағызу
Ағын сулардың жалпы түсімі, барлығы
Соның ішінде:
тұрмыстық кәріз
ӛндірістік кәріз
Орташа 1 адамға су ағызу
Электрмен жабдықтау:
Суммарлы электрлік жүктеме
Электр энергиясын суммарлы тұтыну
оның ішінде:
коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
ӛндірістік қажеттілік
Жылумен жабдықтау
Жылудың жалпы шығыны
Жылытуға кететін тұтынушылық,
барлығы
оның ішінде:
коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
ӛндірістік қажеттілік
Ыстық сумен жабдықтауды тұтыну,
барлығы
оның ішінде: коммуналды-тұрмыстық
қажеттілік
ӛндірістік қажеттілік

Ӛлшеу бірлігі
саны
маш.орны

-“-

-“-“-“-

-“-“км/км2
мың м3/тәу.
-“-“л/тәу.
-“-

мың м3/тәу.
-“-“л/тәу.
кВт
кВт.сағ./жыл
-“-“Гкал/ч

-“-“-“-“-“-

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.2.1
7.5.2.2
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
7.6
7.6.1
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.9.1
9.10
9.11

10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

Газбен жабдықтау
Табиғи газдың дылдық шығыны
мың м3 /жыл
Табиғи газды тұтыну, барлығы
млн. м3/жыл
оның ішінде:
коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“ӛндірістік қажеттілік
-“Сұйытылған газды тұтыну, барлығы
тонн/жыл
оның ішінде:
коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“ӛндірістік қажеттілік
-“Телефонизация
Қойылған телефон нӛмірлерінің саны
мың бірлік
Аумақты инженерлік дайындау
Нӛсерлі кәріздің жалпы ұзақтығы
км
Аумақты су басудан қорғау:
ауданы
га
қорғаныс құрылыстарының ұзақтығы
км
жуу және үстемелеу, барлық кӛлемі мен
млн. м3, га
ауданы
жағаларды бекіту
км
топырақты сулардың деңгейін түсіру
га
басқа шаралар
Қоршаған ортаны қорғау
Үстіңгі сулардың ластану деңгейі
Нормативтіден жоғары %
/ПДК %
Жер астылық сулардың ластану деңгейі
-“ПДК %
Топырақ жамылғысының ластану
деңгейі
Радиациялық әсердің деңгейі
-“Шу әсерінің деңгейі
ПДУ %
Иондалмайтын сәулеленудің деңгейі
-“100000 адамға
Жұқпалы және жұқпалы емес
дерттердің деңгейі
Аумақты санитарлық тазалау:
мың м3 /жыл
тұрмыстық қоқыстың кӛлемі
-“Санитарлық-қорғау аймақтары
га
Қоршаған ортаны қорғау бойынша
га
арнайы шаралардың жүргізілуін талап
етуші аумақтар
Инвестициялардың шамалау кӛлемі
Инвестицияның жалпы кӛлемі
млн. теңге
оның ішінде:
Тұрғын құрылыс
-“Тұрғын құрылыстарды бұзуға қатысты
-“шығындар
олардан:
бұзылатын тұрғын қордың
-“компенсациясы
тұрғын құрылыстарды бұзу
-“жер телімі үшін ақының базалық
-“мӛлшері бойынша жерді сатып алу
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША З (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші Есептік
кезең мерзімі

10.1.3 Әлеуметтік-тұрмыстық құрылыс
-“Кӛше-жол желілері мен кӛліктің
-“10.1.4
құрылыстары
10.1.5 Аумақты инженерлік дайындау
-“10.1.6 аумақты абаттандыру және
-“кӛгалдандыру
10.1.7 инженерлік желілер мен аумақты
-“жабдықтау
10.1.7.1 сумен жабдықтау
-“10.1.7.2 су ағызу
-“10.1.7.3 электрмен жабдықтау
-“10.1.7.4 жылумен жабдықтау
-“10.1.7.5 газбен жабдықтау
-“10.1.7.6 телекоммуникациялар
-“10.1.8 Инженерлік қорғау мен қоршаған
-“ортаны қорғау бойынша шаралар
10.2 Салыстырмалы шығындар
10.2.1 1 адамға
мың теңге
10.2.2 1 пәтерге немесе жеке үйге
-“-“жаңа тұрғын және қоғамдық қордың
10.2.3
жалпы ауданының 1 м2
10.2.4 аумақтың 1 га
-“*Кепілдемелік сипаттағы кӛрсеткіштер
ЕСКЕРТПЕ
1 Қаланың, поселкенің және ауылдық елді мекеннің бас жоспарының техникалық-экономикалық
кӛрсеткіштері:
- жаңа бас жоспардың шығыс жылына;
- бірінші кезеңге;
- есептік кезеңге келтіріледі.
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ҚР ҚН 3.01-02-2011
ҚОСЫМША И
(міндетті)
ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕННІҢ АЙМАҒЫНДА ҚҦРЫЛЫС САЛУ
ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІ
ҚОСЫМША И (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

1
1.1

Аумақ
Жобаланушы аумақ шекарасы
шегіндегі аудан
оның ішінде:
тұрғын құрылыс салу
олардан:
қора-қопсылы құрылыс салу және
пәтерлік жер телімі бар құрылыс
салу
оның ішінде:
үйде (пәтерде) жер телімі бар қорақопсылы (коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
кӛп пәтерлі үйлердің құрылысын
салу
оның ішінде:
аз қабатты (1-3 қабатты) құрылыс
салу
орта қабатты (4-5 қабатты) құрылыс
салу
кӛп қабатты құрылыс салу
шағын ауданнан тыс мәндегі
мекемелер мен кәсіпорындарға
қызмет кӛрсету
ӛндірістік-коммуналдық құрылыс
салу
жалпы қолданудағы
олардан: ӛтпелер, алаңдар
су қоймалары, жағажайлар, ӛзендер,
жағалау
ортақ қолданудағы жасыл кӛшеттер
(бақтар, скверлер, бульварлар)
жеке кӛлікті сақтауға арналған
гараждар мен автотұрақтардың
телімдері
ортақ қолданудағы басқа аумақтар
инженерлік желілер мен
құрылыстар
қорғалатын аймақтыр
олардан:
ӛзендер, табиғи және жасанды су
қоймалары
тарихи, сәулет және жылжымайтын
мәдениет ескерткіштері
табиғат ескерткіштері
басқа аумақтар

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3

1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.5
1.1.6
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.8

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзім

га

-“-“-

-“-“-“-

-“-

-“-

-“-“-“-“-“-“-

-“-“-“-“-“-“-
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ҚОСЫМША И (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

1.2
1.2.1*
1.2.2*
1.3
1.4

Жердің жалпы кӛлемінен
мемлекет меншігінің жерлері
жеке меншіктің жерлері
Құрылыс салу коэффициенті
Құрылыс салу тығыздығының
коэффициенті
Халық
Халық саны
Халық тығыздығы
Халықтық жас құрылымы:
15 жасқа дейінгі балалар
еңбекке қабілетті жастағы халық
(ерлер – 16-62 жас, әйелдер – 16-57
жас)
еңбекке қабілетті жастан жоғары
халық
Отбасылар мен жеке басты
тұрғындардың саны, барлығы
оның ішінде:
отбасы саны
жеке басты тұрғындардың саны
Тҧрғын қҧрылыс
Тұрғын қор
оның ішінде:
мемлекеттік қор
жеке меншік
Тұрғын үйлер (пәтерлер), барлығы
кӛп пәтерлі үйлер
қора-қопсылы типтегі үйлер
70% аса тозығы бар тұрғын қор,
барлығы
оның ішінде: мемлекеттік қор
Тұрғын үйлердің (пәтерлердің)
сақталынатын тұрғын қорлары,
барлығы
оның ішінде: құрылыс салудың
қабаттылығы бойынша:
аз қабатты құрылыс салу
үйде (пәтерде) жер телімі бар қорақопсылы (коттедж типті)
пәтерде жер телімі бар оқшауланған
жер телімі жоқ 1-3 қабатты
кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5
қабатты)
кӛп қабатты кӛп пәтерлі
Тұрғын үйлердің (пәтерлердің)
тұрғын қорларының кемуі, барлығы
соның ішінде:
техникалық жағдайы бойынша
реконструкция бойынша
басқа жағдайлар бойынша (үйжайларды қайта жабдықтау)

га
-“-“%
-«-

2
2.1
2.2
2.3*
2.3.1*
2.3.2*
2.3.3*
2.4*
2.4.1*
2.4.2*
3
3.1
3.1.1*
3.1.2*
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.4

3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.2
3.4.3
3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
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мың адам
адам/га
мың адам/%
-“-

-“бірлік

-“-

жалпы аудан, мың м2
-“-“үйлер (пәтерлер)
-“-“жалпы аудан, мың м2/ % /
*үй (пәтер) бірлігі

-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-

-“-“-“-

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзім

ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША И (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

3.6

Халықтың тығыздығы

адам/га

3.7

Халықтың пәтердің жалпы
ауданымен орташа
қамтамасыздануы
Жаңа тұрғын құрылыс, барлығы,
соның ішінде есебінен:

м2 /адам

3.8

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзім

үй (пәтерлер)
бірлігі/жалпы ауданның
мың м2
-“-“-

3.8.1* мемлекеттік қаражат есебінен
3.8.2* кәсіпорындар мен ұйымдардың
қаражаты есебінен
3.8.3* халықтың жеке қаражаты есебінен
-“3.9 Жаңа тұрғын құрылыстың
қабаттылық бойынша қатысы:
3.9.1 аз қабатты құрылыс салу:
-“оның ішінен:
3.9.1.1 үйде (пәтерде) жер телімі бар қора-“қопсылы (коттедж типті)
3.9.1.2 пәтерде жер телімі бар оқшауланған
-“3.9.1.3 жер телімі жоқ 1-3 қабатты
-“3.9.2 кӛп пәтерлі орташа қабатты (4-5
-“қабатты)
3.9.3 кӛп қабатты кӛп пәтерлі
-“4
Әлеуметік және мәденитҧрмыстық қызмет кӛрсету
мекемелері
4.1 Балалардың мектепке дейінгі
орын
мекемелері, барлығы/1000 адамға
оның ішінде:
4.1.1* мемлекеттік
-“4.1.2* жекеше
-“4.2 Жалпы білім беру мекемелері,
оқушылар
барлығы/1000 адамға
оның ішінде:
4.2.1* мемлекеттік
-“4.2.2* жекеше
-“4.3 Емханалар, барлығы/1000 адамға
ауысымдағы келушілер
оның ішінде:
4.3.1* мемлекеттік
-“4.3.2* жекеше
-“4.4 Дәріханалар
объект
4.5 Сүт ас үйлерінің үлестіру
-“бӛлімшелері
4.6 Дене тәрбиесі-спорттық құрылыстар
м2
4.6.1 спорттық залдар
оның ішінде:
4.6.1.1* мемлекеттік
-“4.6.1.2* жекеше
-“4.6.2 спорттық алаңдар
-“оның ішінде:
4.6.2.1* мемлекеттік
-“-
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ҚОСЫМША И (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

4.6.2.2* жекеше
4.6.3 ашық бассейндер
оның ішінде:
4.6.3.1* мемлекеттік
4.6.3.2* жекеше
4.7 Мәдени-ойын-сауық мекемелері
оның ішінде:
4.7.1 кинозалдар, клубтық үй-жайлар
оның ішінде:
4.7.1.1* мемлекеттік
4.7.1.2* жекеше
4.7.2 би залдары
оның ішінде:
4.7.2.1* мемлекеттік
4.7.2.2* жекеше
4.7.3 кітапханалар
4.8 Сауда кәсіпорындары,
барлығы/1000 адамға
оның ішінде:
4.8.1* мемлекеттік
4.8.2* жекеше
4.9 Қоғамдық тамақтану
кәсіпорындары, барлығы/1000
адамға
оның ішінде:
4.9.1* мемлекеттік
4.9.2* жекеше
4.10 Тұрмыстық қызмет кӛрсету
кәсіпорындары, барлығы/1000
адамға
оның ішінде:
4.10.1* мемлекеттік
4.10.2* жекеше
4.11 Тұрғын шаруашылықтарға қызмет
кӛрсету бойынша коммуналдық
қызметтердің базалары
4.11.1* мемлекеттік
4.11.2* жекеше
4.12 Байланыс объектілері (пошта,
телефон, телеграф, АТС)
4.13 Банк мекемелері
4.14 Кір жуу, химтазалаудың қабылдау
бӛлімдері
4.15 Монша-кір жуу кешендері
4.16 Жеңіл автомобильдерді сақтау үшін
автомобиль тұрақтары
олардың ішінен:
4.16.1 Автомобильдерді үнемі сақтауға
арналған автопаркингтер (тұрғын
халық үшін), барлығы
оның ішінде:
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Ӛлшеу бірлігі
-“судың м2 айнасы
-“-“-

орын
-“-“м2
-“-“мың кітап
м2

-“-“отыру орны

-“-“жұмыс орны

-“-“объект

-“-“-“-“-“-“маш.орны

-“-

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзім

ҚР ҚН 3.01-00-2011
ҚОСЫМША И (жалгасы)
№ р/с

Кӛрсеткіштер

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзім

4.16.1.1 жерастылық – тұрғын үйлердің
-“астында
4.16.1.1 жерүстілік (жеке тұрғандар)
-“4.16.2 Автомобильдерді уақытша сақтауға
-“арналған автопаркингтер, барлығы
оның ішінде:
Жерастылық – әкімшілік-қоғамдық
4.16.2.1
-“ғимараттардың астында (1 ярусты)
4.16.2.2 жерүстілік қонақтар үшін (объект
-“маңында)
4.17 Ӛрт депосы
автомобиль/постылардың
саны
4.18 Әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық
қызмет кӛрсетудің басқа да
объектілері
5
Инженерлік жабдықтау
5.1 Жалпы суды тұтыну, барлығы
мың м3/тәу.
соның ішінде:
5.1.1* шаруашылық-ауыз су қажеттілігі
-“5.1.2* ӛндірістік қажеттілік
-“5.2 Ағын сулардың суммарлық
мың м3/тәу.
шығыны, барлығы
соның ішінде:
5.2.1* тұрмыстық кәріз
-“5.2.2* ӛндірістік кәріз
-“5.3 Суммарлық электр жүктемелері,
кВт сағат/жыл
барлығы
оның ішінде:
5.3.1* коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“5.3.2* ӛндірістік қажеттілік
-“пәтер
электр плиталарымен қамтамасыз
етілген пәтерлердің саны
5.4 Жылу энергиясымен жалпы тұтыну
МВт
жылыту, желдету, ыстық сумен
жабдықтау, барлығы
оның ішінде:
5.4.1* коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“5.4.2* ӛндірістік қажеттілік
-“5.5 Табиғи газдың шығыны, барлығы
млн. м3/ жыл
оның ішінде:
5.5.1* коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“5.5.2* ӛндірістік қажеттілік
-“5.6 Сұйытылған газдың шығыны,
тонн / жыл
барлығы
оның ішінде:
5.6.1* коммуналды-тұрмыстық қажеттілік
-“5.6.2* ӛндірістік қажеттілік
-“6
Қоршаған ортаны қорғау
6.1 Санитарлық-қорғау аймақтарын
га
кӛгалдандыру
6.2 Атмосфералық ауаның ластану
% ПДК
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деңгейі
Шу әсерінің деңгейі
Қоршаған ортаны қорғау бойынша
арнайы шаралардың жүргізілуін
талап етуші аумақтар
7
Қҧрылыстың сметалық бағасы
7.1 Мемлекеттік (муниципальді)
қаражаттың есебінен құрылыстың
жалпы бағасы, барлығы
7.1.1 тұрғын құрылыс (мемлекеттік қор)
7.1.2 әлеуметтік-тұрмыстық құрылыс
(мемлекеттік қор)
7.1.3 кӛше-жол желісі
7.1.4 инженерлік дайындау мен
абаттандыру
7.1.5 инженерлік қорғау және қоршаған
ортаны қорғау бойынша шаралар
7.1.6 инженерлік жабдықтау
7.2 Салыстырмалы шығындар
7.2.1 1 тұрғынға
7.2.2 1 пәтерге немесе жеке үйге
7.2.3 жаңа үйдің жалпы ауданының 1 м2
7.2.4 аумақтың 1 га
*Кепілдемелік сипаттағы кӛрсеткіштер
6.3
6.4

Ӛлшеу бірлігі

Замани
жағдайы

Бірінші
кезең

Есептік
мерзім

дБ
га

млн. теңге

-“-“-“-“-“-“мың теңге
-“-“-“-

ЕСКЕРТПЕ
1 Құрылыс салу жобасының техникалық-экономикалық кӛрсеткіштері:
- шығыс жылына;
- жобалық кезеңге келтіріледі.

УДК

МКС КПВЭД*

Негізгі сӛздер: қала құрылысы жобалары, бас жоспарлар, жоспарлау және құрылысын
салу, кешенді схемалар, ӛңдеу тәртібі, графикалық материалдар, жобалы-сметалық
құжаттама, сараптау, келісу.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий нормативно-технический документ разработан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, принципами, заложенными в нормативноправовых актах в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАЗЭС) и других
международных соглашений.
Главная направленность строительных норм РК «Инструкция о порядке
разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике
Казахстан» – устойчивое развитие территории Республики Казахстан, городских и
сельских населенных пунктов, рациональное использование природных ресурсов,
сохранение природного комплекса городов и их пригородных зеленых зон, улучшение
экологического состояния населенных пунктов и территорий, а также сохранение и
возрождение архитектурного и историко-культурного наследия; создание условий для
реализации определенных законодательством Республики Казахстан социальных гарантий
граждан, включая маломобильные группы населения и инвалидов, в части обеспечения
объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной
инфраструктурами и благоустройством населенных пунктов Республики Казахстан;
повышение эффективности градостроительного использования территорий населенных
пунктов на основе рационального зонирования, планировочной организации и застройки,
при обеспечении нормативных требований по интенсивности использования территории
разных функциональных зон.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

VI

СН РК 3.01-00-2011
ҚҦРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ҚАЛА ҚҦРЫЛЫС ЖОБАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ, КЕЛІСУ ЖӘНЕ БЕКІТУ ТӘРТІБІ
ТУРАЛЫ НҦСҚАУЛЫҚ
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Дата введения –2012-05-01
1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие строительные нормы:
- устанавливают цели нормативных требований к содержанию градостроительных
проектов на территории Республики Казахстан, порядку их разработки, согласования,
экспертизы и утверждения;
- формулируют функциональные требования к содержанию градостроительных
проектов, порядку их разработки, согласования, экспертизы и утверждения;
Состав и содержание градостроительной документации могут быть расширены в
зависимости от специфических задач, подлежащих решению на проектируемой
территории, и определяются заданием на проектирование.
Настоящие строительные нормы действуют на территории Республики Казахстан,
являются одним из нормативных документов доказательной базы технических
регламентов по вопросам Среды обитания и жизнедеятельности человека и
распространяются на все виды градостроительных проектов,
выполняемых
на
территории Республики Казахстан.
Настоящие строительные нормы определяют обязательные функциональные
требования к градостроительным проектам, обеспечивающих условия жизнедеятельности,
необходимые для сохранения здоровья населения и охрану окружающей природной среды
от воздействия техногенных факторов, а также на создание условий для реализации
определенных законодательством Республики Казахстан социальных гарантий граждан,
включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального
и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры,
благоустройства.
Требования настоящих норм являются обязательными для исполнения всеми
субъектами архитектурной и градостроительной деятельности на всех стадиях разработки
градостроительных проектов на территории Республики Казахстан и распространяются
на юридические и физические лица, в том числе зарубежные, осуществляющих
разработку градостроительной документации на территории республики, а также на
уполномоченные государственные , местные представительные и исполнительные органы,
осуществляющие в пределах возложенных полномочий регулирование, контроль и надзор
за разработкой, согласованием, экспертизой, утверждением и реализацией
градостроительных проектов .
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2

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные
нормативные документы::
Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июня 1999 г. №
409-1
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК
Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III
Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июня 2003 г. № 481-II
Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июня 2003 г. № 477- II
Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от
30.01.2001 г. № 155-II
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-ІІ
Закон Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве
Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года № 2572-XII
Закон Республики Казахстан «О статусе столицы Республики Казахстан» от 20 мая
1998 года № 230-I
Закон Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» от 1 июля 1998
года № 258-I
Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного
наследия» от 2 июля 1992 года № 1488-ХII
Закон Республики Казахстан «О культуре» от 15 декабря 2006 года № 207- III
Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7
июля 2006 года № 175-III
Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996 года
№ 2828
Закон Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 4 декабря 2002 года № 361-II
Закон Республики Казахстан «О гражданской обороне» от 7 мая 1997 года № 100-I
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №
330-III
Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 11 января 2007 года № 217-III
Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» от 7 января 2003 года № 370-II
Закон Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах» от 22
декабря 1998 года № 326-I
Закон Республики Казахстан "О геодезии и картографии" от 3 июля 2002 N 332-II
Постановление Правительства Республики Казахстан «О пригородной зоне города
Алматы» от 17 марта 1998 года № 228
Правила и режим использования земель, включенных в пригородную зону города
Астаны и городов республиканского значения/ Утверждены постановлением
Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2003 года № 1269
Правила разработки и согласования Генеральной схемы организации территории
Республики Казахстан / Утверждены постановлением Правительства Республики
Казахстан от 4 марта 2011 года № 222
Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального
развития/Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля
2004 года N 397
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Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного
планирования территорий регионов/Утверждены постановлением Правительства
Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года N 397
Правила
проведения
экспертизы
предпроектной
(технико-экономических
обоснований) и проектной (проектно-сметной документации на строительство независимо
от источников финансирования, а также утверждения проектов, строящихся за счет
государственных инвестиций/Утверждены постановлением Правительства Республики
Казахстан от 19 августа 2002 года N 918
Правила проведения экспертного сопровождения поэтапной разработки проектной
документации/Утверждены приказом Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 3
июля 2006 года N 269
Правила
проведения
государственной
экологической
экспертизы/
Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28
июня 2007 года N 207-п
Правила проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы // Утверждены
приказом Министра здравоохранения РК от 14 ноября 2003 года № 841
Правила оформления и выдачи исходных материалов (данных) для проектирования
объектов строительства /Утверждены постановлением Правительства Республики
Казахстан от 6 мая 2008 года N 425
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил
установления водоохранных зон и полос» от 16 января 2004 года № 42
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил
согласования, размещения и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений,
влияющих на состояние вод, а также условий производства строительных и других работ
на водных объектах, водоохранных зонах и полосах» от 3 февраля 2004 года № 130
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил
электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан» от 17
апреля 2004 года № 430
Правила ведения Государственного градостроительного кадастра Республики
Казахстан/ Утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан» от
11 декабря 2009 года № 2082
Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой,
предпроектной и проектной документации // Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204
Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных
объектов/ Утверждены приказом и.о.Министра здравоохранения РК от 8 июля 2005 года
№ 334
Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных
зданий и территорий жилой застройки // Утвержден главным Государственным врачом в
РК от 12 декабря 2000 г. № 3.01.077-00
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территории населенных мест» // Утверждены приказом и. о.
Министра здравоохранения РК от 24 марта 2005 года № 137
Санитарные нормы и правила № 3.02.003.04 «Санитарно-эпидемиологические
требования по охране поверхностных вод от загрязнения» // Утверждены приказом и. о.
Министра здравоохранения РК от 28 июня 2004 года № 506
СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства. Основные положения
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СНиП РК 1.01-32-2005* Строительная терминология
СНиП РК 1.01-35-2005 Строительная терминология. Часть II. Основные комплексы.
Инженерные изыскания
СНиП РК 1.02-01-2007* Инструкция о порядке разработки , согласования,
утверждения и состав проектной документации на строительство
СНиП РК 1.04-18-2003 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения
СНиП РК 1.04-14-2003Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов. Основные положения по проектированию
СНиП РК 2.03-10-2002* Инженерная защита в зонах затопления и подтопления
СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах
СНиП РК 2.04-01-20010 Строительная климатология
СНиП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений
СНиП РК 3.01-02-2001 Планировка и застройка районов индивидуального
жилищного строительства
СН РК 3.01-01-2011 Генеральные планы промышленных предприятий
СН РК 1.02-01-2008 Нормы продолжительности проектирования
СН РК 1.04-15-2002 Полигоны для твердых бытовых отходов
СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп».
РДС РК 1.05-01-2007 Методические указания по созданию и ведению
Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан.
РДС РК 1.02-01- 2002 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы,
утверждения и составе проектной документации на реконструкцию и реновацию
памятников архитектуры и градостроительства Республики Казахстан
РДС РК 3.01-01-2002 Порядок и правила разработки, согласования и утверждения
планов градостроительного зонирования
РДС РК 3.01-02-2008 Рекомендации по разработке генеральной схемы организации
территории Республики Казахстан.
РДС РК 3.01-05-2001 Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест
с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
СП РК 1.02-21-2007 Правила разработки , согласования, утверждения и состав
технико-экономических обоснований на строительство
СП РК 3.01-01-2008 Методические указания по проектированию проектов
планировки частей городов и других поселений.
СП РК 3.06-15-2005 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности
для маломобильных групп населения. Общие положения.
СП РК 3.06-31-2005 Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам.
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего
пользования, в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю,
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ
заменен (изменен), то при пользовании настоящими строительными нормами следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей
эту ссылку.
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3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данных строительных нормах применяются термины с соответствующими
определениями:
градостроительный проект (градостроительная документация) - система
взаимоувязанных
проектных
документов
градостроительного
планирования,
определяющая направления и условия градостроительного развития и использования
межселенных территорий, населенных пунктов и их частей.
регион - крупное территориальное образование, состоящее из одной
или
нескольких административно-территориальных единиц (область, административный
район, группа районов, областей), обладающее специфическими классификационными
признаками и предусматривающее единый механизм регулирования
развития
территорий.
генеральная схема организации территории Республики Казахстан градостроительный проект, содержащий видение долгосрочного пространственного
развития и систему рациональной организации территории Республики Казахстан для
реализации территориальных конкурентных преимуществ и достижения устойчивого
развития страны; разрабатывается в соответствии с государственной Стратегией и
Прогнозной схемой территориально-пространственного развития страны.
межрегиональная схема территориального развития - градостроительный проект
по пространственному развитию территории двух и более областей (либо их частей) или
крупных экономических и экологических районов, систем расселения, зон влияния
межгосударственных и республиканских транспортно - коммуникационных коридоров,
курортных, рекреационных и иных территории межрегионального значения без учета
границ административно - территориальных единиц, предназначенная для конкретизации
положений Генеральной схемы, направленной на координацию градостроительной
деятельности указанных территорий и отраслевых кластеров при комплексном развитии
их социальной, экономической, инженерной, транспортной и других инфраструктур.
межгосударственная схема регионального развития - межрегиональная схема
территориального развития, разрабатываемая на основании ратифицированных и
утвержденных сторонами международных договоров для приграничных территорий
Республики Казахстан и смежных иностранных государств.
комплексная схема градостроительного планирования территорий регионов градостроительный проект по пространственному развитию и организации территории
области или функциональных зон (кластеров) регионального значения, предназначенная
для конкретизации положений генеральной и межрегиональной схем.
режимы использования территорий - определенные в процессе разработки
градостроительных проектов требования и ограничения к развитию, использованию и
застройке территорий.
сервитут - право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком,
в том числе для прохода, проезда, прокладки и эксплуатации необходимых
коммуникаций, охотничьего хозяйства и иных нужд;
ресурсный потенциал территории - степень обеспеченности территории
естественно-природными и техногенными ресурсами (природными, рекреационными,
людскими, сырьевыми, материальными, техническими и др.).
планировочная организация территорий - система действий по размещению на
территории материальных элементов среды и установлению оптимальных режимов их
функционирования.
планировочная структура - устойчивая система взаимосвязанных планировочных
элементов территории (планировочный каркас, планировочные и функциональные зоны).
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функциональное зонирование - способ формирования полноценной и безопасной
среды обитания, а также один из механизмов правового
и
экономического
регулирования развития территорий.
природно-экологический
каркас
сложная
соподчинѐнная
система
взаимоувязанных природных компонентов, дающих систематизированную аналитическую
информацию о качестве и значимости природных и природоподобных территориальных
комплексов.
4 ЦЕЛИ, НОРМАТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Требования к гигиене, защите здоровья человека, охране окружающей
среды.
4.1.1 Цели:
1) обеспечение устойчивого функционирования естественных экологических
систем, защиты природных комплексов, ландшафтов и особо охраняемых территорий от
загрязнения и негативного воздействия хозяйственной и какой-либо другой деятельности;
2) создание управляемых сред для людей и различных видов их деятельности;
3) защита жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий среды,
включая создание необходимых условий для жизнедеятельности;
4) сохранение жизни и здоровья людей, предотвращение угрозы нарушений их
санитарной гигиены;
5) обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального
планирования и градостроительного зонирования.
4.1.2

Нормативные требования к разработке градостроительной
документации.

4.1.2.1 Экологические задачи при градостроительном проектировании во многом
сходны с санитарными требованиями, соблюдая которые можно обеспечить охрану
окружающей среды и экологическую безопасность.
При градостроительном проектировании надлежит соблюдать следующие
функциональные требования:
1) разработка градостроительных проектов должна осуществляться в определенной
последовательности, соответствующей общей структуре территориального управления,
градостроительных целей и задач, их преемственности, качеству проектных решений и
их обоснованности, а также к соблюдению требований законодательных и нормативных
актов, устанавливающих правила зонирования и застройки территорий;
2) разработка градостроительного проекта должна соответствовать цели и задачам
развития территории в их внутренней взаимосвязи, быть рациональной, соблюдать
требования законодательных и нормативных актов, а также осуществляться в
определенной последовательности;
3) разработка градостроительных проектов должна обеспечить сбалансированный
учет экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении
градостроительной деятельности;
4) градостроительный проект служит основой для проектов нижеследующих
уровней проектирования и основанием для выполнения специализированных и
отраслевых схем и проектов, осуществляемым в соответствии с требованиями
специальных или отраслевых нормативных положений;
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5) градостроительная документация должна определять
государственную
политику в области расселения и организации территорий на республиканском,
региональных и местных уровнях, в увязке с общими политическими и социальноэкономическими целями государства, обеспечивать координацию республиканских,
региональных, местных и международных программ территориального развития и
градостроительства;
6) Генеральная схема организации территории Республики Казахстан должна
определять
главные
направления
совершенствования
системы
расселения,
административно-территориального устройства республики, социально-экономического
развития; оптимизацию зонирования территорий на республиканском уровне, зоны
особого государственного регулирования, улучшение экологической ситуации, развитие
инженерно-транспортной инфраструктуры, с учетом сложившихся взаимосвязей
поселений и территорий;
7) межрегиональные схемы территориального развития ( в т.ч. межгосударственные
схемы регионального развития) должны определять стратегии социально-экономического
и
территориального
развития
регионов,
урегулирование
государственных,
межрегиональных задач и задач местных органов управления в сфере территориального
развития, градостроительной деятельности, создание условий, способствующих
формированию полноценной среды жизнедеятельности населения регионов;
8) комплексные схемы градостроительного планирования территорий регионов
(области или какой-либо еѐ части) должны определять стратегии социальноэкономического и территориального развития региона, урегулирование государственных,
межрегиональных задач и задач местных органов управления в сфере территориального
развития, градостроительной деятельности, создание условий, способствующих
формированию полноценной среды жизнедеятельности населения региона;
9) комплексная схема градостроительного планирования территории района должна
выполнять функции правового градорегулирующего документа для принятия
управленческих решений по развитию района, разработана с учетом нормативноправовых актов Республики Казахстан, должна согласовывать взаимные интересы в
области градостроительной деятельности местных (районных) исполнительных органов и
исполнительных органов населенных пунктов, входящих в состав района, устанавливать
требования и ограничения по использованию межселенных территорий района для
осуществления градостроительной деятельности;
10) проект планировки пригородной зоны должен быть основой для принятия
согласованных решений местных исполнительных органов города-центра и входящих в
состав пригородной зоны административных районов по вопросам развития и
использования территорий, обеспечивать учет региональных и государственных
интересов на рассматриваемой территории;
11) генеральные планы городов и сельских населенных пунктов должны определять
стратегии социально-экономического и территориального развития выше названных
территорий с использованием инновационных технологий; определение оптимальной
планировочной структуры и функционального зонирования территорий, принципов
охраны окружающей среды, развития системы общественного обслуживания,
транспортной и инженерной инфраструктур; долгосрочное планирование инвестиционных
процессов на проектируемой территории.
12) проекты планировки и застройки должны обеспечить регулирование
инвестиционных процессов на проектируемой территории, в части установления
градостроительных требований к ее использованию и застройке, в увязке с общей идеей
пространственно-планировочного и функционального развития города. Документация по
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планировке территории является основанием для принятия конкретных решений по
установлению границ земельных участков и прав на их использование
13) при разработке проекта планировки и застройки точность карты
градостроительного зонирования должна соответствовать точности оформления земельноимущественных отношений и, соответственно, точности чертежей, разрабатываемых в
составе документации по планировке территорий
14) при разработке градостроительной документации, исходя из специфики объекта
проектирования, должен быть определен оптимальный состав градостроительной
документации (утверждаемая часть и материалы по обоснованию проектных решений),
который отражается в задании на проектирование;
15) с целью определения места различных типов градостроительных ограничений в
виде зон с особыми условиями использования территорий, территориальных зон и линий
градостроительного регулирования в системе градостроительного проектирования следует
проанализировать содержание градостроительных ограничений в каждом из видов
градостроительной документации;
16) разработанная градостроительная документация должна быть разработана с
учетом требований государственного градостроительного кадастра, в электронном виде с
применением ГИС – технологий в системе единых справочников и классификаторов;
17) координация и научно-методическое обеспечение разработки градостроительной
документации должно осуществляться уполномоченным органом по делам архитектуры,
градостроительства и строительства, местными исполнительными органами и
саморегулируемыми организациями разработчиков градостроительной документации;
18) градостроительная документация разрабатывается на основании задания на
разработку градостроительной документации, выдаваемого заказчиком;
19) градостроительная документация разрабатывается на основе принятых ранее
градостроительных решений: по отношению к существующим населенным пунктам не
могут разрабатываться новые генеральные планы, а выполняются работы по
корректировке (внесению изменений) ранее принятых генеральных планов; если
генеральные планы не утверждались или не сохранились, то новые генеральные планы
должны разрабатываться с максимальным учѐтом сложившейся градостроительной
ситуации, существующей планировочной структуры;
20) градостроительная документация должна разрабатываться с учетом
последовательности принятия управленческих решений и зависимостей одних решений от
других: проекты планировки территорий уточняют положения генерального плана и
устанавливают красные линии; проекты застройки территорий устанавливают границы
вновь формируемых земельных участков в границах красных линий, с учѐтом границ
ранее учтѐнных земельных участков; правила застройки устанавливают виды и параметры
разрешенного использования территориальных зон, границы которых определяются на
основе линий градостроительного регулирования и параметров развития функциональных
зон, установленных документацией по планировке территорий;
21) градостроительная документация всех видов должна сопровождаться оценкой
воздействия на окружающую среду (проект ОВОС ), которая проводится с целью
определения характера и степени опасности всех потенциальных видов воздействий
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье
населения, оценка экологических, экономических и социальных последствий этого
воздействия, а также предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности.
22) при разработке градостроительной документации взаимоувязывание проектных
решений в разных областях территориальных систем (транспортных, инженерных,
функционально-планировочных и т. д.) должно осуществляться совместно с системой
экологической организации территории - природно-экологическим каркасом, разработка
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которого должна происходить в рамках территориального планирования на всех уровнях
градостроительного проектирования;
23) при организации градостроительного проектирования должно быть обеспечено
участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности
путем проведения публичных слушаний;
24) градостроительная документация должна разрабатываться в минимальном
объеме, с соблюдением требованием технических регламентов и обеспечивать принятие
всех управленческих решений в сфере развития территорий;
25) градостроительная документация всех видов должна быть согласована,
подлежать экспертизе и утверждена в соответствии с настоящими строительными
нормами и законодательством Республики Казахстан.
4.1.3

4.1.3.1

Функциональные требования к градостроительному планированию
территориального развития
Общие положения

4.1.3.1.1
Разработка градостроительных проектов, предусмотренных настоящими
строительными нормами, осуществляется в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, обеспечивающими
регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и с
учетом современных экологических, культурно-ландшафтных разработок, энерго- и
ресурсосберегающих
инновационных
технологий,
достижений
в
области
градостроительства.
4.1.3.1.2
Основными видами градостроительных проектов являются:
1) Генеральная схема организации территории Республики Казахстан;
2) Межрегиональные
схемы
территориального
развития
(в т.ч. Межгосударственные схемы регионального развития);
3) Комплексные схемы градостроительного планирования территорий регионов
(области или какой-либо еѐ части);
4) Генеральные планы населенных пунктов;
5) Проекты планировки;
6) Проекты застройки.
Законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и
нормативными правовыми актами местных исполнительных органов могут
устанавливаться иные виды градостроительной документации в зависимости от
особенностей региональных и местных условий.
4.1.3.1.3 Заказчиками градостроительных проектов, выполняемых за счет средств
республиканского и местного бюджетов, являются уполномоченный государственный
орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства, местные
исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) и районов
(городов областного значения).
В отдельных случаях, по согласованию с местными исполнительными органами,
заказчиками градостроительных проектов в регионах могут выступать юридические и
физические лица, имеющие средства для финансирования разработки градостроительных
проектов.
4.1.3.1.4 Разработка градостроительных проектов осуществляется юридическими
лицами, имеющими соответствующую государственную лицензию на право выполнения
таких работ.
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Разработчик градостроительной документации отвечает за соблюдение сроков,
установленных договором, качество проектных решений и их обоснованность, а также за
соблюдение требований законодательных и нормативных актов, устанавливающих
правила зонирования и застройки территорий.
4.1.3.1.5 Разработка градостроительных проектов, выполняемых за счет средств
республиканского и местного бюджетов осуществляется в рамках системы
государственных закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
государственных закупках» .
4.1.3.1.6 Регулирование отношений между заказчиком и разработчиком
градостроительных проектов, как участниками архитектурно-градостроительной
деятельности, устанавливается договором на основе действующих положений
нормативных правовых актов: Гражданского кодекса Республики Казахстан (особенная
часть) и Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве
Республики Казахстан» ).
4.1.3.1.7 Заказчик составляет задание на проектирование (далее – задание) и
обеспечивает предоставление исходных материалов (данных) в соответствии с Правилами
оформления и выдачи исходных материалов (данных) для проектирования объектов
строительства.
Ответственность за достоверность исходных материалов (данных) несет заказчик и
юридическое лицо, представившие эти данные.
Содержание и объем необходимой исходной информации определяется
разработчиком и заказчиком градостроительной документации применительно к виду
градостроительной документации
В случаях, когда заказчиком выступает юридическое или физическое лицо, то
задание должно быть согласовано с уполномоченным органом по делам архитектуры,
градостроительства и строительства.
4.1.3.1.8
Общие требования к заданию приведены в приложении А.
Заказчик может поручить подготовку исходных материалов (данных) разработчику
градостроительного проекта за дополнительную плату, если иное не предусмотрено
договором.
Требования и состав основных сведений, включаемых в задание, устанавливаются
настоящими строительными нормами и могут при соответствующих обоснованиях
уточняться заказчиком.
4.1.3.1.9
Заказчик осуществляет контроль за ходом разработки градостроительного
проекта, обеспечивает его экспертизу.
В случае изменения ( или уточнения) заказчиком задания или исходных данных в
процессе проектирования, разработчик вносит в градостроительный проект
соответствующие уточнения и изменения за дополнительную плату и в соответствии с
действующими положениями Закона Республики Казахстан «О государственных
закупках» .
4.1.3.1.10 Разработчик градостроительного проекта обязан учитывать проектные
решения предшествующих стадий в утвержденных градостроительных проектах.
4.1.3.1.11 В период разработки градостроительного проекта решение о размещении
всех видов строительства соответствующего уровня на территории объекта
проектирования должны согласовываться с разработчиком градостроительного проекта
через соответствующие органы управления архитектурной и градостроительной
деятельностью.
Государственные и местные исполнительные органы при осуществлении ими
оперативных решений по осуществлению градостроительной деятельности в период
разработки градостроительных проектов информируют о них разработчиков.
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В случаях, когда вследствие указанных оперативных мер по осуществлению
градостроительной деятельности требуется ее переработка, не предусмотренные
договором затраты разработчиком компенсируются заказчиком.
4.1.3.1.12 Порядок согласования, экспертизы и утверждения разработанных
градостроительных проектов следует производить в соответствии с разделом 4.1.3.11
настоящих строительных норм и определяется заданием на проектирование.
4.1.3.1.13 Проведение согласований градостроительного проекта и защита при его
утверждении осуществляется разработчиком проекта при содействии заказчика.
Ответственность за полноту согласований, их соответствие установленному порядку
несет лицо, разработавшее градостроительную документацию и инстанция,
представляющая еѐ на утверждение.
4.1.3.1.14
Для информирования населения и заинтересованных сторон
государственный орган, координирующий разработку градостроительного проекта или
внесение в него изменений, размещает в официальном печатном издании и
информационной системе общего пользования уведомление о разработке (изменении)
градостроительного проекта не позднее 30 календарных дней с момента утверждения
задания.
4.1.3.1.15 Организации, которым направлен градостроительный проект ( кроме
генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, межрегиональных
схем территориального развития и комплексных схем градостроительного планирования
территорий отдельных регионов) на рассмотрение, готовят по ним заключение в срок не
позднее 30 дней со дня представления материалов. В случаях непредставления
заключения в указанный срок, градостроительный проект считается согласованным.
4.1.3.1.16 Градостроительный проект является основой для разработки проектов
жилищно-гражданского,
промышленно-производственного
и
коммунального
строительства в населенных пунктах.
4.1.3.1.17 Допускается внесение изменений в утвержденный градостроительный
проект после проведения всех согласований в установленном порядке и решения органа
его утвердившего.
4.1.3.1.18 Для территорий и населенных пунктов, обладающих курортными и
лечебными ресурсами, градостроительный проект разрабатывается с учетом оценки
курортно-рекреационных ресурсов, а также установленных зон санитарной охраны
курортов и лечебных источников.
4.1.3.1.19 Для исторических городов и других населенных пунктов, а также иных
функциональных территорий, располагающих памятниками природы и материальной
культуры, градостроительный проект разрабатывается с учетом материалов историкоархитектурных исследований, утвержденных историко-архитектурных опорных планов и
зон охраны памятников.
4.1.3.1.20 Инженерно-технические мероприятия по защите населения и объектов
его жизнеобеспечения от опасных природных и техногенных процессов и других
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне выполняются с учетом специальных
инструктивно-методических и нормативных документов.
4.1.3.1.21 Общая координация и научно-методическое обеспечение разработки
градостроительных
проектов
всех
видов
осуществляется
уполномоченным
государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.
4.1.3.1.22
Генеральная схема организации территории Республики Казахстан,
межрегиональные схемы территориального развития,
комплексные
схемы
градостроительного планирования территорий отдельных регионов и генеральные планы
городов с численностью населения более 100 тыс. человек разрабатываются в две стадии и
включают:
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- первая стадия – разработка концептуальных положений по градостроительному
зонированию территорий и населенных пунктов с разработкой их основных принципов и
направлений стратегического градостроительного развития на 25-30 лет;
- вторая стадия – детализация основных принципов и направлений стратегического
градостроительного развития путем детальной проработки элементов планировочной
структуры, охватывающего основные этапы строительства ( первоочередной 5-7 лет,
расчетный срок 15-20 лет).
Расчетные сроки этапов и очередей строительства в градостроительной
документации при соответствующем обосновании могут уточняться заданием.
4.1.3.1.23 Градостроительные проекты, указанные в п.4.1.2.1.22, должны содержать
текстовые и графические материалы с выделением утверждаемых частей,
разрабатываемых в соответствии с настоящими строительными нормами и заданием.
Состав и содержание градостроительных проектов должны быть достаточны для
обоснования принятых проектных решений и проведения необходимых согласований и
экспертиз.
4.1.3.1.24 Утверждаемой частью градостроительных проектов, указанных в п.
4.1.2.1.22, являются:
1) основные положения, содержащие краткое изложение принятых проектных
решений;
2) основные технико-экономические показатели ( приложения Б-И);
3) схематический чертеж проектного плана ( основного чертежа).
В отдельных случаях в зависимости от специфики разрабатываемого проекта состав
материалов, подлежащих утверждению, может уточняться заданием.
4.1.3.1.25 Разработка, согласование, экспертиза, утверждение и реализация
градостроительных проектов осуществляется на основе соответствующих материалов
комплексных
инженерных
изысканий
(инженерно-геодезические,
инженерногеологические, инженерно-гидрометеорологические,
инженерно-экологические
изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения
на базе подземных вод), состав которых определяется в зависимости от вида
градостроительного проекта.
При этом разработка генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной
планировки, проектов застройки осуществляются на основе цифрового топографического
плана, где отражено фактическое состояние территории на период разработки проектной
документации.
4.1.3.1.26 Градостроительная
документация
является
составной
частью
государственного градостроительного кадастра.
При разработке градостроительной документации следует использовать данные
государственного градостроительного кадастра, руководствуясь предъявляемыми к нему
требованиями Правил ведения Государственного градостроительного кадастра
Республики Казахстан.
4.1.3.1.27 В отдельных случаях организация разработки градостроительной
документации может осуществляться по отдельным ее разделам с учетом специфики
объекта градостроительного планирования и застройки и вида градостроительной
документации при соблюдении требований настоящих строительных норм.
Порядок организации разработки, согласования и утверждения соответствующих
разделов указанных работ устанавливается заданием на их разработку в соответствии с
требованиями настоящих строительных норм.
4.1.3.1.28 Проекты Генеральная схема организации территории Республики
Казахстан, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы
градостроительного планирования территорий отдельных регионов представляются
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разработчиками на комплексную государственную экспертизу ( градостроительную
экспертизу) проектов уполномоченного государственного органа по делам архитектуры,
градостроительства и строительства и государственную экологическую экспертизу
центрального исполнительного органа в области охраны окружающей среды до вынесения
их на утверждение.
4.1.3.1.29 Градостроительные проекты , разрабатываемые как схемы организации
территорий, необходимо представлять на государственную экологическую экспертизу по
установленным Правилам проведения государственной экологической экспертизы .
4.1.3.1.30 Утвержденный градостроительный проект любого вида подлежит
передаче соответствующим органам государственного управления в
области
архитектуры, градостроительства и строительства в целях регистрации, хранения и
контроля за еѐ реализацией.
4.1.3.1.31 Задание на разработку схем и проектов территориального развития,
генеральных планов населенных пунктов должны содержать следующие основные
требования:
1) наименование проектируемого объекта;
2) основание для проектирования;
3) состав участников разработки, в том числе генеральный проектировщик;
4) общую характеристику проектируемого объекта ( местоположение, численность
населения, территорию, роль в системе расселения, основные виды ресурсов,
профилирующие отрасли хозяйственного комплекса, административно-территориальную
структуру, состояние инженерно-транспортной и социальной инфраструктур,
экологическую ситуацию, другие специфические характеристики);
5) наименование организации, сроки передачи и состав исходных данных для
проектирования;
6) состав проектных материалов, определение этапов, сроков и перечня
передаваемых материалов и выполняемых работ по этапам;
7) основные требования к содержанию и форме представляемых материалов;
8) требования к основным направлениям социально-экономического развития,
архитектурно-планировочной организации территории, организации транспортного
обслуживания, благоустройству и озеленению территории, инженерной подготовке и
инженерному оборудованию территории, к созданию безопасной и благоприятной для
жизни и здоровья среды, оценке воздействия на окружающую среду, охране памятников
природы, истории и культуры, инженерно-техническим мероприятиям на период
чрезвычайных ситуаций, противопожарным мероприятиям;
9) специальные требования к особенностям объекта проектирования, вызывающие
необходимость дополнительных детальных проработок по проблемным вопросам;
10) особые условия к составу проекта и основным технико-экономических
показателям;
11) порядок согласования, экспертизы и утверждения проектов.
ПРИМЕЧАНИЕ
1. При необходимости, задание может уточняться в процессе разработки проекта по
договоренности между разработчиком и заказчиком проекта.
2. В задании на разработку проекта границ (черты) населенных пунктов приводится
перечень землеустроительной документации, подлежащей учету при разработке проектов черты
населенных пунктов.

4.1.3.1.32 Материалы исходной информации, представляемой заказчиками схем
организации территорий и генеральных планов населенных пунктов, должны содержать:
131

СН РК 3.01-00-2011
1) сведения об изученности объекта планирования (охват его территории
материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных и
других данных о его истории) перечень ранее выполненных и прочих работ, учет которых
обязателен при проектировании;
2) данные по современному состоянию и имеющимся программам развития
территории;
3) сведения по современному использованию территории;
4) данные исследований, анализа и прогноза санитарно-гигиенических условий и
экологической ситуации;
5) данные социологических и социально-экономических обследований;
6) данные о демографической ситуации и занятости населения;
7) данные по характеристике жилой и общественной застройки, объектов
промышленности, коммунального хозяйства, транспортной системы и строительной базы;
8) картографические и справочные материалы результатов инженерных изысканий
и исследований, а для курортов – материалы по оценке бальнеологических и курортных
ресурсов и медицинскому зонированию;
9) историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и
культуры;
10) материалы экономических прогнозов;
11) сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом
обеспечении;
12) материалы градостроительных и отраслевых проработок;
13) директивные материалы по территории проектируемого объекта, имеющие
отношение к его развитию, постановления, решения и другие документы исполнительных
и представительных органов, общественных и хозяйственных организаций;
14) материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов и
инженерно-геологических изысканий;
15) материалы (данные) государственного градостроительного кадастра;
16) исходные материалы к разделу оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
17) иную информацию, требование о предоставлении которой содержится в задании
на разработку градостроительной документации.
4.1.3.1.33 Центральные исполнительные органы должны оказывать содействие
заказчикам градостроительных проектов в представлении необходимой для
проектирования исходной информации.
4.1.3.1.34 Нормы продолжительности проведения инженерных изысканий и
создания градостроительных проектов определяются требованиями СН РК 1.02-01-2008 .
4.1.3.2

Генеральная схема организации территории РК

4.1.3.2.1 Генеральной схемой предусматривается решение следующих основных
задач:
1) достижение целей государственной политики в области градостроительства
путем принятия мер государственной поддержки еѐ реализации;
2) реализация градостроительного зонирования территории Республики Казахстан с
определением приоритетов и ограничений на ее использование;
3) разработка на основе комплексной оценки ресурсного ( природного, трудового,
инженерно-технического) потенциала, основных направлений по нормированию и
дальнейшему совершенствованию системы расселения в увязке с комплексным прогнозом
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развития производства, межгосударственных и межрегиональных инженернотранспортных коммуникаций и природопользования;
4) создание условий устойчивого развития населенных пунктов с учетом
сохранения окружающей среды и историко-культурного наследия;
5) разработка предложений по ресурсосбережению, улучшению экологического
состояния, нарушенного из-за техногенных процессов, формированию безопасной и
благоприятной среды для жизни и здоровья населения;
6) установление границ объектов государственного значения, подлежащих особому
регулированию градостроительной деятельности;
7) определение перечня и границ межрегиональных схем градостроительного
планирования территорий отдельных регионов.
4.1.3.2.2 Генеральная схема является основой для разработки межрегиональных
схем территориального развития, схем градостроительного планирования развития
административно-территориальных единиц, туристско-рекреационных и курортнооздоровительных зон и других градостроительных проектов межрегионального и
регионального значения.
4.1.3.2.3 Порядок разработки генеральной схемы и ее основных положений
устанавливается в соответствующих нормативных правовых актах согласно требованиям
Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан», Правилам разработки и согласования Генеральной
схемы организации территории Республики Казахстан и определяется заданием на
проектирование.
4.1.3.3

Межрегиональные схемы территориального развития

4.1.3.3.1 Межрегиональная схема территориального развития (далее –
межрегиональная схема) разрабатывается в соответствии с генеральной схемой
организации территории Республики Казахстан.
4.1.3.3.2 Разработку и согласование межрегиональной схемы следует осуществлять
в установленном порядке в Правилах разработки и согласования межрегиональных схем
территориального развития .
4.1.3.3.3 Межрегиональная схема разрабатывается в целях:
1) определения
стратегии
градостроительного
развития
объектов
градостроительной деятельности, исходя из сложившейся системы расселения, социальноэкономических, природно-климатических и ресурсных условий, и местоположения
регионов на территории Республики Казахстан;
2) взаимно
согласованной
(консолидированной)
архитектурной,
градостроительной деятельности региона, смежных административно-территориальных
единиц.
4.1.3.3.4 Межрегиональная схема должна содержать следующие положения :
1) комплексный анализ территории с выявлением проблем развития;
2) прогноз социально-экономического и территориального развития региона;
3) конкретизацию положений Генеральной схемы;
4) основные направления организации и использования территории в
специфических природно-климатических и экономических условиях региона;
5) прогноз формирования систем расселения;
6) предложения по развитию региональных инженерно-транспортных систем;
7) природно-экологический каркас территории;
8) меры по сохранению природной среды и объектов историко-культурного
наследия.
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4.1.3.3.5 Размещение новых и развитие сложившихся хозяйственно-экономических
комплексов должно осуществляться с учетом Генеральной схемы и интересов
административно-территориальных единиц, входящих в границы проектируемого
региона.
4.1.3.3.6 В Межрегиональной схеме конкретизируются положения Генеральной
схемы, определяется государственная политика в области градостроительства на
территории объекта градостроительной деятельности, формулируются основные
принципы ее проведения.
4.1.3.3.7 Первоочередные мероприятия по реализации Межрегиональной схемы
определяются с учетом приоритетов социально-экономического развития проектируемых
регионов. Первоочередные мероприятия должны включать комплекс обоснованных
предложений по градостроительному зонированию территории для приоритетного
функционального использования, размещению производительных сил, развитию
инженерно-транспортной инфраструктуры, по инженерной защите территорий от опасных
техногенных и природных процессов и охране окружающей среды данных регионов,
которые должны быть учтены при разработке государственной и межрегиональной
программ социально-экономического развития.
4.1.3.3.8 Границы
территорий,
в
пределах
которых
разрабатывается
межрегиональная схема, устанавливаются заданием с учетом решений Генеральной
схемы.
4.1.3.3.9 Предложения
по
планировочной
организации
территории
разрабатываются на вариантной основе и включают обоснования принятых
градостроительных решений.
4.1.3.3.10 Основные графические материалы Межрегиональной схемы включают:
1) схема размещения регионов на территории Республики Казахстан;
2) план современного использования территории (опорный план);
3) схема комплексной оценки территории;
4) проектный план (основной чертеж);
5) схема функциональной и планировочной организации территории регионов;
6) схема инженерно-транспортных коммуникаций;
7) схема природно-экологического каркаса региона;
8) схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий;
9) иные схемы, разработка которых определяется спецификой объекта
градостроительного планирования.
4.1.3.3.11 На схеме размещения региона (регионов) на территории Республики в
масштабе 1:500000 - 1:200000 показываются границы проектируемой территории,
границы смежных административных районов, их центры и другие крупные населенные
пункты, опорная сеть транспортных, водохозяйственных и других инженерных
коммуникаций и сооружений.
4.1.3.3.12 План современного использования территорий (опорный план), схема
комплексной оценки территории, проектный план (основной чертеж) выполняются в
масштабе 1:1000000 - 1:300000. Масштаб и перечень основных графических материалов
могут быть уточнены заказчиком межрегиональной схемы , исходя из специфики объекта
градостроительного планирования.
4.1.3.3.13 На плане современного использования территории и на проектном плане
(основном чертеже) показываются: границы административно-территориальных единиц;
системы расселения - мегаполисы, агломерации и другие системы; населенные пункты;
основное функциональное использование территорий с выделением территорий особого
режима пользования, в том числе курортно-рекреационные зоны, крупные зоны массового
отдыха, особо охраняемые природные территории; зоны размещения крупных
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производственных комплексов; направления трасс магистральных транспортных и
инженерных коммуникаций государственного и регионального значения; изохронны
транспортной доступности до областного центра; места размещения крупных
транспортных и инженерных сооружений; зоны неблагополучные по санитарноэпидемиологической характеристике и территории с нарушенным экологическим
состоянием, другие элементы планировочной организации территории, степень
детализации которых должна соответствовать долгосрочным задачам реализации
межрегиональной схемы.
4.1.3.3.14 Схема комплексной оценки территории содержит районирование
территории по признакам административно-территориального деления, природноклиматических, инженерно-геологических и ландшафтных условий, эффективности
хозяйственного использования территорий, плотности населения, степени урбанизации и
иным признакам; комплексную оценку обеспеченности территории земельными, лесными,
топливно-энергетическими, минерально-сырьевыми, водными и иными сырьевыми
ресурсами,
транспортной,
инженерной,
социальной
и
производственной
инфраструктурами; экологическое состояние территорий.
На схеме показываются территории, в границах которых устанавливаются
ограничения на осуществление градостроительной деятельности. К ним относятся
территории историко-культурного наследия; особо охраняемые природные территории;
зоны залегания полезных ископаемых; зоны с экстремальными природно-климатическими
условиями; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера; зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического
бедствия; иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
С учетом ограничений на использование территорий на схеме комплексной оценки
территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для
различных видов градостроительного использования территорий.
4.1.3.3.15 На проектном плане (основном чертеже) показываются границы объектов
государственного значения особого регулирования градостроительной деятельности, а
также объектов первоочередного градостроительного планирования территории региона,
областей и районов, показываются пригородные зоны и территории регламентированного
градостроительного использования, территории опережающего и перспективного
развития, точки роста, принципиальные решения по использованию природных ресурсов
и охране окружающей среды и другие принципиальные решения по перспективной
организации территории.
4.1.3.3.16 На схеме функциональной и планировочной организации территории
регионов показываются:
1) планировочные оси, основные и второстепенные, планировочные центры;
2) зоны уровня интенсивности хозяйственного использования территории и
допустимой степени преобразования природной среды по градостроительным,
экологическим, техническим критериям.
3) основные типы функциональных зон:
- интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;
- экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;
- ограниченного хозяйственного освоения.
4.1.3.3.17 На схеме инженерно-транспортных коммуникаций показываются
предложения по развитию региональных и межрегиональных инженерно-транспортных
коммуникаций и сооружений, в увязке с международной и республиканской инженернотранспортной инфраструктурой и основными местными инженерно-транспортными
системами.
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4.1.3.3.18 На схеме природно-экологического каркаса регионов выделяются
территориальные элементы, для которых определены режимы хозяйственного
использования на основе положений Водного, Лесного, Земельного кодексов и других
законодательных актов Республики Казахстан.
На схеме природно-экологического каркаса регионов показываются:
1) функциональное использование территории;
2) ядра и базовые элементы природно-экологического каркаса;
3) экологические коридоры;
4) буферные зоны;
5) элементы природно-экологического каркаса, рекомендуемые к формированию
(средоформирующие).
4.1.3.3.19 Состав, содержание и масштаб схем, в которых обосновываются или
детализируются проектные решения по зонированию территорий, совершенствованию
систем расселения, развитию транспортных и инженерных инфраструктур, защите
территорий от опасных природных и техногенных процессов и иным проектным
решениям определяются заказчиком или ее разработчиком по согласованию с заказчиком.
4.1.3.3.20 Пояснительная записка к межрегиональной схеме должна обосновывать
решения межрегиональной схемы и содержать анализ ретроспективного развития
региона, аналитические материалы современного состояния региона, основные проблемы,
предпосылки и прогноз его развития, оценку всех типов ресурсов (население, природные
ресурсы, историко-культурное наследие, экономический потенциал и др.), приоритетные
направления устойчивого развития регионов, мероприятия по организационному и
нормативному правовому обеспечению реализации межрегиональной схемы, а также
основные технико-экономические показатели и копии основных графических материалов.
4.1.3.3.21 Утверждаемой частью межрегиональных схем является Проектный план
(основной чертеж) и Основные положения.
Основные положения содержат основные технико-экономические показатели
межрегиональной схемы территориального развития региона (приложение В), проектные
решения, основные требования к территориям, условия и режимы их использования,
предложения по первому этапу реализации межрегиональной схемы территориального
развития региона.
4.1.3.3.22 Обязательными положениями межрегиональных схем являются:
1) зонирование территории и ограничения на ее использование при
осуществлении градостроительной деятельности;
2) основные направления развития и совершенствования государственных и
региональных систем расселения;
3) основные направления развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур государственного и регионального значения;
4) меры по улучшению экологической обстановки;
5) меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;
6) перечень и предложения по границам объектов первоочередного
градостроительного планирования;
7) предложения по установлению границ территориальных и населенных
пунктов особого регулирования и градостроительной регламентации;
8) предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного
экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному
обеспечению;
9) меры государственной поддержки реализации межрегиональных схем в части
развития государственной инфраструктуры, поддержки депрессивных районов с
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обострившимися демографическими, социально-экономическими, экологическими и
другими проблемами, а также в части реализации иных государственных задач;
10) сегментирование территорий, с целью выявления зон оптимального
использования альтернативных источников энергии;
11) иные положения, устанавливаемые заданием на разработку межрегиональной
схемы.
4.1.3.3.23 Межгосударственная схема регионального развития разрабатывается в
соответствии с международными договорами государства и соглашениями о
приграничном сотрудничестве.
4.1.3.3.24 Задание на разработку межрегиональных схем утверждается
уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и
строительства.
В случае выполнения функций заказчика заинтересованными местными
исполнительными органами регионов задание согласовывается с уполномоченным
государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.
4.1.3.3.25 Межгосударственные схемы регионального развития, разработанные на
основании ратифицированных сторонами международных договоров и утвержденные
заинтересованными сторонами, являются основанием для взаимно согласованной
(консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на
территории регионов Республики Казахстан и смежных иностранных государств.
4.1.3.4

Комплексные схемы градостроительного планирования территорий
областей

4.1.3.4.1 Комплексная схема градостроительного планирования территорий
областей (далее - комплексная схема) разрабатывается в соответствии с генеральной
схемой организации территории Республики Казахстан.
4.1.3.4.2 Разработку и согласование комплексных схем следует осуществлять в
установленном порядке в Правилах разработки и согласования комплексных схем
градостроительного планирования территорий регионов.
4.1.3.4.3 В комплексных схемах определяется государственная политика в области
стратегического градостроительного развития территорий областей и городов
республиканского
значения,
исходя
из
социально-экономических,
природноклиматических и иных специфических условий области, а также сфера взаимных интересов
государства и отдельных регионов. Комплексно, во взаимосвязи между собой,
обеспечивается разработка проектных решений развития территорий и объектов
государственного, регионального и местного значения.
4.1.3.4.4 В комплексных схемах с целью детализации основных положений
генеральной схемы и межрегиональных схем осуществляется:
1) установление градостроительного зонирования территории с регламентом ее
использования,
2) совершенствование системы расселения,
3) определение концепции экономического развития и разработка планировочной
организации территории,
4) разработка предложений по развитию социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур межселенного значения, мест отдыха и туризма.
4.1.3.4.5 В составе комплексных схем решаются следующие вопросы:
1) комплексная оценка территории, включая оценку природно-климатических,
инженерно-геологических,
социально-экономических,
культурно-ландшафтных,
планировочных, экологических, санитарно-эпидемиологических и других условий, а
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также энерго- и ресурсосберегающего потенциала, исходя из местоположения
проектируемой территории;
2) прогнозирование изменения градостроительной ситуации;
3) прогнозирование социально-экономического развития территории;
4) определение направлений перспективного развития планировочной структуры и
градостроительного зонирования территории с установлением регламентов их
градостроительного использования;
5) планировочная организация территории, включая совершенствование
расселения, формирование системы межселенного обслуживания населения, рекреации и
туризма; сохранение памятников природы, истории и материальной культуры;
6) развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;
7) оценка воздействия на окружающую среду, а также инженерная защита
территории от опасных природно-геологических и техногенных процессов и явлений, по
предупреждению и ликвидации последствий экологических и других чрезвычайных
ситуаций;
8) программа осуществления первоочередных мероприятий по планировочной
организации территории, расселению, развития инженерно-транспортной инфраструктуры
и системы обслуживания населения;
9) ориентировочные прогнозные показатели по структуре, объему инвестиций и
возможным источникам финансирования.
10) предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного
экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному
обеспечению, с учетом агропромышленных, энерго- и ресурсосберегающих
инновационных достижений;
11) меры государственной поддержки реализации Проекта схемы планировки;
12) иные положения, устанавливаемые заданием на разработку схемы
градостроительного развития.
4.1.3.4.6 Комплексные схемы включают следующие основные графические
материалы:
1) схема размещения региона на территории Республики;
2) план современного использования территории (опорный план);
3) схема комплексной оценки территории;
4) проектный план (основной чертеж);
5) схема функциональной и планировочной организации территории области;
6) схема инженерно-транспортных коммуникаций;
7) природно-экологический каркас территории;
8) схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий;
9) иные схемы, разработка которых определяется спецификой объекта
градостроительного планирования.
4.1.3.4.7 Схема размещения региона на территории республики в масштабе
1:500000 - 1:100000, на которой показываются границы смежных административных
районов, их центры и другие крупные населенные пункты, опорная сеть транспортных,
водохозяйственных и других инженерных коммуникаций и сооружений.
4.1.3.4.8 План современного использования территории (опорный план), схема
комплексной оценки территории; проектный план (основной чертеж) выполняются в
масштабе 1:300000 - 1:100000. Масштаб и перечень основных графических материалов
могут быть уточнены заказчиком Комплексной схемы, исходя из специфики объекта
градостроительного планирования.
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Состав, содержание и масштаб остальных схем, дополнительных схем и отдельных
фрагментов, обосновывающих проектные решения, устанавливаются заказчиком в
задании или разработчиком по согласованию с заказчиком.
4.1.3.4.9 На плане современного использования территорий и проектном плане
(основном чертеже) показываются:
1) административно-территориальные границы областей, районов, аульных
(сельских) округов;
2) пригородные зоны городов;
3) города и сельские населенные пункты;
4) крупные производственные объекты, расположенные вне границ города и
сельского населенного пункта,
5) основное функциональное использование территорий, с выделением наиболее
ценных сельскохозяйственных земель, лесов 1-ой группы, заповедников, заказников,
курортных местностей, зон массового отдыха и других территорий;
6) территории опережающего и перспективного развития, точки роста
7) направления трасс магистральных транспортных и инженерных коммуникаций;
8) места размещения аэродромов, других крупных транспортных и инженерных
сооружений;
9) изохронны транспортной доступности до областного центра;
10) территории водохранилищ, другие элементы планировочной организации
территории.
Кроме того, проектный план (основной чертеж) содержит предложения об
установлении границ населенных пунктов, пригородных зон городов, агломераций,
объектов особого регулирования градостроительной деятельности государственного и
регионального значения, а также предложения о границах объектов первоочередного
градостроительного планирования для последующей разработки градостроительной
документации, в том числе генеральных планов населенных пунктов, города и его
пригородной зоны, агломераций и другой градостроительной документации.
4.1.3.4.10 Схема комплексной оценки территории содержит анализ сложившейся
системы расселения; районирование территории; комплексную оценку обеспеченности
земельными,
природными,
энергетическими,
водными,
рекреационными,
курортологическими и иными ресурсами, транспортной, инженерной, социальной и
производственной инфраструктурами; экологическое состояние территорий.
В комплексных схемах показываются территории, в границах которых
устанавливаются ограничения на использование территорий при осуществлении
градостроительной деятельности. К ним относятся территории зон охраны памятников
истории и культуры, заповедные зоны, особо охраняемые природные территории, в том
числе санитарные и защитные зоны, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны
источников водоснабжения, зоны залегания полезных ископаемых, зоны с
экстремальными природными условиями; зоны чрезвычайных экологических ситуаций и
экологических бедствий природного и техногенного характера (затопление, нарушенные
территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие
процессы - сейсмика, оползни, карсты, эрозия и т.д.); иные зоны, установленные в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
С учетом ограничений на использование территорий для осуществления
градостроительной деятельности в схемах комплексной оценки территории показываются
территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов
градостроительной деятельности.
4.1.3.4.11 На схеме функциональной и планировочной организации территории
регионов показываются:
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1) планировочные оси, основные и второстепенные, планировочные центры;
2) зоны уровня интенсивности хозяйственного использования территории и
допустимой степени преобразования природной среды по градостроительным,
экологическим, техническим критериям.
3) основные типы функциональных зон:
- интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;
- экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;
- ограниченного хозяйственного освоения.
4.1.3.4.12 На схеме инженерно-транспортных коммуникаций показываются
предложения по развитию региональных инженерно-транспортных коммуникаций и
сооружений, в увязке с международной и республиканской инженерно-транспортной
инфраструктурой и основными местными инженерно-транспортными системами.
4.1.3.4.13 На схеме природно-экологического каркаса регионов выделяются
территориальные элементы, для которых определены режимы хозяйственного
использования на основе положений Водного, Лесного, Земельного кодексов и других
законодательных актов Республики Казахстан.
На схеме природно-экологического каркаса регионов показываются:
1) функциональное использование территории;
2) ядра и базовые элементы природно-экологического каркаса;
3) экологические коридоры;
4) буферные зоны;
5) элементы природно-экологического каркаса, рекомендуемые к формированию
(средоформирующие).
4.1.3.4.14 Пояснительная записка к комплексным схемам содержит:
1) анализ природных условий и ресурсов, современного состояния хозяйственноэкономического комплекса и расселения, использования территории, инженерного
оборудования,
транспортной
сети
и
анализ
экологической,
санитарноэпидемиологической обстановки;
2) предложения по планировочной структуре и градостроительному зонированию
территории, регламенты и ограничения использования территории, совершенствование
системы расселения, развития городских и сельских населенных пунктов, формирование
новых систем сельского расселения, создание пригородных зон и зон особого
градостроительного регулирования городов, определение систем межселенного
обслуживания;
3) приоритетные направления устойчивого развития области;
4) разработку мероприятий по улучшению экологической и санитарноэпидемиологической обстановки градостроительными средствами инженерной защиты
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5) принципиальные предложения по развитию инженерных и транспортных систем;
6) обоснования принятых проектных решений, мероприятия по организационному и
нормативному правовому обеспечению реализации Комплексной схемы, а также
основные технико-экономические показатели и копии основных графических материалов.
Проектные решения и предложения по реализации комплексных схем с техникоэкономическими показателями и схематическим изображением проектного плана
представляются заинтересованным организациям в виде краткой пояснительной записки
«Основные положения комплексных схем» на бумажном или электронном носителе.
4.1.3.4.15 Заказчиками комплексных схем являются местные исполнительные
органы областей. В случаях, когда на территории области предусматривается размещение
объектов республиканского значения, заказчиком может выступать уполномоченный
государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства.
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4.1.3.4.16 Предложения по планировочной организации должны разрабатываться на
вариантной основе и включать обоснования принятых проектных решений.
4.1.3.4.17 Принципиальные решения комплексных схем, утвержденных в
установленном порядке, служат основой при разработке комплексных схем
градостроительного планирования территории части области (районов), проекта
пригородных зон, генеральных планов населенных пунктов, проекта планировки
национальных парков, заповедников, зон рекреационного использования и других
функциональных территорий, а также для специализированных отраслевых программ.
4.1.3.4.18 Задания на разработку комплексных схем для территорий, регионов,
столицы Республики Казахстан, городов республиканского значения, городов с
численностью населения свыше 100 тыс. жителей, а также иных населенных пунктов
особого регулирования и градостроительной регламентации, их пригородных зон
выдаются местными исполнительными органами соответствующих городов и областей.
4.1.3.5

Комплексные схемы (проекты)
территорий районов

градостроительного планирования

4.1.3.5.1 Комплексные схемы градостроительного планирования территорий
районов (далее - Проект районной планировки), разрабатываются для соответствующих
территорий районов и аульных (сельских) округов, территориально-производственных
комплексов, пригородных зон крупных городов, территорий рекреационного, курортнооздоровительного назначения и природно-заповедной зоны в соответствии с
утвержденными генеральной схемой, Межрегиональными и комплексными схемами.
4.1.3.5.2 Целью разработки проектов районной планировки является согласование
взаимных интересов местных исполнительных органов в сфере градостроительной
деятельности
в
пределах
подведомственных
территорий,
а
также
учет
общегосударственных интересов, установление требований и ограничений по
использованию подведомственных территорий для осуществления градостроительной
деятельности.
4.1.3.5.3 Проекты районной планировки детализируют решения межрегиональных
и комплексных схем к конкретному объекту градостроительной деятельности (в
соответствии с требованиями, изложенными в настоящих строительных нормах) и
определяет основные направления реализации государственной политики в области
градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и
природно-климатических условий соответствующих районов, аульных (сельских) округов.
4.1.3.5.4 Проектом районной планировки осуществляется зонирование территорий
районов, совершенствование системы расселения, установление территорий для
устойчивого развития населенных пунктов, мест отдыха населения, развитие социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, туризма, детализация и конкретизация
долгосрочных прогнозов и программ хозяйственно-экономического развития, размещение
новых и реконструкция существующих производственных, энергетических комплексов и
объектов с учетом основных положений схемы градостроительного развития территории
области.
4.1.3.5.5 В проектах районной планировки содержатся предложения об
установлении границы сельских населенных пунктов, городов и их пригородных зон, в
пределах которых разрабатываются генеральные планы, а также предложения по
организационному и нормативному правовому обеспечению его реализации.
4.1.3.5.6 В составе проектов районной планировки решаются следующие вопросы:
1) зонирование территории районов по категориям и видам использования земель с
установлением зон различного функционального назначения и ограничений на
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использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной
деятельности;
2) определение основных направлений перспективного развития планировочной
структуры и зонирование территории по видам целевого использования; развитие городов
и сельских населенных пунктах во взаимосвязи с развитием систем расселения;
3) развитие и модернизация инженерной, транспортной, социальной и
производственной инфраструктур межселенного значения с обеспечением условий их
интеграции в региональные и республиканские инфраструктуры;
4) использование потенциала культурного ландшафта для органического включения
в планировочную структуру с выработкой рекомендаций для создания дизайна
архитектурной среды;
5) прогнозирование социально - экономического развития территории;
6) выявление градостроительных (территориальных, трудовых, энергетических)
ресурсов и обоснование размещения хозяйственных объектов;
7) формирование системы межселенного обслуживания населения;
8) предложения по выделению территорий для размещения индивидуального
жилищного строительства, дачных кооперативов, садоводческих товариществ и
организации мест отдыха и лечения населения;
9) предложения по установлению границ сельских населенных пунктов,
пригородных зон городов, объектов градостроительной деятельности особого
регулирования местного значения;
10) предложения по выделению территорий резерва для развития населенных
пунктов;
11) размещение объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации,
складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;
12) оценка воздействия на окружающую среду, включая выделение территорий и
объектов, подверженных опасным воздействиям природных и техногенных процессов,
способных вызвать чрезвычайные ситуации, выделение территорий, выполняющих
санитарно-защитные функции и среды обитания человека;
13) определение комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки
(передислокация и перепрофилирование вредных производств, ориентация на
использование экологически чистых технологий и видов топлива, нетрадиционных
энергетических ресурсов);
14) разработка мероприятий инженерной защиты территории от опасных природных
и техногенных процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации последствий
экологических бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
15) установление границ особо охраняемых территорий, а также памятников
истории, архитектуры и недвижимой культуры;
16) осуществление первоочередных мероприятий по планировочной организации
территории, размещению производительных сил, развитию инженерно-транспортной
инфраструктуры и системы обслуживания населения;
17) ориентировочные прогнозные показатели по структуре, объему инвестиций и
возможным источникам финансирования;
18) предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного
экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному
обеспечению;
19) меры государственной поддержки реализации проектов районной планировки;
20) иные положения, устанавливаемые заданием.
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4.1.3.5.7 Предложения по планировочной организации территории района,
аульного (сельского) округа разрабатываются на вариантной основе, включающей
градостроительные обоснования принятых проектных решений.
4.1.3.5.8 Основные графические материалы проектов районной планировки
включают:
1) схему положения района в системе расселения;
2) схему системы расселения района;
3) план современного использования территории (опорный план);
4) схему комплексной оценки территории;
5) проектный план (основной чертеж);
6) схему функциональной и планировочной организации территории района;
7) схему инженерно-транспортных коммуникаций;
8) схему инженерной защиты территорий от опасных природных и техногенных
воздействий;
9) природно-экологический каркас территории;
10) принципиальные решения по охране окружающей среды;
11) иные схемы, разработка которых определяется спецификой объекта
градостроительной деятельности.
4.1.3.5.9 Схема комплексной оценки территории, план современного использования
территории (опорный план) и проектный план (основной чертеж) выполняются в
масштабе 1: 100000 - 1:25000. Масштаб и перечень основных графических материалов
могут быть уточнены заказчиком, исходя из специфики объекта градостроительной
деятельности. В отдельных случаях, при соответствующих обоснованиях, допускается
применять масштаб основных графических материалов 1:200000.
В составе Проекта районной планировки могут разрабатываться дополнительные
схемы и отдельные фрагменты для обоснования принимаемых проектных решений.
Состав и масштаб графических материалов устанавливается заказчиком (или
разработчиком по согласованию с заказчиком)в задании , в том числе состав, содержание
и масштаб вышеперечисленных дополнительных схем и отдельных фрагментов.
4.1.3.5.10 Схема положения проектируемого района в системе расселения в
масштабе 1:100000 - 1:25000, на которой показываются границы смежных
административных районов, их центры и другие крупные населенные пункты, опорная
сеть транспортных, водохозяйственных и других инженерных коммуникаций и
сооружений.
4.1.3.5.11 На схеме системы расселения района показываются: административнотерриториальные границы района и населенных пунктов; транспортная сеть с выделением
категорий дорог; основные и второстепенные оси расселения; центры системы
расселения
(областного
и
районного
значения),
межхозяйственные
и
внутрихозяйственные центры; изохронны транспортной доступности до областного и
районного центров, плотность населения по населенным пунктам.
4.1.3.5.12 На плане современного использования территорий и на проектном плане
(основном чертеже) показываются:
1) границы административно-территориальных единиц, в том числе границы
пригородных зон городов с выделением зеленых зон,
2) особо охраняемые природные территории;
3) зонирование территорий с выделением зон различного функционального
назначения
селитебных,
производственных,
рекреационных
зон,
зон
сельскохозяйственного использования и иных зон в соответствии со специфическими
особенностями объекта градостроительной деятельности, а также территорий наиболее
ценных сельскохозяйственных земель, лесов 1-ой группы, курортных местностей, зон
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массового отдыха, территорий садоводческих товариществ и дачных кооперативов,
других территорий;
4) территории, в границах которых устанавливаются ограничения на их
использование для осуществления градостроительной деятельности;
5) направления
трасс
транспортных
и
инженерных
коммуникаций
(межрегионального, регионального и межселенного значения);
6) изохронны транспортной доступности до областного и районного центров;
7) основные мероприятия по инженерной подготовке территорий (в том числе по
рекультивации нарушенных территорий);
8) крупные объекты ирригационных каналов, водохранилищ, территорий
аэродромов, инженерно-защитных сооружений от опасных природных и техногенных
процессов, сооружений производственного назначения, энергетики, связи, внешнего
транспорта, инженерного оборудования, санитарной очистки;
9) защитные сооружения от опасных природных и техногенных процессов и
явлений, расположенные вне границ населенных пунктов;
10) территории резерва для развития населенных пунктов и другие элементы
планировочной организации территории.
Кроме того, проектный план (основной чертеж) должен содержать предложения об
установлении границ объектов первоочередного градостроительного планирования для
последующей разработки генеральных планов отдельных городов и сельских населенных
пунктов, пригородных зон городов, другой градостроительной документации.
4.1.3.5.13 На схеме функциональной и планировочной организации территории
регионов показываются:
1) планировочные оси, основные и второстепенные, планировочные центры;
2) зоны уровня интенсивности хозяйственного использования территории и
допустимой степени преобразования природной среды по градостроительным,
экологическим, техническим критериям.
3) основные типы функциональных зон:
- интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;
- экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;
- ограниченного хозяйственного освоения.
4.1.3.5.14 Схема комплексной оценки территории содержит анализ сложившегося
расселения, комплексную оценку земельных, природных, энергетических, водных,
рекреационных, курортологических и иных ресурсов, транспортной, инженерной,
социальной и производственной инфраструктур, культурно-ландшафтного потенциала,
экологического состояния территорий. В схеме устанавливаются факторы, влияющие на
ограничение градостроительной и хозяйственной деятельности в границах
проектируемого района - площади залегания полезных ископаемых, охраняемые
территории, зоны затопления и другие неблагоприятные природные процессы и явления,
зоны нарушенных территорий и загрязнения окружающей среды; оценивается ресурсный
потенциал проектируемого района, включая земельные, водные, лесные, рекреационные и
другие инженерно-геологические условия и планировочные ограничения.
На схеме комплексной оценки территории показываются: территории, в границах
которых устанавливаются ограничения на использование территорий при осуществлении
градостроительной деятельности - территории зон охраны памятников истории и
культуры, историко-культурных комплексов и объектов, заповедных зон, особо
охраняемые природные территории, в том числе округа санитарной (горно-санитарной)
охраны, санитарные и защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, зоны залегания полезных
ископаемых, зоны с экстремальными природно-климатическими условиями, зоны
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чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия, территории
подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические,
гидрогеологические, атмосферные и другие процессы - сейсмика, оползни, карсты, эрозия
и т.д.) и иные зоны.
С учетом ограничений на использование территорий на схеме комплексной оценки
территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для
различных видов градостроительной деятельности.
4.1.3.5.15 На схемах инженерных и транспортных коммуникаций показываются
основные автомобильные дороги, их классификация, железные дороги, сооружения
внешнего транспорта (железнодорожные станции, остановочные пункты, аэропорты и
др); основные магистральные трубопроводы (газопроводы, канализационные коллекторы,
водоводы, теплотрассы), линии высоковольтной электропередачи, головные сооружения
инженерного оборудования территорий (водозаборы, очистные сооружения,
электроподстанции, теплоэлектроцентрали и районные котельные, газораспределительные
станции); воднотранспортные артерии; предложения по развитию региональных
инженерно-транспортных коммуникаций и сооружений, в увязке с международной и
республиканской инженерно-транспортной инфраструктурой и основными местными
инженерно-транспортными системами.
4.1.3.5.16 На схеме природно-экологического каркаса регионов выделяются
территориальные элементы, для которых определены режимы хозяйственного
использования на основе положений Водного, Лесного, Земельного кодексов и других
законодательных актов Республики Казахстан.
На схеме природно-экологического каркаса регионов показываются:
1) функциональное использование территории;
2) ядра и базовые элементы природно-экологического каркаса;
3) экологические коридоры;
4) буферные зоны;
5) элементы природно-экологического каркаса, рекомендуемые к формированию
(средоформирующие).
4.1.3.5.17 На схеме охраны окружающей среды и инженерной защиты территории от
опасных природных и техногенных процессов показываются границы территорий с
неблагоприятными экологическими характеристиками (превышающие гигиенические и
экологические нормативы) и принципиальные решения по охране окружающей среды,
включая проведение специальных мероприятий по регулированию застройки и
использованию территории; участки рекультивации нарушенных территорий; размещение
инженерных сооружений по защите территории от опасных геологических,
гидрогеологических процессов и других природных явлений; границы природнозаповедных территорий и охранных зон памятников истории, недвижимой культуры,
архитектуры и градостроительства.
4.1.3.5.18 Пояснительная записка к проектам районной планировки содержит:
1) аналитические материалы и оценку современного состояния хозяйственноэкономического комплекса, расселения, использования территории, состояния
инженерного оборудования, транспортной сети, санитарно-эпидемиологической
обстановки, оценки воздействия на окружающую среду;
2) обоснования принятых проектных решений по планировочной структуре и
функциональному зонированию территории, с учетом культурно-ландшафтной
составляющей, формирование и размещение новых территориально-производственных
комплексов, совершенствование системы расселения, развитие городских и сельских
населенных пунктов, формирование новых систем сельского расселения, создание
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пригородных зон и зон особого градостроительного регулирования городов, определение
систем межселенного обслуживания, развитие инженерных и транспортных систем;
3) приоритетные направления устойчивого развития района,
4) мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и
принципиальные решения по охране окружающей среды, инженерной защиты территории
от опасных природных и техногенных процессов, включая противопожарные мероприятия
по организационному и нормативному правовому обеспечению реализации
территориальной комплексной схемы, а также основные технико-экономические
показатели и копии основных графических материалов;
5) рекомендации по перспективному развитию альтернативных источников
энергии, агропромышленных и ресурсосберегающих инновационных технологий.
4.1.3.5.19 Проектные решения и предложения по реализации проектов районной
планировки с технико-экономическими показателями и схематическим изображением
проектного плана представляются заинтересованным организациям в виде краткой
пояснительной записки «Основные положения проекта районной планировки» в
электронном и бумажном видах.
4.1.3.5.20 Заказчиками проектов районной планировки являются местные
исполнительные органы районов и аульных (сельских) округов.
В отдельных случаях заказчиком проекта районной планировки может выступать
местный исполнительный орган области.
4.1.3.5.21 Задания на разработку проектов районной планировки выдаются
соответствующими местными исполнительными органами районов.
4.1.3.6

Проекты планировки территорий пригородных зон

4.1.3.6.1 Проект планировки пригородной зоны (далее – проект пригородной зоны)
разрабатывается, как составная часть территориального развития города, планировочная
структура которого, взаимоувязана с основными планировочными элементами
генерального плана города и территории (части территории), прилегающих к городу
административных районов области. Разработка проекта пригородной зоны
осуществляется с целью гармонизации развития единого хозяйственно-экономического и
градостроительного комплекса и улучшение условий проживания населения, устойчивого
развития территорий города и его пригородной зоны.
Прогнозы социально-экономического развития пригородной зоны, как правило,
базируются на материалах концепции, а при их отсутствии выполняются в составе
генерального плана.
4.1.3.6.2 Проект пригородной зоны служит основой для принятия согласованных
решений местных исполнительных органов города-центра и входящих в состав
пригородной зоны административных районов по вопросам развития и использования
территорий, обеспечивает учет региональных и государственных интересов на
рассматриваемой территории.
4.1.3.6.3 Разработка проекта пригородной зоны осуществляется на основе задания,
выдаваемого заказчиком по согласованию с органами исполнительной власти городацентра и прилегающих к городу районов, входящих в состав пригородной зоны.
4.1.3.6.4 Границы пригородной зоны устанавливаются на основе материалов
проектов районной планировки, другой градостроительной документации или специально
разрабатываемого проекта.
Внутренней границей пригородной зоны является городская черта города-центра.
Внешняя граница пригородной зоны определяется на основе всестороннего анализа
трудовых и других (социальных, хозяйственных и производственных) связей города с
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окружающими его территориями и устанавливается по границам населенных пунктов или
крупных землепользований.
Для городов, расположенных в зоне влияния более крупного города или взаимного
градостроительного влияния, как правило, устанавливается единая пригородная зона.
4.1.3.6.5 Разработка проекта пригородной зоны осуществляется на основе:
1) анализа современного градостроительного зонирования территории пригородной
зоны по категориям и видам использования земель;
2) определение направлений перспективного развития планировочной структуры и
разработка плана градостроительного зонирования территории по видам целевого
использования;
3) развития культурно-ландшафтного потенциала с выходом на планировочную
структуру и принципы дизайна архитектурной среды;
4) обоснования и установления территории для развития городов и других
населенных пунктов, объектов садоводства и огородничества;
5) резервирования территорий пригородной зоны под развитие города в
соответствии с его генеральным планом и соблюдением установленных режимов
использования земель согласно Земельного кодекса Республики Казахстан;
6) совершенствования системы городского и сельского расселения (включая
создание городов-спутников);
7) прогнозирования социально - экономического развития территории;
8) выявления градостроительных (территориальных, трудовых, энергетических)
ресурсов и обоснование размещения хозяйственных объектов;
9) формирования системы межселенного обслуживания населения;
10) развития инженерной и транспортной инфраструктур;
11) оценки воздействия на окружающую среду, включая выделение территорий и
объектов, подверженных опасным воздействиям природных и техногенных процессов,
способных вызвать чрезвычайные ситуации, выделение территорий, выполняющих
санитарно-защитные функции и среды обитания человека;
12) определения комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки
(передислокация и перепрофилирование вредных производств, ориентация на
использование экологически чистых технологий и видов топлива и других
нетрадиционных энергетических ресурсов);
13) разработки мероприятий инженерной защиты территории от опасных природных
и техногенных процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации последствий
экологических и других чрезвычайных ситуаций;
14) установления границ особо охраняемых территорий, а также памятников
истории, архитектуры и недвижимой культуры;
15) осуществления первоочередных мероприятий по планировочной организации
территории, расселения и размещения производительных сил, развития инженернотранспортной инфраструктуры и системы обслуживания населения;
4.1.3.6.6 Проект пригородной зоны предусматривает следующие виды основных
проектных работ:
1) проект установления границ пригородной зоны;
2) проект градостроительного развития территории пригородной зоны;
3) Генеральные планы крупных населенных пунктов пригородной зоны для
определения перспективных границ их развития и резервирования территорий под эти
функции;
4) Разработка схемы водоснабжения пригородной зоны и города (стадия ТЭО);
5) Разработка схемы водоотведения пригородной зоны и города (стадия ТЭО);
6) Разработка схемы электроснабжения пригородной зоны и города (стадия ТЭО);
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7) Разработка схемы теплоснабжения пригородной зоны и города (стадия ТЭО);
8) Разработка схемы газоснабжения пригородной зоны и города (стадия ТЭО);
9) Разработка программы и организация работы по нормативно-правовому
обеспечению реализации Проекта пригородной зоны.
4.1.3.6.7 Схема комплексной оценки территории, план современного использования
территории (опорный план) и проектный план (основной чертеж) выполняются в
масштабе 1: 100000 - 1:25000. Масштаб и перечень основных графических материалов
могут быть уточнены, исходя из специфики объекта градостроительной деятельности. В
отдельных случаях, при соответствующих обоснованиях, допускается применять масштаб
основных графических материалов 1:200000.
Состав, содержание и масштаб графических материалов устанавливаются заданием
на проектирование. Состав основных графических материалов предусматривает:
1) план современного использования территории (опорный план);
2) схему комплексной оценки территории;
3) проектный план (основной чертеж);
4) схему функциональной и планировочной организации территории;
5) схему инженерно-транспортных коммуникаций;
6) схему инженерной защиты территорий от опасных природных и техногенных
воздействий;
7) схемы принципиальных решений по охране окружающей среды,
8) природно-экологический каркас территории;
9) иные графические материалы, разработка которых определяется спецификой
объекта градостроительной деятельности.
4.1.3.6.8 План современного использования территорий и проектный план
(основной чертеж), схема комплексной оценки территории, схема охраны окружающей
среды и другие схемы выполняются аналогично рекомендациям пунктов 4.1.3.5.104.1.3.5.17.
4.1.3.6.9 Пояснительная записка к проекту пригородной зоны содержит:
а) аналитические материалы современного состояния природных условий и ресурсов
для градостроительства, сельского хозяйства и рекреации, в том числе:
1 - климатические условия (инженерную геологию; минерально-сырьевые ресурсы;
ландшафт);
2 - хозяйственно-экономический комплекс (расселение; использование территории;
состояние инженерного оборудования; транспортную сеть);
3 - экологическую обстановку (санитарно-эпидемиологическую обстановку; оценку
воздействия на окружающую среду;
4 - аналитические материалы современного состояния хозяйственно-экономического
комплекса:
5 - оценку состояния и гипотезу экономического развития, в том числе:
- общую концепцию развития;
- приоритетные направления устойчивого развития пригородной зоны;
- промышленности, складов, базы;
- сельского и лесного хозяйства;
- науки, научного обслуживания и подготовки кадров;
- населения и трудовых ресурсов;
- перспективы инновационного развития, в том числе энерго- и ресурсосберегающих
технологий и агропромышленного комплекса.
б) архитектурно-планировочную и социальную организацию территории, в том
числе:
- особенности культурного ландшафта;
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- функциональное зонирование;
- расселение и развитие населенных пунктов;
- межселенное культурно-бытовое обслуживание населения;
- рекреационные ресурсы, отдых, туризм;
- планировочную организацию территории;
в) обоснования принятых проектных решений по развитию инженерных и
транспортных систем; инженерное обеспечение территории, в том числе:
- транспорт;
- водные ресурсы, водоснабжение и водоотведение;
- энергоснабжение;
- инженерную подготовку территории, мелиорацию земель;
г) обоснования принятых проектных решений по охране окружающей среды:
- принципиальные решения по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки;
- принципиальные решения по охране окружающей среды;
- инженерную защиту территории от опасных природных и техногенных процессов,
включая противопожарные мероприятия;
- охрану памятников материальной культуры.
д) предложения по трансформации земель проектируемой территории
е) предложения по развитию жилищного фонда, организации строительства,
капиталовложению
ж) основные положения и технико-экономические показатели Проекта пригородной
зоны;
з) материалы промежуточного согласования проекта (разделов).
4.1.3.6.10 Графические материалы должны быть выполнены на основе
картографических материалов М 1:200 000, М 1:100 000, М 1:25 000 и М 1:2000
(генеральные планы населенных пунктов).
4.1.3.6.11 В составе проекта планировки пригородной зоны разработать схемы и
фрагменты, обосновывающие и более подробно раскрывающие проектные решения.
Масштаб этих схем и фрагментов определяется заданием на проектирование.
4.1.3.6.12 Проект пригородной зоны следует разработать в соответствии с
требованиями настоящих строительных норм; СНиП РК 2.03-30-2006, СНиП РК 3.01-012008.
4.1.3.6.13 В процессе разработки проекта, по необходимости, допускается внесение
изменений в задание на проектирование с уточнением договорного объема
финансирования.
4.1.3.6.14 Проектные решения и предложения по реализации проекта пригородной
зоны с технико-экономическими показателями и схематическим изображением
проектного плана представляются заинтересованным организациям в виде краткой
пояснительной записки «Основные положения схемы планировки пригородной зоны» в
бумажном и электронном видах.
4.1.3.6.15 Заказчиком
Проекта
пригородной
зоны
являются
местные
исполнительные органы по делам архитектуры, градостроительства и строительства
города и (или) области.
4.1.3.7

Генеральные планы городских и сельских населенных пунктов

4.1.3.7.1 Генеральные планы городов и сельских населенных пунктов (далее Генеральный план) разрабатываются в соответствии с утвержденными генеральной
схемой, межрегиональными и комплексными схемами, проектами районной планировки.
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4.1.3.7.2
Генеральные планы могут разрабатываться на города и их пригородные
зоны с целью обеспечения комплексного подхода к планированию территорий населенного
пункта и прилегающих к нему территорий смежных административно-территориальных
единиц.
4.1.3.7.3
Границы проектирования для генеральных планов определяются:
1) для столицы и городов республиканского значения - в межрегиональных схемах
территориального развития;
2) для городов областного значения - в комплексных схемах градостроительного
планирования территории регионов и их частей;
3) для других населенных пунктов - в проектах районной планировки и проектах
пригородных зон.
4.1.3.7.4
Генеральный план является основным градостроительным документом,
основанным на социальных и экологических критериях, всестороннем учете потребностей
человека и ресурсной емкости территории для создания комфортной среды обитания.
Генеральный план разрабатывается с целью определения прогноза роста численности и
занятости населения, долгосрочного планирования инвестиционных процессов на
проектируемой территории, долгосрочной перспективы территориального развития города,
направления формирования планировочной структуры, градостроительного зонирования
территории, объектов общегородского назначения, организации транспортного
обслуживания, развития системы инженерного оборудования, инженерной подготовки и
благоустройства территории, защиты территории от опасных природных и техногенных
процессов, охраны природной среды и историко-культурного наследия.
4.1.3.7.5
Генеральные планы разрабатываются, как правило, в две стадии:
долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция) и генеральный план
населенного пункта.
Для городов и сельских населенных пунктов с проектной численностью населения до
100 тыс. человек долгосрочный прогноз развития населенного пункта выполняется в
составе генерального плана.
Для населенных пунктов с проектной численностью населения до 20 тыс. человек
генеральные планы разрабатываются, как правило, совмещенные с проектами детальной
планировки.
4.1.3.7.6 Долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция)
разрабатывается на территорию населенного пункта и пригородной (прилегающей) зоны с
целью определения оптимального варианта направлений хозяйственно-экономического,
социально-культурного и территориально-функционального развития населенного пункта,
исходя из комплексного анализа градостроительных условий и ресурсного потенциала и
поэтапной реализации.
Концепция генерального плана включает:
- анализ исторических особенностей развития культурного ландшафта территории
и планировочной структуры города;
- комплексную градоэкологическую оценку территорий;
- оценку состояния инженерной и транспортной инфраструктуры;
- оценку градостроительной ценности (потенциала) территорий
- принципы жилищной программы (структуру по типам жилищ, планировочные
особенности с учетом демографии и социального заказа);
- варианты развития градообразующей базы города;
- принципы развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
- принципы композиционной организации городского пространства;
- модель функционально-планировочного развития.
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Для стадии концепция предусматривается следующий состав проектных материалов:
1) схема положения населенного пункта в системе расселения (с пригородной и
зеленой зонами) масштаб 1:50000 -1:10000;
2) план современного использования территории (опорный план), масштаб 1:25000
-1:10000;
3) ретроспективные схемы развития планировочной структуры города , масштаб
произвольный;
4) комплексная градоэкологическая оценка территории, масштаб 1:25000 - 1:5000;
5) варианты территориального развития, масштаб произвольный;
6) концепция территориального развития города (структурный план), масштаб
1:25000-1:10000;
7) схема магистральных улиц и дорог, внешнего и городского транспорта, масштаб
1:50000 - 1:10000;
8) схема инженерного оборудования и инженерной защиты территории, масштаб
1:50000 - 1:10000;
9) пояснительная записка с обоснованием принимаемых социально-экономических
и структурно-планировочных решений на основе вариантных проработок.
4.1.3.7.7 Концепция генерального плана разрабатывается на основе анализа
исторически сложившегося культурного ландшафта, включая характер планировочной
структуры и стилистическую направленность дизайна архитектурной среды.
4.1.3.7.8 Графические материалы концепции развития городов с расчетной
численностью 500 тыс. человек и более выполняются в масштабе 1:25000, для городов с
расчетной численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек - в масштабе 1:10000 и
для городов и поселков с расчетной численностью менее 100 тыс. человек - в масштабе
1:5000.
Указанные масштабы графических материалов могут быть уточнены заказчиком по
согласованию с разработчиком исходя из конкретной градостроительной ситуации.
4.1.3.7.9
Схема положения населенного пункта в системе расселения (с
пригородной и зеленой зонами) выполняется с использованием материалов схем
(проектов) районной планировки. На схеме показываются: положение проектируемого
населенного пункта в системе расселения и его функциональные связи с другими
населенными пунктами; существующие и проектируемые селитебные, промышленные,
производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные и прочие территории;
направление территориального развития населенного пункта за пределами расчетного
срока; границы пригородных и зеленых зон, сельскохозяйственных предприятий,
организаций и учреждений, участков садоводческих товариществ, заповедников
(заказников); лесные массивы, водоемы с прибрежными полосами (зонами), зоны отдыха,
охранные зоны и зоны регулирования застройки для недвижимых памятников истории и
культуры; основные сооружения и линии железнодорожного, трубопроводного,
автомобильного и водного транспорта, аэропорты; головные сооружения водопровода,
канализации,
энергоснабжения
и
инженерно-транспортные
коридоры;
мусороперерабатывающие заводы, свалки, кладбища и прочие объекты коммунального
хозяйства, располагаемые вне проектных границ населенных пунктов.
4.1.3.7.10 На схеме современного использования территории (опорном плане)
показываются:: существующие границы населенных пунктов, сельскохозяйственных
предприятий и хозяйств; существующее функциональное использование территорий в
границах зоны активного влияния населенного пункта (жилая, общественная,
промышленно-производственная застройка, улично-дорожная сеть, озеленение);
территории транспортных и инженерных сооружений; охранные зоны рек и водоемов,
поверхностных и подземных источников водоснабжения; зоны охраны памятников
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природы, недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры; санитарнозащитные зоны.
4.1.3.7.11 На схеме комплексной оценки территории показываются: границы зон
территорий, выделенных по благоприятности для различного функционально-целевого
использования на основе комплексной оценки территории; водоохранные зоны; зоны
охраны памятников природы, недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры;
источники загрязнения среды и их санитарно-защитные зоны; территории
неблагоприятные для застройки по природным и техногенным условиям, шумовые зоны
аэродромов, границы залегания полезных ископаемых, территории градоэкологических
конфликтов, дифференциация территорий по условиям проживания и состоянию
природного комплекса. При наличии на территории опасных природных и техногенных
процессов, на схеме показываются границы зон сейсмического микрорайонирования,
радиационного, теплового, электромагнитного загрязнения, возможного проявления
оползневых и карстовых проявлений, подтопления и затопления территории и других
явлений.
При большой насыщенности информацией на основной схеме, комплексная
градостроительная оценка территории может дополняться разгружающими поясняющими
схемами.
4.1.3.7.12 Ретроспективные схемы развития планировочной структуры населенного
пункта и композиционной организации пространства выполняются с использованием
исторических планов населенного пункта (при условии их наличия) для выявления
закономерности пространственно-планировочного развития проектируемой системы.
4.1.3.7.13 На схеме территориального развития населенного пункта показываются:
границы административно-территориальных образований (в том числе и очертания
предлагаемых
границ
населенного
пункта);
архитектурно-планировочная
дифференциация районов жилищного строительства по типам застройки (многоэтажная,
малоэтажная,
усадебная);
организация
территории,
включающая
проектное
функциональное зонирование территории (жилой застройки, общественных центров,
промышленно-производственной застройки, общего и рекреационного пользования);
основные транспортные магистрали; участки зеленых насаждений с выделением их
функционального назначения; природоохранные объекты; зоны охраны недвижимых
памятников истории, культуры и архитектуры.
4.1.3.7.14 На схемах вариантов территориального развития населенного пункта
показываются: варианты пространственно-планировочного развития, функционального и
градостроительного зонирования территории при перспективном развитии населенного
пункта, а также варианты транспортной инфраструктуры и принципы инженерного
обустройства.
4.1.3.7.15 На схемах магистральных улиц и дорог, внешнего и городского
транспорта показываются: проектные границы города, другого населенного пункта;
городские магистрали и дороги, их классификация, основные поселковые и жилые улицы
(в зависимости от масштаба схемы), железные дороги, воднотранспортные артерии,
транспортные территории и сооружения.
4.1.3.7.16 На схеме инженерного оборудования и инженерной защиты,
показываются: проектные границы населенного пункта; основные инженерные
магистральные сети (трубопроводы) и сооружения; зоны неблагоприятного проявления
природных процессов (подтопление, затопление, оврагообразование и другие); участки
проведения защитных инженерно-технических мероприятий.
При разработке схемы инженерного обеспечения на вариантной основе
рассматриваются вопросы размещения головных инженерных сооружений и системы
инженерного оборудования (централизованная, децентрализованная, локальная и др.).
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4.1.3.7.17 Пояснительная записка должна содержать: характеристику природных
условий; анализ реализации предыдущего генерального плана , выявленные
закономерности пространственно-планировочного развития , данные о ресурсном
потенциале населенного пункта; местоположение в системе расселения; анализ
современного использования территории, сложившейся архитектурно-планировочной
структуры и застройки, состояния хозяйственно-экономического комплекса населенного
пункта, санитарно-эпидемиологической обстановки; принципиальные решения по охране
окружающей среды; прогноз роста численности и занятости населения; концепция
экономического развития; приоритетные направления устойчивого развития населенного
пункта, предложения по функциональному зонированию, структуре жилищного и
культурно-бытового строительства, принципиальным направлениям развития транспорта,
улично-дорожной сети, системы водоснабжения и энергоснабжения, водоотведения,
улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, охраны
памятников истории, культуры и архитектуры.
В пояснительной записке дается градостроительное и социально-экономическое
обоснование вариантов территориального развития планировочной организации города
или другого населенного пункта, этапы территориального развития.
4.1.3.7.18 В утверждаемую часть концепции входят: оптимальный вариант
направления и этапы территориального развития; предложения по установлению
городской, поселковой черты и границ пригородной зоны; принципиальные направления
развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур населенного пункта и
пригородной зоны.
4.1.3.7.19 Концепция должна разрабатываться на альтернативной основе и до
утверждения рассматриваться и обсуждаться профессиональными и общественными
организациями, жителями населенных пунктов.
4.1.3.7.20 На стадии генерального плана разрабатывается (при одностадийном
проектировании) и детализируется (при двухстадийном проектировании) планировочная
структура и функциональное зонирование, в том числе для территорий нового освоения
и реконструкции определяется последовательность освоения территорий.
Генеральный план выполняется на основе утвержденной концепции.
4.1.3.7.21 Для городов и других населенных пунктов с расчетной численностью
населения до 50 тыс. человек генеральные планы могут разрабатываться совмещенными с
проектами планировки на всю территорию населенного пункта или на районы
первоочередного строительства.
В случае совмещения генерального плана и проекта планировки на всю территорию
населенного пункта основные чертежи генерального плана по масштабу и содержанию
принимаются в соответствии с пунктами 4.1.3.9.4 - 4.1.3.9.16 настоящих строительных
норм.
Населенные пункты с численностью жителей свыше пяти тысяч человек должны
быть обеспечены действующими генеральными планами, утвержденными в
установленном порядке.
Населенные пункты с численностью до пяти тысяч человек могут в качестве
основного градостроительного документа иметь утвержденную в установленном порядке
схему развития и застройки данного населенного пункта (упрощенный вариант
генерального плана).
4.1.3.7.22 Графические материалы генерального плана города с численностью
населения 500 тыс. человек и более выполняются в масштабе 1:10000; города с расчетной
численностью населения 250-500 тыс. человек - в масштабе 1: 10000, города или другого
населенные пункты с расчетной численностью населения 20 - 250 тыс. человек - в
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масштабе 1: 5000, населенные пункты с расчетной численностью населения менее 20 тыс.
человек - в масштабе 1: 2000.
Масштабы графических материалов могут быть уточнены заказчиком по
согласованию с разработчиком с учетом конкретной градостроительной ситуации.
4.1.3.7.23 Предлагаемый состав проектных материалов для стадии генерального
плана:
1) схема положения населенного пункта в системе расселения (с пригородной
зоной);
2) опорный план;
3) комплексная градостроительная оценка территории;
4) генеральный план (основной чертеж);
5) схема функционального и градостроительного зонирования территорий,
6) схема улично-дорожной сети и транспорта;
7) поперечные профили улиц ;
8) схема инженерного оборудования и инженерной подготовки территории;
9) схема охраны окружающей среды ;
10) природно-экологический каркас;
11) пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений.
В составе генерального плана могут разрабатываться дополнительные схемы, состав,
содержание и масштаб которых определяются заданием на разработку генерального
плана.
4.1.3.7.24 На схеме положения населенного пункта в системе расселения
показываются: административно-территориальные единицы, границы пригородной зоны,
территории садоводческих и дачных обществ; границы особо охраняемых природных
территорий
(национальных
природных
парков,
заповедников,
заказников,
дендрологических парков), защитных и охранных зон источников водоснабжения, зон
охраны памятников недвижимой культуры и архитектуры и других зон особого
регулирования хозяйственной деятельности; функциональное использование территории с
выделением сельскохозяйственных угодий и лесов 1 группы; города (с выделением
селитебных, производственных и рекреационно-ландшафтных зон), поселки и сельские
населенные пункты, производственные объекты, сооружения внешнего транспорта и
инженерного оборудования; трассы магистральных транспортных и инженерных
коммуникаций; защитные сооружения от опасных техногенных процессов и явлений.
4.1.3.7.25 Опорный план (план существующего использования территорий)
выполняется в границах перспективного территориального развития населенного
пункта, на топографической основе в соответствии с п 4.1.3.7.22.
На опорном плане показываются: существующие границы населенного пункта,
основных землепользований, оформленных отводов земель с указанием назначения
отвода, планировочные ограничения; существующее функциональное использование
территории населенного пункта с границами административно-территориальных
образований (городских районов, округов и других); жилая, общественная, промышленнопроизводственная и коммунальная застройка с распределением застройки по этажности и
степени капитальности; улично-дорожная сеть; озеленение; гидрографическая сеть;
территории транспортных и инженерных сооружений; охранные зоны рек и водоемов;
поверхностных и подземных источников водоснабжения; зоны охраны памятников
природы, недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры; природные и
хозяйственные системы и объекты; территории неблагоприятные в экологическом
отношении.
4.1.3.7.26 Схема комплексной оценки территории содержит оценку природноресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной,
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социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния
территорий.
На схеме комплексной градостроительной оценки территории показываются:
территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление
градостроительной
деятельности:
границы
административно-территориальных
образований; границы зон территорий, благоприятных для различного целевого
использования на основе комплексной оценки территории; водоохранные зоны; зоны
охраны памятников природы, недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры;
источники загрязнения среды и их санитарно-защитные зоны; зон санитарной охраны
источников водоснабжения; зон залегания полезных ископаемых; территории,
подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; территории неблагоприятные для застройки по природным и техногенным
условиям, зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия; зоны
различной градостроительной ценности территорий, иные зоны, установленные в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и влияющие на осуществление
градостроительной деятельности.
При наличии сложных инженерно-геологических условий схема дополняется
инженерно-геологическими и гидрогеологическими картами, а при сейсмичности семь
баллов и более - картами сейсмомикрорайонирования. На схеме показываются границы
зон сейсмического микрорайонирования, возможного проявления оползневых
и
карстовых проявлений, подтопления и затопления территории, радиационного, теплового,
электромагнитного загрязнения и других явлений и процессов.
При большой насыщенности информацией на основной схеме, комплексная
градостроительная оценка территории может дополняться разгружающими поясняющими
схемами.
4.1.3.7.27 Основной чертеж ( генеральный план) выполняется на топографической
основе. На основном чертеже показываются:
1) существующие и проектируемые границы населенного пункта;
2) границы
административно-территориальных
образований
и
основных
землепользований, первого этапа строительства, санитарно-защитных и охранных зон;
3) архитектурно-планировочная организация территории;
4) проектное градостроительное зонирование территории;
5) дифференциация жилой застройки по типам (многоэтажная, малоэтажная,
усадебная) и степени капитальности;
6) территории размещения объектов обслуживания;
7) участки основных транспортных магистралей и сооружений,
8) участки основных инженерных коммуникаций и сооружений,
9) участки зеленых насаждений с выделением их функционального назначения,
10) природоохранные объекты,
11) зоны охраны недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры, других
объектов особого регулирования градостроительной деятельности,
12) территории резерва,
13) территории и границы объектов первоочередной разработки градостроительной
документации.
При разработке генерального плана, совмещенного с проектом планировки, на план
современного использования территории (опорный план) наносятся проектируемые
красные линии.
4.1.3.7.28 На схеме функционального и градостроительного зонирования
территории с учетом ограничений на ее использование, указанных в п. 4.1.3.7.25,
показываются:
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1) зоны сложившейся застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры,
зоны охраны объектов историко-культурного наследия и другие основные элементы
планировочной структуры в границах населенного пункта;
2) проектное градостроительное зонирование территории с выделением зон
ограниченной градостроительной деятельности, ресурсного потенциала, определения
функционального назначения и интенсивности использования территории, исходя из
государственных, общественных и частных интересов.
Формирование структуры схемы градостроительного зонирования территории
города осуществляется на основе учета и развития местных разновидностей
территориальных зон , определенных законодательством.
В пределах всех градостроительных зон и подзон определяются соответствующие их
функциональному назначению градостроительные регламенты, устанавливающие
совокупность видов и параметров использования земельных участков и иных объектов
недвижимости, а также допустимого их изменения.
Границы зон различного функционального назначения определяются с учетом
красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и
иных границ.
Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения и
ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для
разработки правил застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для
каждой территориальной зоны.
4.1.3.7.29 На схеме улично-дорожной сети и организации транспорта показываются:
проектные границы города, другого населенного пункта; существующие и проектируемые
городские магистрали и дороги, основные поселковые и жилые улицы (в зависимости от
масштаба схемы), классификация улично-дорожной сети, линии наземного и подземного
общественного пассажирского транспорта; железные дороги, воднотранспортные
артерии, транспортные территории и сооружения.
К схеме прилагаются результаты транспортно-градостроительных расчетов , в том
числе картограммы грузовых и пассажирских потоков (для городов с населением свыше
25,0 тыс. чел.), характерные поперечные профили магистральных улиц и дорог.
4.1.3.7.30 На схеме инженерного оборудования и инженерной защиты
показываются: проектные границы населенного пункта; существующие и проектируемые
основные инженерные сети и сооружения, зоны неблагоприятного проявления природных
процессов (подтопление, затопление, оврагообразование и другие), участки проведения
инженерных защитных мероприятий.
При разработке предложений по развитию системы инженерного оборудования с
учетом экологических условий, потенциала инженерно-коммунального обеспечения
может применяться система дифференцированного инженерного оборудования:
централизованная, децентрализованная, локальная, местная.
4.1.3.7.31 На схеме охраны окружающей среды отражаются современное состояние
и прогнозные предложения источников загрязнения окружающей среды, санитарнозащитные зоны предприятий, зоны охраны курортов, водных объектов, объектов
природоохранного значения, технические зоны объектов инженерной инфраструктуры,
зоны акустического дискомфорта, неблагоприятные территории для строительства по
природно-климатическим и инженерно-геологическим условиям и т.п.
4.1.3.7.32 На схеме природно-экологического каркаса выделяются следующие
территориальные элементы:
1) основные ( регулирующие), в том числе базовые ( образующие), ключевые (
уникальные), транзитные ( связующие);
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2) второстепенные ( дополняющие), в том числе локальные ( фрагментарные),
буферные ( защитные), реабилитационные ( восстановленные) элементы
4.1.3.7.33 Пояснительная записка должна обосновывать решения генерального
плана и содержать ретроспективный анализ, основные проблемы, предпосылки и прогноз
развития населенного пункта, характеристику и оценку всех типов ресурсов (население,
территории, культурный ландшафт, историко-архитектурное наследие и др.), потенциала
населенного пункта, местоположение в системе расселения; оценку и анализ
современного экономического состояния, использования территории, экологической и
санитарно-эпидемиологической обстановки, сложившейся архитектурно-планировочной
структуры и застройки; прогноз роста численности и занятости населения; концепцию
социального и экономического развития; предложения по градостроительному
зонированию, структуре жилищного и культурно-бытового строительства, принципам и
направлениям развития транспорта, улично-дорожной сети, системы водоснабжения и
энергоснабжения, водоотведения; материалы, обосновывающие принятые проектные
решения и их экономическую и историко-культурную оценку, организационное и
нормативное правовое обеспечение реализации генеральных планов, включая разработку
правил застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных
зон и земельных участков; целевых программ и программ социально-экономического
развития, оценку воздействия на окружающую среду существующего и планируемого к
размещению производственного потенциала; охрану памятников истории, культуры и
архитектуры, раздел о рациональном использовании природных ресурсов и
землеустройстве, программу реализации, политику и концептуальный план переселения, а
также основные технико-экономические показатели, поясняющие схемы и копии
основных графических материалов.
4.1.3.7.34 Утверждаемой частью генерального плана являются:
Генеральный план (план перспективного использования территорий) и Основные
положения.
Основные положения генерального плана содержат основные показатели проекта
(приложение Ж), функциональное, градостроительное зонирование и ограничения на
использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной
деятельности (в т.ч. предложения по предельным размерам земельных участков для
индивидуального жилищного строительства), предложения по установлению границ
городского или сельского населенного пункта; предложения по установлению границ
объектов градостроительной деятельности особого регулирования, границы зон охраны
памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий основные
экологические мероприятия, принципы транспортного обслуживания, инженерного
обустройства и благоустройства территорий, первоочередные градостроительные
мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню
объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной
градостроительной документации, основные положения исторически сложившегося
ландшафта , иные положения, устанавливаемые заданием на разработку генерального
плана
В состав Основных положений могут включаться правила застройки, если они
разрабатываются в составе генерального плана.
4.1.3.7.35 Первоочередные градостроительные мероприятия (Первый этап) по
реализации генерального плана разрабатываются с учетом реализации положений
утвержденных государственных Стратегий, Прогнозных схем, государственных,
региональных, местных целевых программ и программ социально-экономического
развития, а также инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных
финансовых ресурсов бюджета населенного пункта и иных источников финансирования.
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Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана
являются основой для формирования инвестиционной программы населенного пункта.
4.1.3.7.36 .Генеральные планы населенных пунктов с численностью до пяти тысяч
человек разрабатываются для сельских населенных пунктов, отнесенных утвержденными
проектами районной планировки к числу перспективных, с учетом:
1) решений, принятых проектами районной планировки;
2) действующих нормативных документов по вопросам проектирования сельского
строительства;
3) санитарно-гигиенических, экологических норм и требований;
4) научно-технических достижений в области градостроительства, архитектуры,
инженерного оборудования сельских населенных пунктов, строительства сельских жилых,
общественных, производственных зданий и их комплексов, строительной индустрии,
транспорта, энергетики, интенсификации сельскохозяйственного производства и т.д.
Примечание. В генеральных планах населенных пунктов с численностью до пяти
тысяч человек, расположенных в районах высокой сейсмичности, с просадочными
грунтами, подверженных ветровой и водной эрозии, на территориях горных выработок и
т.п., учитываются специальные требования, определяющие условия строительства в этих
районах.
4.1.3.7.37 Генеральные планы населенных пунктов с численностью до пяти тысяч
человек разрабатываются в одну стадию и совмещаются с проектами планировки на всю
территорию населенного пункта.
4.1.3.7.38 Планировка и застройка территории сельских населенных пунктов с
численностью до пяти тысяч человек, расположенных на городских землях, землях
поселков городского типа или на территориях пригородных или курортных зон, решаются
генеральными планами этих городов, поселков городского типа или проектами
планировки соответствующих пригородных и курортных зон.
4.1.3.7.39 Генеральным планом населенных пунктов с численностью до пяти тысяч
человек, с учетом проектных предложений утвержденного проекта районной планировки
и перспектив развития населенных пунктов, определяются: расчетная численность
населения, объемы всех видов строительства, функциональное зонирование территории
населенных пунктов, его архитектурно-планировочная структура, размещение всех
объектов жилищного, культурно-бытового и производственного строительства;
устанавливаются: уровень и системы инженерного оборудования, благоустройства,
очередность осуществления всех видов намечаемого строительства, а также стоимость
строительства и благоустройства населенного пункта по укрупненным показателям, в т.ч.
на первую очередь.
4.1.3.7.40 Генеральный план населенных пунктов с численностью до пяти тысяч
человек состоит из графических и текстовых материалов.
4.1.3.7.41 Графические материалы генерального плана населенных пунктов с
численностью до пяти тысяч человек выполняются в масштабе 1: 2000.
Масштабы графических материалов могут быть уточнены заказчиком по
согласованию с разработчиком с учетом конкретной градостроительной ситуации.
4.1.3.7.42 Для стадии генерального плана населенных пунктов с численностью до
пяти тысяч человек предусматривается следующий состав проектных материалов:
1) схема положения населенного пункта в системе административного района
в
масштабе 1:5 000 - 1:10 000;
2) опорный план ( план современного использования территории);
3) генеральный план (основной чертеж);
4) схема улично-дорожной сети и транспорта, вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории ;
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5) схема инженерного обеспечения;
6) схема охраны окружающей среды ;
7) пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений.
В отдельных случаях разработка генерального плана населенного пункта с
численностью до пяти тысяч человек может разрабатываться в упрощенном виде по
отдельным его разделам ( с учетом специфики населенного пункта) при соблюдении
требований настоящих строительных норм, что определяется заказчиком в задании на
разработку генерального плана.
ПРИМЕЧАНИЕ В составе генерального плана могут разрабатываться дополнительные
схемы, состав, содержание и масштаб которых определяются заданием на разработку
генерального плана.

4.1.3.7.43 На схеме положения населенного пункта в системе административного
района показываются: административно-территориальные единицы, границы особо
охраняемых природных территорий (национальных природных парков, заповедников,
заказников, дендрологических парков), защитных и охранных зон источников
водоснабжения, зон охраны памятников недвижимой культуры и архитектуры и других
зон особого регулирования хозяйственной деятельности; функциональное использование
территории с выделением сельскохозяйственных угодий и лесов 1 группы; населенные
пункты, производственные объекты, сооружения внешнего транспорта и инженерного
оборудования; трассы магистральных транспортных и инженерных коммуникаций;
защитные сооружения от опасных техногенных процессов и явлений, изохронны
транспортной доступности населенного пункта до районного центра, размещение
производственных комплексов, предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию,..
4.1.3.7.44 Опорный план (план современного использования территории),
выполненный на топографической подоснове в масштабе генерального плана,
отражающий состояние планировки и застройки, а также инженерного оборудования,
благоустройства и озеленения сельского населенного пункта к моменту разработки
генерального плана.
На опорном плане показываются:
1) административно-территориальные границы населенного пункта и границы
основных землепользователей;
2) функциональные зоны (жилые, общественные, производственные, в том числе
сельскохозяйственные, рекреационные территории и др.);
3) существующие жилые и общественные здания, объекты культурно-бытового и
коммунального назначения, производственные здания и сооружения;
4) основные объекты существующей транспортной и инженерной инфраструктуры,
в т.ч. дороги, улицы и проезды; все виды зеленых насаждений, инженерные сети и
сооружения (водозаборы, очистные сооружения, станции перекачки), санитарно-защитные
зоны;
5) зоны с особыми условиями использования (ограничения застройки) территории:
балки, овраги, заболоченные и затопляемые территории, участки распространения карста,
высокого стояния грунтовых вод и т.д.
4.1.3.7.45 Генеральный план - основной чертеж, на котором показываются:
перспективная (планируемая) граница сельского населенного пункта, планируемое
изменение границ основных землепользователей; предложения по функциональному
зонированию с выделением основных планировочных элементов сложившейся
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территории; архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению
застройки территории с указанием целевого назначения и высоты возводимых зданий и
сооружений; размещению реконструируемого и вновь строящегося жилого фонда с
подразделением на усадебную и многоквартирную застройку; размещению вновь
строящихся и реконструируемых производственных объектов (существующие и
проектируемые производственные комплексы, фермы, отдельные производственные
здания и сооружения), объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающей
внедрение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения и
жителей прилегающих территорий, формированию улично-дорожной сети,, организации
общественного центра, объектам коммунального назначения, инженерным сооружениям,
хозяйственные сараи, в том числе для нужд личного подсобного хозяйства, границам
участков застройки по принадлежности, проектируемые красные линии улиц и дорог и
другие линии, границы регулирования застройки.
При наличии на территории сельского населенного пункта недвижимых историкокультурных ценностей или особо охраняемых природных территорий, эти объекты
показываются на Схеме генерального плана с соответствующим предложением в
Пояснительной записке по их реставрации, консервации, охране, реконструкции или
модернизации
На генеральном плане графически выделяются объекты первоочередного
строительства на ближайшие 5 - 7 лет.
На чертеже генерального плана указываются ориентация по странам света и
направление преобладающих ветров; размещаются экспликация всех сохраняемых и
проектируемых зданий и сооружений, проектный баланс территории и основные техникоэкономические показатели проекта.
4.1.3.7.46 Схема организации улично-дорожной сети и транспорта, вертикальной
планировки и инженерной подготовки территории разрабатывается в масштабе
генерального плана.
На схеме показываются черные и красные отметки и проектные уклоны по осям
основных дорог, улиц и проездов, а также уклоны и направления стоков поверхностных
вод, поперечные профили улиц, дорог и проездов в масштабе 1:200, приводятся
экспликация дорог, улиц и проездов с классификацией их по видам покрытия,
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке и инженерной защите
территории, включая организацию отвода поверхностных вод , систему обводнения,
защиту от затопления и подтопления, предотвращение процессов оврагообразования,
дефляции, карстов и других опасных природных и техногенных процессов.
На схеме показываются: классификация дорог и улиц, транспортные пересечения в
разных уровнях, транспортные сооружения; объекты обслуживания, организация
движения.
4.1.3.7.47 На схеме инженерного обеспечения показываются: существующие
сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и новые трассы сетей и сооружений
водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения,
телевидения, радио и телефона, места подключения к магистральным линиям и
сооружениям; размещение автономных источников энергообеспечения и локальных
систем канализации; размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования.
4.1.3.7.48 Пояснительная записка должна содержать :
1) анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития
территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера: ресурсный потенциал, анализ и оценка
хозяйственного комплекса населенного пункта, перспективные направления
160

СН РК 3.01-00-2011
экономического развития, предложения по развитию агропромышленного комплекса,
промышленного производства.
2) данные о перспективах развития и специализации проектируемого населенного
пункта с учетом проектных предложений проекта районной планировки и проекта
внутрихозяйственного землеустройства, уточненных к началу составления проекта
планировки и застройки населенного пункта;
3) анализ действующей градостроительной документации на территории
населенного пункта;
4) расположение населенного пункта в системе расселения (административного
района), анализ экономической базы развития района,
5) планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования: зоны
санитарной охраны, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов историкокультурного наследия, особо охраняемые природные территории с выделением зон
строгого режима использования, экстенсивного и интенсивного использования.
6) характеристику сложившейся застройки, современного состояния жилого,
культурно-бытового и производственного фондов и общего благоустройства поселка;
7) характеристику природных условий: климатические условия, тектонические
условия и сейсмичность, геолого-литологические и гидрогеологические условия,
гидрологические условия, характеристика геологических процессов и инженерногеологическое районирование, почвенно-растительные условия и животный мир,
влияющих на принимаемые архитектурно-планировочные решения, а также на подбор
типов жилых домов, отдельных зданий и сооружений;
8) данные о современной численности населения с указанием его демографической
структуры, занятости в отдельных отраслях, в т.ч. сельскохозяйственного производства и
обеспеченности жилой площадью;
9) расчет проектной численности населения на перспективный срок и ближайшие 5
лет;
10) расчет объемов всех видов капитального строительства; обоснование принятых
типов жилых домов с учетом демографического состава сельского населения и
потребности в различных типах квартир, зданий культурно-бытового, коммунального и
производственного назначения;
11) описание проектируемого инженерного оборудования и благоустройства
сельского населенного пункта:
водоснабжения, канализации, теплофикации,
энергоснабжения, газоснабжения, озеленения, благоустройства , санитарной очистки
территории, вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и т. д., с
необходимыми расчетами и обоснованием предлагаемых систем и отдельных инженерных
сооружений, как наиболее оптимальных для данных условий;
12) описание транспортной инфраструктуры , включая вопросы организации
внешнего транспорта, улично-дорожной сети, типовые поперечные профили
проектируемых поселковых дорог и главных улиц, проектируемых улиц и дорог местного
значения и проездов,
13) оценку инвестиционной привлекательности и предложения по инвестиционным
сферам.
14) объемы и размещение всех видов первоочередного строительства, инженерного
оборудования и благоустройства сельского населенного пункта, обоснование
предлагаемого решения;
15) баланс территории сельского населенного пункта на проектный срок в
сопоставлении с существующим;
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16) стоимость всего намечаемого строительства и благоустройства по укрупненным
показателям с выделением затрат на осуществление первоочередного строительства и
источники их финансирования.
17) программу реализации генерального плана с предлагаемыми мероприятиями.
18) оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности ( ОВОС).
19) основные технико-экономические показатели.
20) приложение ( исходные данные и материалы согласований).
4.1.3.7.49 Генеральный план является основой при составлении долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города и
других населенных пунктов, планов первоочередного строительства, разработки схем
развития дорожного строительства, специализированных (отраслевых) схем развития
систем инженерного оборудования территорий, комплексных схем мероприятий по
охране окружающей среды, инженерной защиты и подготовки территории, озеленения,
санитарной очистки, проекта городской черты, разработки правил застройки,
устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных
участков; определения зон инвестиционного развития, других отраслевых программ и
проектов.
4.1.3.7.50 Заказчиками генеральных планов населенных пунктов являются местные
исполнительные органы городских и сельских населенных пунктов.
В отдельных случаях заказчиком генеральных планов населенных пунктов могут
выступать уполномоченные государственные органы по делам архитектуры,
градостроительства и строительства.
Заказчиками генеральных планов города и его пригородной зоны являются:
1) для городов областного значения с расчетной численностью населения свыше
100 тыс. жителей - исполнительный орган области по делам архитектуры и
градостроительства;
2) для остальных городов, кроме городов районного значения - соответствующие
местные исполнительные органы по делам архитектуры и градостроительства;
3) для городов районного значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
- исполнительный орган по делам архитектуры и градостроительства района.
4.1.3.8

Проекты границ ( черты) населенных пунктов

4.1.3.8.1 Проекты границ (черты) населенных пунктов ( далее – проект черты)
разрабатываются с целью установления размеров и границ территории населенных
пунктов, выноса и закрепления их на местности.
4.1.3.8.2 Установление черты населенных пунктов осуществляется на основе
утвержденного проекта черты городского и сельского населенного пункта.
4.1.3.8.3 При разработке проекта черты населенного пункта, состав земель городов,
поселков и сельских населенных пунктов определяется в соответствии с Земельным
кодексом Республики Казахстан.
4.1.3.8.4 Проекты черты разрабатываются на основе утвержденных в
установленном порядке генеральных планов городов и сельских населенных пунктов,
проектов районной планировки и проектов планировки пригородных зон.
Проекты черты малых городов, поселков и сельских населенных пунктов могут
разрабатываться в составе генеральных планов указанных населенных пунктов.
Проекты границ (черты) крупнейших, крупных и больших городов могут
разрабатываться в составе комплексных схем.
4.1.3.8.5 Организация разработки проектов черты осуществляется местными
исполнительными органами соответствующего населенного пункта.
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4.1.3.8.6 Проекты черты населенных пунктов выполняются в составе графических и
текстовых материалов, указанных в пунктах 4.1.3.7.7 – 4.1.3.7.10.
4.1.3.8.7 Проектный план черты населенного пункта выполняется в масштабе
1:2000, 1:5000, 1:10000 или 1:25000 в зависимости от площади территории населенного
пункта. На плане показываются:
1) существующая, установленная граница (черта) населенного пункта, а при ее
отсутствии фактически сложившиеся границы населенного пункта;
2) современное использование земель населенного пункта и включаемых в
территорию населенного пункта земель по их категориям, формам собственности и
землепользователям, видам использования земель;
3) проектные градостроительные решения утвержденного генерального плана
населенного пункта или других градостроительных проектов;
4) иные решения, влияющие на установление или изменение черты населенного
пункта;
5) проектируемая черта городских и сельских населенных пунктов;
6) экспликация земель населенного пункта с указанием площадей территорий в
существующих границах, а также отдельно площадей территорий, включаемых
(исключаемых) в состав населенного пункта, по категориям земель, формам
собственности, основным собственникам и землепользователям, видам использования
земель;
7) полное наименование землепользователей, смежено расположенных с
населенным пунктом.
4.1.3.8.8 Схема административно-территориального деления прилегающих к
населенным пунктам земель выполняется в масштабе 1:25000 или 1:50000. Схема
разрабатывается в соответствии с заданием.
4.1.3.8.9 Пояснительная записка должна содержать:
1) данные о существующей черте населенного пункта и современном
использовании его земель, приведенные в табличной форме по категориям земель,
формам собственности, землепользователям, видам использования; проектные решения
утвержденных генеральных планов городских и сельских населенных пунктов, другими
градостроительными проектами;
2) решения государственных органов Республики Казахстан и местных
исполнительных органов в части территориального развития населенного пункта;
3) обоснования проектного решения о включении (исключении) в территорию
населенного пункта земель с приведенными в табличной форме данными по их
категориям, землепользователям, видам использования и формам собственности; по
населенным пунктам, включаемым в городскую, поселковую черту, кроме того,
приводятся данные об их местоположении, численности населения, состоянии
производственной,
социальной
и
инженерно-транспортной
инфраструктур;,
землепользователям, формам собственности (в табличной форме);
4) описание проектной черты;
5) документы по рассмотрению и согласованию проекта черты.
4.1.3.8.10 Обязательными положениями проектов черты являются:
1) проектная черта населенного пункта;
2) экспликация земель населенных пунктов с выделением территорий, включаемых
(исключаемых) в состав населенного пункта;
3) иные положения, устанавливаемые заданием .
4.1.3.8.11 Утвержденный в установленном порядке проект черты является
основанием для выноса черты в натуру (на местность).
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4.1.3.9

Проекты планировки частей городов и других населенных пунктов

4.1.3.9.1 Проект планировки частей городов и других населенных пунктов ( далее проект детальной планировки) - градостроительная документация, разрабатываемая для
отдельных частей и функциональных зон города или сельского населенного пункта, а при
необходимости - на всю территорию малого города или сельского населенного пункта с
численностью населения до 50 тыс. чел. В этом случае проект детальной планировки
совмещается с генеральным планом.
Проект детальной планировки может разрабатываться также на территории,
расположенные за пределами населенного пункта.
4.1.3.9.2 Проект детальной планировки разрабатывается в соответствии с
установленными в генеральных планах городов и сельских населенных пунктов
элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами правил
застройки.
Проект детальной планировки устанавливает: основные направления планировочной
организации
территории
с
определением
функционально-градостроительного
зонирования; красных линий и линий регулирования застройки; резервирования
территорий для размещения объектов социального, культурного и коммунального
обслуживания населения, организации улично-дорожной сети и транспортного
обслуживания, трассировки инженерных коммуникаций; поперечных профилей улиц;
благоустройства и озеленения территории; публичных градостроительных ограничений и
иных требований.
4.1.3.9.3 Проект планировки разрабатывается в следующем составе графических
материалов:
1) схема расположения проектируемой территории в системе расселения;
2) опорный план;
3) план градостроительного зонирования;
4) эскиз застройки;
5) схема организации улично-дорожной сети и транспорта;
6) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) схема инженерного оборудования;
8) разбивочный план красных линий;
9) поперечные профили улиц.
10) схема градостроительных регламентов;
11) опорный историко-архитектурный план ( для населенных пунктов, имеющих
памятники историко-архитектурного наследия)
12) схема охраны окружающей среды
В составе проекта детальной планировки могут разрабатываться дополнительные
планы, схемы, состав, содержание и масштаб которых определяются заданием на
разработку проекта детальной планировки.
4.1.3.9.4 На схеме расположения проектируемой территории в масштабе
генерального плана города, другого населенного пункта или проекта районной
планировки показываются основные функциональные зоны населенного пункта, зеленые
и рекреационные зоны, основные планировочные и транспортно-коммуникационные
связи проектируемого района с окружающими территориями.
4.1.3.9.5 На
опорном
плане
показываются:
существующие
границы
землепользований, функциональное использование территории, планировочные
ограничения, границы охраняемых территорий, санитарно-защитные зоны, территории
неблагоприятные в экологическом отношении, существующая застройка с
характеристикой зданий и сооружений по этажности и назначению, границы земельных
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участков с выделением по их функциональному назначению и формам собственности,
улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, скотопрогоны,
транспортные сооружения, сооружения и коммуникации инженерного оборудования,
границы участков отведенных под различные виды строительства и благоустройства,
учетные и проектируемые красные и другие линии регулирования застройки.
4.1.3.9.6 План градостроительного зонирования разрабатывается на основании
принятых архитектурно-градостроительных решений. Планом градостроительного
зонирования
детализируется
градостроительное
зонирование
территории
по
функциональным назначениям с выделением границы подзон и участков территории
(жилые, общественные, производственные, , общего пользования, транспорта и т.п.),
режима и интенсивности их использования, определенное в генеральном плане.
4.1.3.9.7 На эскизе застройки показываются элементы сохраняемой застройки всех
видов, реконструируемые и подлежащие сносу здания и сооружения, проектные
предложения: по градостроительному использованию территории, включая участки
зеленых насаждений и сохраняемого природного ландшафта, благоустройства;
архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению застройки
территории с указанием целевого назначения и высоты возводимых зданий и сооружений;
формированию улично-дорожной сети, размещению инженерных сооружений и
прокладке коммуникации; границ участков застройки по принадлежности, проектируемые
красные линии улиц и дорог и другие линии, границы регулирования застройки .
4.1.3.9.8 На схеме организации улично-дорожной сети и транспорта показываются:
классификация магистралей и улиц, транспортные пересечения в разных уровнях,
транспортные сооружения (путепроводы, мосты, эстакады, тоннели, пешеходные
переходы); объекты обслуживания, места временного и постоянного хранения
транспортных средств (в том числе и подземные); организация движения и остановочные
пункты общественного транспорта, основные пути пешеходного движения и места
перехода улиц и дорог.
На схеме могут быть показаны зоны размещения объектов обслуживания, включая
встроенные и пристроенные объекты с предложениями по организации транспортного
обслуживания.
4.1.3.9.9 На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
показываются: существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов, изгибов продольного профиля и трассы улиц и дорог,
проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке и
инженерной защите территории, включая организацию отвода поверхностных вод
(ливневая канализация), участки подсыпки и срезки грунта, систему обводнения, защиту
от затопления и подтопления, предотвращение процессов оврагообразования, дефляции,
карстов и других опасных природных и техногенных процессов.
4.1.3.9.10 На схеме инженерного обеспечения показываются: существующие
сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и новые трассы сетей и сооружений
водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения,
телевидения, радио и телефона, места подключения к магистральным линиям и
сооружениям; размещение автономных источников энергообеспечения и локальных
систем канализации; размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования; существующие и проектируемые крупные подземные сооружения.
4.1.3.9.11 На разбивочном плане красных линий показываются проектируемые
красные линии, оси улиц, основные линии регулирования застройки, координаты узлов и
точек пересечения и изломов, расстояния между координатами, углы и радиусы кривых,
другие расчетные данные проектных красных линий и других линий регулирования
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застройки с привязкой их к закрепленным на местности геодезическим знакам, опорным
зданиям и сооружениям. При необходимости выполняется акт изменения красных линий.
4.1.3.9.12 Поперечные профили улиц с указанием размещения инженерных сетей,
проезжей части, линий регулирования застройки показываются на отдельном чертеже в
масштабе 1:100 или 1:200.
4.1.3.9.13 На
схеме
градостроительных
регламентов
детализируются
градостроительные регламенты территории, с уточнением границ подзон и участков
территории, устанавливающие совокупность видов и параметров их использования и
иных объектов недвижимости, а также допустимого их изменения, определенное в
генеральном плане.
4.1.3.9.14 Схема охраны окружающей среды разрабатывается при включении в
состав проектируемой территории промышленно-производственных комплексов и других
объектов являющихся источниками загрязнения.
На схеме охраны окружающей среды показываются: границы проектируемой
территории, красные линии, транспортные магистрали, участки зеленых насаждений
(общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения) и
сохраняемого природного ландшафта, водо-охранные зоны и полосы, зоны охраны
памятников природы, недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры,
источники загрязнения среды и их санитарно-защитные зоны, территории
неблагоприятные для застройки по техногенным условиям. На схеме показываются
границы зон сейсмического микрорайонирования, возможных оползневых и карстовых
проявлений, подтопления и затопления территории, радиационного, теплового,
электромагнитного загрязнения, зоны акустического дискомфорта, направления и
интенсивность ветровой нагрузки и других явлений и процессов. Также на схеме
отражается информация по прогнозу и улучшению окружающей среды: полосы
шумозащитных зеленых насаждений, прогнозные зоны акустического дискомфорта,
технические и охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений, дислокация
очистных сооружений и др.
4.1.3.9.15 При большой насыщенности информацией основной схемы, комплексная
градостроительная оценка территории может дополняться разгружающими поясняющими
схемами.
4.1.3.9.16 При разработке сложных в градостроительном отношении проектов в
составе проектов планировки, по договоренности с заказчиком, могут выполняться
макеты планировки и застройки в объеме и масштабе, установленных заданием на
проектирование.
4.1.3.9.17 Пояснительная записка должна содержать:
а) описание проблем развития проектируемой территории; конкретные цели ее
развития, в увязке с развитием окружающих территорий; демографический анализ
б) основные технико-экономические показатели проекта в соответствии с
приложением настоящих строительных норм;
в) данные о:
- природно-климатических условиях;
- существующем функциональном использовании территории;
- состояний фонда жилых, общественных и производственных зданий и
сооружений;
- инженерной и транспортной сети;
- благоустройстве территории;
- санитарно - эпидемиологической обстановке и мероприятий по ее улучшению;
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- оценке воздействия на окружающую среду действующих и намечаемых к
размещению промышленно-производственных объектов;
- сохранению и развитию историко-культурного наследия и др.
г) обоснования архитектурно-планировочных решений, градостроительного
зонирования территории;
д) предложения по типам рекомендуемых для строительства жилых домов и
общественных зданий, принципам организации социально-бытового обслуживания
населения;
е) распределение территории по видам собственности (по необходимости),
регламенту использования территории, границы земельных участков и предложения по
установлению публичных сервитутов.
4.1.3.9.18 В состав градостроительного проекта включаются также схематический
чертеж эскиза застройки, основные положения, программу реализации и иные положения,
устанавливаемые заданием.
4.1.3.9.19 Программа реализации градостроительного проекта содержит:
1) этапы реализации проекта;
2) механизмы реализации проекта.
4.1.3.9.20 В обязательную (утверждаемую) часть проекта планировки входят:
разбивочный план красных линий; поперечные профили; план градостроительного
зонирования территории, включая размещение объектов социально-бытового
обслуживания населения; система инженерного оборудования; мероприятия по
инженерной подготовке и защите территории, благоустройству территории, границы
земельных участков и предложения по установлению публичных сервитутов, режимы
использования и застройки участков территорий в границах детального плана , основные
технико-экономические показатели проекта (приложение З) и иные положения,
устанавливаемые заданием на разработку проекта планировки.
4.1.3.9.21 Утвержденный проект детальной планировки является основой для выноса
в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ
земельных участков, установления публичных сервитутов (при разработке проекта
межевания территорий в составе проекта планировки), а также учитывается при
разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территорий и объектов;
проектов межевания территорий; проектов застройки кварталов, микрорайонов и других
элементов планировочной структуры городских и сельских населенных пунктов выдачи
кадастровых карт (планов).
4.1.3.9.22 Проект детальной планировки разрабатывается по заказу застройщиков
или местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства и
строительства.
4.1.3.10

Проекты застройки

4.1.3.10.1 Проект застройки разрабатывается для территорий кварталов,
микрорайонов и других элементов планировочной структуры городских и сельских
населенных пунктов в границах установленных красных линий или границах земельных
участков.
Проекты застройки разрабатываются в соответствии с градостроительной
документацией, градостроительными регламентами правил застройки.
Допускается выполнение проекта застройки без утвержденного проекта планировки
на основе генерального плана города и другого населенного пункта.
4.1.3.10.2 Проект застройки определяет композиционное решение архитектурных
комплексов, типы зданий и сооружений, очередность их строительства или
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реконструкции, функциональное использование, прокладку инженерных коммуникаций,
дизайн архитектурной среды, в том числе благоустройство территории и ландшафтный
дизайн, с цветовой и композиционной символикой, благоустройство территории,
организацию транспортного обслуживания и принципы пешеходного движения, порядок
организации и сметную стоимость строительства.
Проект застройки для участков улиц, площадей, скверов и бульваров может
выполняться в пределах границ регулирования застройки или оконтуривающих их зданий.
4.1.3.10.3 В проектах застройки следует предусматривать предложения по застройке,
реконструкции и дизайну архитектурной среды, благоустройству микрорайонов,
кварталов, участков с учетом поэтапного завершения работ одновременно с вводом в
эксплуатацию учреждений социально-бытового обслуживания населения, инженерных
сетей и сооружений, благоустройства территории.
4.1.3.10.4 Проект застройки выполняется в одну или две стадии:
1) проект со сводным сметным расчетом стоимости строительства (проект);
2) рабочая документация на объекты строительства в границах квартала,
микрорайона, земельного участка или по этапам реализации проекта с определением
объемов работ и их стоимости.
4.1.3.10.5 Стадия проект разрабатывается в следующем составе:
1) генеральный план застройки;
2) дизайн архитектурной среды;
3) план благоустройства;
4) схема организации рельефа
5) план земляных работ;
6) сводный план инженерных сетей;
7) компоновочный план зданий и сооружений;
8) проект организации строительства;
9) сметная документация;
10) пояснительная записка.
Графические материалы проекта выполняются в масштабе 1:500 или 1:1000.
4.1.3.10.6 На генеральном плане застройки показываются все проектируемые,
сохраняемые и реконструируемые здания и сооружения, компоновка зданий и
сооружений, устройство сквозных проходов и проездов в зданиях, границы участков с
указанием форм собственности, проектируемые площадки для отдыха, спорта и другого
назначения, проезды и пешеходные проходы, организация транспортного обслуживания,
зеленые насаждения, этапы реализации.
На чертеже генерального плана застройки приводится ситуационный план в
масштабе 1:5000, на котором показывается размещение проектируемой застройки в
системе города или прилегающих территорий.
4.1.3.10.7 В случае, если проектируемая территория является первоочередным
комплексом застройки, в целях соблюдения архитектурно-планировочной структуры и
объемно-пространственной композиции дополнительно разрабатываются: схема
генерального плана застройки, схема культурно-бытового обслуживания населения, схема
организации рельефа, схема организации движения транспорта и пешеходного движения
и схема прохождения инженерных сетей, а также определяются основные техникоэкономические показатели и выполняются демонстрационные материалы застройки на
весь микрорайон (квартал).
4.1.3.10.8 На схеме дизайна архитектурной среды показываются стилистическая
направленность, ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, колористическое
решение.
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4.1.3.10.9 На плане благоустройства показываются проектируемые и сохраняемые
проезды, проходы, площадки всех видов, проектируемые и сохраняемые зеленые
насаждения с указанием их ассортимента, элементы дизайна архитектурной среды,
приводится перечень малых архитектурных форм и оборудования площадок.
4.1.3.10.10
На схеме организации рельефа показываются отметки полос с первых
этажей зданий и сооружений, проектируемые и существующие отметки земли по их
углам, проектные горизонтали, уклоны по осям проездов, проектные и натурные отметки
на пересечениях осей проездов и пешеходных дорог в местах перелома их продольного
профиля, проектные отметки верха решеток ливнеприемных колодцев.
При большой насыщенности информацией на схеме организации рельефа
выполняется схема инженерной подготовки территории.
4.1.3.10.11 На плане земляных масс показываются: границы проектируемой
территории, контуры зданий и сооружений, строительная координатная сетка или
базисная линия, квадраты с проектными, натурными и рабочими отметками по их углам и
объемам грунта в пределах каждого квадрата. На плане приводится баланс земляных масс
в табличной форме.
4.1.3.10.12 На схемах инженерных сетей и слаботочных линий показываются
трассы водоснабжения, канализации, ливневой канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, телефонизации, радиофикации
и телевидения с их основными параметрами, размещение сооружений инженерного
оборудования и дренажная сеть, а также места подключения коммуникаций к
внеплощадочным сетям и сооружениям.
В проекте выполняется сводный план подземных инженерных сетей.
4.1.3.10.13 На компоновочных схемах зданий и сооружений показываются планы и
фасады жилых домов, общественных, производственных зданий и сооружений. По углам
зданий и сооружений наносятся проектные и натурные отметки земли, приводится
абсолютное значение условной отметки нуля, основные технико-экономические
показатели.
4.1.3.10.14 Проект организации строительства разрабатывается в соответствии с
требованиями Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов
производства работ.
4.1.3.10.15 Сметная документация выполняется в соответствии с требованиями
Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектносметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений и состоит из:
1) сводных сметных расчетов стоимости строительства;
2) сводки затрат по направлениям капитальных вложений, объединяющей сводные
сметные расчеты (допускается вместо составления указанной сводки показывать за
итогом сводного сметного расчета стоимости строительства данные о затратах по
направлениям капитальных вложений, приводить в составе пояснительной записки к
сметному расчету стоимости строительства);
3) смет на проектные и изыскательские работы, в том числе по определению
стоимости разработки рабочей документации;
4) пояснительной записки к сметной документации с учетом указанных материалов.
В случае разработки проекта только на участок первой очереди строительства
выполняется также расчет по укрупненным показателям стоимости строительства всего
квартала, участка.
4.1.3.10.16 В пояснительной записке к проекту застройки приводятся обоснования
принятых архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решений
застройки; санитарно-эпидемиологических, противопожарных и природоохранных
мероприятий; очередности строительства; примененных типов и видов зданий и их
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конструктивных решений; решения дизайна архитектурной среды ,системы инженерного
обустройства и озеленения территории; уточняются расчеты проекта планировки по
потребности в зданиях и помещениях обслуживания населения; приводятся техникоэкономические показатели проекта застройки согласно приложения.
В пояснительной записке даются также предложения по диспетчеризации жилых и
общественных зданий, других элементов застройки и внешнего благоустройства
территории.
4.1.3.10.17 В проекте приводятся составленные по укрупненной номенклатуре
ведомости на серийно изготовляемое оборудование, арматуру, кабельную продукцию и
другие изделия массового и серийного производства.
4.1.3.10.18 В состав рабочей документации проекта застройки должны входить:
1) рабочие чертежи на все объекты и виды работ, предусмотренные заданием,
выдаваемым заказчиком на разработку проекта застройки в соответствии с требованиями
приложения, которые выполняются и комплектуются в соответствии с требованиями
государственных стандартов системы проектной документации для строительства;
2) сметы, составляемые в соответствии с пунктом 13.20 настоящих строительных
норм;
3) ведомости и сводная ведомость потребности в материалах на каждый объект или
вид работ (выполняется на основании задания по требованию исполнителя работ);
4) спецификации на оборудование, составляемые по форме, установленной
государственным стандартом системы проектной документации для строительства,
опросные листы и габаритные чертежи строительной части лифтовых шахт, необходимые
для заказа лифтов; разделы диспетчеризации инженерного оборудования и технической
эксплуатации зданий.
Указанные требования могут уточняться инвесторами.
4.1.3.10.19
При проектировании районов с применением зданий преимущественно
по типовым и повторно применяемым проектам, проект застройки может выполняться в
одну стадию: рабочий проект застройки со сводным сметным расчетом стоимости в
составе проектно-сметной документации, представляемой на утверждение, и рабочей
документации со сметами.
4.1.3.10.20 В состав проектно-сметной документации, представляемой на
утверждение, входят:
1) схема генерального плана застройки микрорайона (квартала);
2) генеральный план застройки;
3) схема организации рельефа с планом земляных масс;
4) сводная схема инженерных сетей;
5) компоновочные схемы зданий и сооружений;
6) проект организации строительства;
7) сводный сметный расчет стоимости строительства;
8) пояснительная записка.
4.1.3.10.21 В состав остальной части рабочего проекта входят:
1) рабочая документация на каждый объект или вид работ;
2) сметы, составленные по рабочим чертежам;
3) ведомости потребности в материалах;
4) спецификации на оборудование, составленные по форме, установленной
государственным стандартом и системой проектной документации для строительства,
опросные листы и габаритные чертежи строительной части лифтовых шахт, необходимые
для заказа лифтов;
5) разделы диспетчерского управления инженерным оборудованием и технической
эксплуатации жилых домов.
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4.1.3.10.22 В случае разработки проектов застройки на сложные в
градостроительном и экологическом отношении территории, применения в застройке
большой части зданий по индивидуальным проектам, а также при необходимости
градостроительного обоснования строительства уникальных объектов, по заданию
заказчика, в качестве самостоятельной стадии может разрабатываться эскизный проект
застройки, в котором на основе вариантных проработок определяется основная
архитектурно -планировочная и объемно-пространственная концепция застройки
микрорайона, квартала, площади.
В составе эскизного проекта застройки выполняются:
1) эскиз генерального плана с предложениями по организации рельефа;
2) демонстрационные материалы и макеты;
3) ориентировочные расчеты стоимости строительства.
4.1.3.10.23 При разработке проектов застройки реконструируемых микрорайонов
(кварталов), участков и других планировочных элементов в составе проекта
дополнительно выполняются разделы, характеризующие современное состояние
застройки, экологическое состояние территории, а также разрабатываются предложения
по сохранению исторического наследия, дизайну архитектурной среды, ремонтнореконструктивным мероприятиям, сносу строений по ветхости и др.
4.1.3.10.24 В составе проекта застройки в соответствии с заданием на
проектирование выполняются демонстрационные материалы, характеризующие
композиционное решение, архитектуру и благоустройство территории (архитектурные
развертки застройки по магистралям и набережным, чертежи фрагментов планировки,
застройки, цветового решения фасадов и т.п.).
Макет застройки выполняется в масштабе основного чертежа генерального плана
застройки.
4.1.3.10.25 Обязательные положения проектов застройки включают:
1) линии регулирования застройки;
2) расположение зданий, строений и сооружений;
3) этажность и тип зданий;
4) архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение застройки;
5) системы инженерного оборудования и благоустройства и условия присоединения
указанных систем к сооружениям и коммуникациям систем инженерного оборудования,
находящихся за пределами земельных участков, кварталов, микрорайонов и других
элементов планировочной структуры населенных пунктов;
6) организацию рельефа с планом земельных работ;
7) организацию движения транспортных средств и пешеходов;
8) территории общего пользования;
9) меры по обеспечению требований охраны памятников истории и культуры;
10) мероприятия по защите окружающей среды;
11) меры по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
12) меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп
населения;
13) границы земельных участков и предложения по установлению публичных
сервитутов (при разработке проектов межевания в составе проектов застройки);
14) сводный расчет стоимости строительства;
15) иные положения, устанавливаемые заданием на разработку проекта застройки.
4.1.3.10.26 Утвержденный проект застройки является основой для осуществления
застройки территорий населенных мест, разработки проектной документации отдельных
зданий и сооружений; выноса в натуру (на местность) линий регулирования застройки и
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границ земельных участков, а также установления публичных сервитутов (при разработке
проектов межевания территорий в составе проектов застройки), выдачи кадастровых карт
(планов) земельного участка, формирования объектов недвижимости (разработка
инвестиционно-строительных паспортов объектов недвижимости).
4.1.3.11

Согласование, экспертиза и утверждение градостроительных проектов

4.1.3.11.1 Основные положения Градостроительной документации до ее
утверждения подлежат опубликованию и согласованию с заинтересованными
государственными исполнительными органами, уполномоченными государственными
органами по делам архитектуры, градостроительства и строительства, земельных
отношений, охраны памятников истории и культуры, государственного горного надзора,
санитарно-эпидемиологического надзора, гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, транспорта и другими заинтересованными
государственными органами, а также местными представительными и исполнительными
органами.
Перечень указанных выше государственных органов уточняется в задании на
разработку соответствующего вида градостроительной документации в соответствии с
разделами 4.1.3.2 – 4.1.3.10 настоящих строительных норм, законодательными и
нормативными правовыми актами Республики Казахстан и местных представительных и
исполнительных органов.
4.1.3.11.2 Государственные органы, местные исполнительные органы и организации,
которым направлен на согласование проект градостроительной документации, должны в
установленные сроки, согласовать их или представить заказчику обоснованные замечания.
В случае непредставления заключения в указанный срок градостроительная документация
считается согласованной.
Разногласия по вопросам согласования градостроительной документации решаются
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также путем
согласительных процедур.
4.1.3.11.3 Градостроительная документация до ее утверждения подлежит
государственной экспертизе в порядке, установленном в Правилах проведения
экспертного сопровождения поэтапной разработки проектной документации.
4.1.3.11.4 Градостроительная документация до представления еѐ на утверждение
подлежит общественному обсуждению. Порядок проведения общественного обсуждения
градостроительных проектов устанавливается другим нормативным документом.
Общественное обсуждение градостроительных проектов организуют местные
исполнительные органы в пределах своей компетенции.
После общественного обсуждения, рассмотрений и согласований проектных
решений
с органами
управления и заинтересованными
организациями,
градостроительный проект подлежит государственной или комплексной экспертизе.
4.1.3.11.5 Государственная
экспертиза
градостроительной
документации
осуществляется государственными экспертными комиссиями, образуемыми органами
государственного управления в сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, в компетенцию которых входит организация и проведение комплексной
градостроительной экспертизы.
4.1.3.11.6 Комплексную экспертизу градостроительной документации осуществляют
органы государственной вневедомственной экспертизы.
4.1.3.11.7 С учетом заключений органов специализированной экспертизы, включая
заключение
экологической
экспертизы,
органов
ведомственной
экспертизы,
заинтересованных государственных органов, местных исполнительных органов, а также
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результатов общественного обсуждения органы государственного управления в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности подготавливают сводное
заключение в установленные сроки.
Сводное заключение, утвержденное в порядке, установленном органом,
осуществляющим государственную экспертизу, направляется заказчику.
4.1.3.11.8 Положительное сводное заключение органа государственного управления
в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности является
основанием для утверждения градостроительной документации.
4.1.3.11.9 Согласование
проекта
генеральной
схемы
с
центральными
исполнительными органами, а также иными заинтересованными сторонами по вопросам,
входящим в их компетенцию обеспечивается уполномоченным органом и осуществляется
в соответствии с Правилами разработки и согласования Генеральной схемы организации
территории Республики Казахстан .
4.1.3.11.10 Порядок проведения согласования и экспертизы межрегиональной
схемы осуществляется в соответствии с Правилами разработки и согласования
межрегиональных схем территориального развития .
4.1.3.11.11 Порядок разработки, согласования и утверждения межгосударственных
схем регионального развития , а также принятия мер по поддержке их реализации со
стороны
государств-участников
осуществляется
в
порядке,
установленном
Правительством РК в соответствии с межгосударственным соглашением.
4.1.3.11.12 Порядок проведения согласования и экспертизы комплексной схемы
осуществляется в соответствие с Правилами разработки и согласования комплексных
схем градостроительного планирования территорий регионов.
4.1.3.11.13 Проекты районной планировки подлежат согласованию с городскими
представительными органами, территориальными органами уполномоченного органа в
области охраны окружающей среды, районными и областными органами
здравоохранения, образования, областным органом архитектуры и градостроительства,
управления земельными ресурсами.
4.1.3.11.14 Проекты районной планировки после комплексной экспертизы,
проведенной областными органами по делам архитектуры и градостроительства,
утверждаются местными представительными органами областей.
4.1.3.11.15 Проект пригородной зоны подлежит согласованию с территориальными
органами уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, районными и
областными органами образования, здравоохранения, управления земельными ресурсами,
областным органом архитектуры и градостроительства.
4.1.3.11.16 Проект пригородной зоны городов республиканского значения,
утверждается местными представительными органами городов республиканского
значения.
4.1.3.11.17 Проект пригородной зоны городов областного значения утверждается
местными исполнительными органами городов.
4.1.3.11.18 Долгосрочный прогноз развития населенного пункта (Концепция)
согласовывается с заинтересованными организациями, определенными в техническом
задании и утверждается в соответствии с законодательством РК и настоящими нормами..
4.1.3.11.19 Генеральные планы городов республиканского значения, областных
центров, а также исторических городов и городов-курортов республиканского значения,
городов с численностью населения свыше 100 тыс. жителей и иная градостроительная
документация, утверждаемая Правительством Республики Казахстан согласовываются
городскими,
областными
представительными
органами,
уполномоченными
государственными органами в области экономики, науки и научно-технической
деятельности, охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера (по вопросам пожарной охраны), внутренних дел (по вопросам,
безопасности транспортного движения), управления земельными ресурсами и
уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и
строительства, другими организациями, определенными заданием на проектирование.
4.1.3.11.20 Государственную комплексную экспертизу генеральных планов городов
республиканского значения, областных центров, а также исторических городов и городовкурортов республиканского значения, городов с численностью населения свыше 100 тыс.
жителей и иную градостроительную документацию, утверждаемую Правительством
Республики Казахстан, осуществляет государственная градостроительная экспертиза
уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства.
4.1.3.11.21 Генеральные планы городов республиканского значения, областных
центров, а также исторических городов и городов-курортов республиканского значения,
городов с численностью населения свыше 100 тыс. жителей утверждаются
Правительством Республики Казахстан по представлению городских и областных
представительных органов.
4.1.3.11.22 Генеральные планы городов областного значения с населением до 100
тыс. жителей, согласовываются с местными представительными органами,
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, областными службами
образования, здравоохранения, внутренних дел (по вопросам,
безопасности
транспортного движения), по чрезвычайным ситуациям, управления земельными
ресурсами, местным органом по делам архитектуры и градостроительства, другими
организациями, определенными заданием на проектирование.
4.1.3.11.23 Генеральные планы указанных населенных пунктов подвергаются
комплексной экспертизе в областных органах архитектуры и градостроительства и
утверждаются областными представительными органами по представлению городских
исполнительных органов.
4.1.3.11.24 Генеральные планы городов районного значения и поселков, а также
схемы развития и застройки (упрощенные генеральные планы) сельских населенных
пунктов согласовываются с аульными (сельскими) исполнительными органами,
территориальными органами уполномоченного органа в области охраны окружающей
среды, областными органами санитарно-эпидемиологического надзора, внутренних дел
(по вопросам, безопасности транспортного движения), управления земельными
ресурсами, местным органом архитектуры и градостроительства, другими организациями,
определенными заданием на проектирование.
4.1.3.11.25 Генеральные планы данных населенных пунктов утверждаются
районными представительными органами по представлению районных исполнительных
органов.
4.1.3.11.26 Генеральные планы населенных пунктов, расположенных в зонах с
сейсмичностью 8 баллов и более, дополнительно согласовываются с уполномоченным
органом по делам архитектуры и градостроительства.
4.1.3.11.27 Проекты
черты
столицы
Республики
Казахстан,
городов
республиканского значения, городов с численностью населения свыше 100 тыс. жителей,
а также иных населенных пунктов особого регулирования и градостроительной
регламентации подлежат согласованию с уполномоченным государственным органом по
делам архитектуры, градостроительства и строительства, областными исполнительными
органами сопредельных территорий и другими организациями, определенными заданием
на проектирование.
4.1.3.11.28 Обеспечение организации работ по согласованию и экспертизе проектов
черты столицы Республики Казахстан, городов республиканского значения, городов с
численностью населения свыше 100 тыс. жителей, а также иных населенных пунктов
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особого регулирования и градостроительной регламентации осуществляют местные
исполнительные органы по делам архитектуры и градостроительства с привлечением
разработчика градостроительной документации.
4.1.3.11.29 Государственная экспертиза проектов черты столицы Республики
Казахстан, городов республиканского значения, городов с численностью населения свыше
100 тыс. жителей, а также иных населенных пунктов особого регулирования и
градостроительной
регламентации
осуществляется
экспертными
комиссиями,
образуемыми уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и
строительства.
4.1.3.11.30 Проекты
черты
столицы
Республики
Казахстан,
городов
республиканского значения, городов с численностью населения свыше 100 тыс. жителей,
а также иных населенных пунктов особого регулирования и градостроительной
регламентации утверждаются Правительством Республики Казахстан.
Проекты границ (черты) средних и малых городов, поселков городского типа, а
также сельских населенных пунктов могут согласовываться в составе генеральных планов
указанных населенных пунктов или аналогично порядку согласования проектов
генеральных планов.
Государственная экспертиза проектов черты городов областного значения с
населением до 100 тыс. жителей подвергается комплексной экспертизе в областных
органах по делам архитектуры и градостроительства.
4.1.3.11.31 Проекты черты указанных городов утверждаются областными
представительными органами по представлению городских и районных исполнительных
органов после согласования с местными исполнительными органами сопредельных
территорий.
4.1.3.11.32 Проекты черты городов районного значения и поселков, а также схем
развития и застройки (упрощенных генеральных планов) сельских населенных пунктов
утверждаются районными представительными органами по представлению районных
исполнительных органов.
4.1.3.11.33 Проекты детальной планировки городских территорий согласовываются
с территориальными органами уполномоченного органа в области охраны окружающей
среды, городскими и областными органами санитарно-эпидемиологического и пожарного
надзора, местным органом по делам архитектуры и градостроительства, другими
организациями, определенными заданием на проектирование, и после комплексной
экспертизы, проводимой местным органом по делам архитектуры и градостроительства,
утверждаются соответствующими городскими (республиканского подчинения) ,
областными исполнительными органами.
4.1.3.11.34 Проекты детальной планировки территории поселков и сельских
населенных пунктов (округов) согласовываются с поселковыми и аульными (сельскими)
исполнительными органами, территориальными органами уполномоченного органа в
области охраны окружающей среды, районными организациями санитарноэпидемиологического и пожарного надзора, областными органами по делам архитектуры
и градостроительства, другими организациями, определенными заданием на
проектирование и после рассмотрения на областном Градостроительном совете и
общественного обсуждения, утверждаются районными (городскими) исполнительными
органами.
4.1.3.11.35 Проекты застройки согласовываются с уполномоченным органом в
области охраны окружающей среды, городскими, районными органами санитарноэпидемиологического и пожарного надзора, органами архитектуры и градостроительства,
другими
заинтересованными
организациями,
определенными
заданием
на
проектирование.
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4.1.3.12

Информационное обеспечение разработки градостроительной
документации

4.1.3.12.1 Заказчик имеет право запрашивать и получать информацию ( сведения,
данные, исходные материалы или документы) из соответствующих органов архитектуры и
градостроительства, а также служб государственного градостроительного кадастра ( за
исключением информации или документов ограниченного доступа), необходимую для
предпроектных исследований, подготовки технико-экономического обоснования,
обоснования инвестиций в строительство, планирование освоения территории и (или) еѐ
застройки, проектирования и строительства объектов, а также их последующей
эксплуатации в установленном законодательстве порядке : Законом Республики Казахстан
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Казахстан», Правилами ведения Государственного градостроительного кадастра в
Республике Казахстан.
4.1.3.12.2 Исходная информация для разработки градостроительной документации
включает перечень нормативных правовых документов
уполномоченных
государственных органов, соответствующих региональных органов и местных
представительных и исполнительных органов по вопросам регулирования
градостроительной деятельности, в том числе правил застройки, охраны природных
ресурсов, памятников истории и культуры и другую информацию, необходимую для
разработки градостроительной документации.
4.1.3.12.3 При использовании компьютерных технологий при разработке
градостроительной документации учитываются:
1) формат и структура имеющихся у заказчика электронных картографических и
других информационных данных (при возможности используется цифровая
картографическая основа, предоставляемая заказчиком);
2) программное обеспечение, используемое заказчиком, и предусмотренный в
задании формат передачи данных в электронном виде.
4.1.3.12.4 В качестве картографической основы при разработке градостроительной
документации с использованием геоинформационных систем применяются цифровые
топографические карты и цифровые планы городов, либо составленные на их основе
производные цифровые карты.
Используемые цифровые топографические карты и цифровые планы городов
должны отвечать требованиям государственных стандартов.
В случае использования для подготовки цифровых карт, предназначенных для
открытого распространения, исходных материалов, имеющих гриф секретности, следует
руководствоваться
требованиями
соответствующих
нормативных
документов
государственных исполнительных органов.
4.1.3.12.5 При отсутствии актуальной цифровой картографической основы для
разработки градостроительной документации ее создание осуществляется на основе
соответствующих соглашений организацией, имеющей лицензию на выполнение
картографических работ.
4.1.3.12.6 Права на доступ к электронным информационным
ресурсам,
необходимым для осуществления разработки градостроительной документации, и порядок
их предоставления регламентируются нормативными положениями законодательства в
области информатизации: Законом Республики Казахстан «Об информатизации», Законом
Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и
Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил
электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан».
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4.1.3.13

Оформление градостроительной документации

4.1.3.13.1 Графические материалы выполняются и оформляются с учетом
требований
Государственного
градостроительного
кадастра,
соответствующих
государственных стандартов, системы проектной документации для строительства и
других нормативных документов.
4.1.3.13.2 Градостроительная документация содержит основную (утверждаемую)
часть и материалы по обоснованию градостроительных решений. Утверждаемая
документация и материалы по обоснованию включают графическую и текстовую части.
4.1.3.13.3 Для изображения повторяющихся на различных чертежах элементов
применяются однотипные условные обозначения и цвета, при этом, как правило,
используются прозрачные, не закрывающие топографо-геодезической подосновы;
графические материалы должны выполняться с учетом наглядного восприятия проектных
предложений.
4.1.3.13.4 При разработке градостроительной документации с применением
компьютерных технологий передаваемые заказчику материалы должны сдаваться
заказчику комплектом, состоящим из носителя с электронным проектом и копиями его
выходных отчетов на твердом материале (бумаге) в трех экземплярах. Тип носителя
оговаривается в техническом задании на проектирование .
4.1.3.13.5 Структура электронного проекта должна предусматривать хранение
пространственных объектов, атрибутивных данных, выходных (для целей печати) отчетов,
растровую и векторную графику (если она требуется для целей оформления) и проектную
документацию (пояснительные записки).
4.1.3.13.6 Пространственные данные электронного проекта должны группироваться
по признакам тематической и (или) геометрической однотипности. Однотипные объекты
должны содержать атрибутивную информацию, характеризующую данные объекты, с
достаточной, для данной работы, степенью подробности. Проект должен быть полностью
автономен, то есть использовать для своей работы, только оговоренные программные
средства указанных версий и не содержать в своем составе ссылок на внешние объекты
(таблицы, рисунки, шрифты, программные модули).
При раздельном хранении пространственной и семантической информации, связь
между ними осуществляется посредством уникальных для данного проекта
идентификаторов объектов.
4.1.3.13.7 Описательная информация, входящая в атрибутивные таблицы должна
быть кодирована и классифицирована согласно справочникам и классификаторам,
входящим в состав проекта. Проект должен содержать в себе все используемые
справочники и классификаторы в электронном виде, которые должны быть полными
(описывать все объекты, используемые в проекте) и неизбыточными (не содержать
информации об объектах, не используемых в проекте).
При
необходимости
дополнения
справочников
или
классификаторов,
проектировщик, с разрешения заказчика, выполняет действия по дополнению
справочников, согласно правилам установленными для информационной системы. В
целях сохранения целостности данных в информационной системе изменение
(редактирование) разработчиком проекта данных уже содержащихся в справочниках не
допускается.
4.1.3.13.8 Выходные (печатные) отчеты, формируемые в составе проектов должны
соответствовать графическим листам на бумаге, сдаваемым в составе проекта. Один
выходной отчет, должен соответствовать одному графическому листу. Содержание
графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с
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формируемого листом выходного отчета. Название файла выходного отчета должно быть
идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Выходной
отчет должен открываться без дополнительных манипуляций, также набор не должен
содержать ссылок на внешние объекты (рисунки, шрифты, элементы оформления и т.д.).
4.1.3.13.9 Пояснительная записка, включаемая в проект, должна быть представлена в
печатном и электронном видах. Содержание электронной и печатной версии должно быть
идентично друг другу. Пояснительная записка должна включать полное описание
электронной версии проекта. В записки должно содержаться:
1) описание технологии создания проекта;
2) указание на источники исходных данных, их точность и актуальность;
3) описание используемых программных продуктов;
4) описание структуры хранения данных, с перечислением каталогов и
подкаталогов и описанием их содержимого;
5) описание используемых форматов файлов;
6) описание типа, размера и содержание каждого файла;
7) описание типа, размера и содержания атрибутивных полей файлов;
8) описание используемых справочников и классификаторов;
9) указания для работы пользователей.
Передача материалов градостроительной документации в электронном виде должна
производиться с соблюдением требований по защите информации .
4.1.3.13.10 В процессе выполнения работ разработчиком градостроительной
документации могут использоваться различные способы компьютерного моделирования
градостроительных решений, а также разработанное прикладное программное
обеспечение. Результаты программирования, моделирования и использованные
алгоритмы могут передаваться заказчику по дополнительному соглашению (если
указанные виды работ не были предусмотрены основным договором).
4.1.3.13.11 Основные чертежи должны иметь следующие обязательные подписи:
руководителя, главного инженера и (или) главного архитектора проектной организации,
руководителя темы (проекта), главного архитектора, главного инженера и других авторов
проекта. Остальные чертежи и схемы подписываются в порядке, установленном
внутренними стандартами проектных организаций.
4.1.3.13.12 Основные графические материалы градостроительного проекта опорный план (план современного использования) и проектный план (основной чертеж)
выполняются на топографических картах, остальные чертежи - на копиях проектного
плана.
4.1.3.13.13 Графические материалы выполняются на картографической или другой
подоснове с учетом обеспечения постоянного их хранения на срок, определенный
архивными службами и заказчиком в установленном порядке.
4.1.3.13.14 Разработчик градостроительной документации имеет право вносить
заказчику предложения по составу обосновывающих и графических материалов с учетом
особенностей объекта градостроительного планирования и застройки, применять
различные способы и технологии изготовления проектной документации, включая
компьютерную и множительную технику.
4.1.3.13.15 С графических материалов (чертежей и схем) изготавливаются цветные
копии, которые брошюруются в отдельный альбом или помещаются в пояснительной
записке и в виде схем - в основных положениях.
4.1.3.13.16 При оформлении пояснительной записки и основных положений
следует указывать: наименование организации, выполнившей проект, полное
наименование проекта ( соответствующее его наименованию пот договору с заказчиком),
номер тома пояснительной записки, год и месяц выпуска проекта
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На титульных листах пояснительных записок и основных положений должны быть
подписи руководителя, главного инженера и (или) главного архитектора проектной
организации, руководителя темы (проекта), главного архитектора, главного инженера
темы (проекта). А при необходимости – главного экономиста проекта.
В начале пояснительной записки и основных положений приводят список
исполнителей проекта, перечень графических, текстовых материалов, перечень
документации, прилагаемой к проекту; содержание пояснительной записки.
ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии нескольких томов пояснительной записки их перечень
приводится в первом томе.

К пояснительной записке прилагаются: решение о разработке градостроительного
проекта, задание на проектирование с материалами согласований ( при необходимости),
документы технических условий ( при необходимости), предварительного рассмотрения и
согласования проекта, перечень используемых проектных, научных материалов и научнотехнической литературы.
При использовании материалов организаций, не входящих в состав разработчиков,
указывать точное название такой организации, наименование материалов, исходящий
номер и дату их представления.
В состав пояснительной записки должен быть включен перечень используемых
проектных, научных материалов и научно-технической литературы.
4.1.3.13.17 При разработке градостроительной документации с применением
компьютерных технологий передаваемые заказчику материалы должны содержать
графические и текстовые материалы в одном из общепринятых форматов передачи
данных и сопровождаться пояснительной запиской, содержащей структуру и состав
данных (классификатор), рекомендации по их применению в градостроительных
информационных системах и кадастрах.
4.1.3.13.18 Передача материалов градостроительной документации в электронном
виде должна производиться с соблюдением требований законодательства в области
информатизации.
4.1.3.13.19 Дубликаты подлинников чертежей и схем градостроительной
документации выполняются после утверждения градостроительной документации в
установленном порядке. На дубликатах чертежей и схем градостроительной
документации указывается орган, утвердивший документацию, дата и номер
нормативного правового акта (решения, постановления, закон).
4.1.3.13.20 Материалы обоснований градостроительных решений, аналитические,
статистические и иные информационные материалы градостроительной документации
могут оформляться в виде отдельных приложений.
4.1.3.14

Хранение и передача заказчику градостроительных проектов

4.1.3.14.1 Оригинал утвержденного градостроительного проекта и сопутствующие
документы ( проектный план, план современного использования территории, схемы всех
видов, пояснительная записка, подлинники справок, автоматизированные расчеты,
исходные материалы, копии на электронных носителях – каждый документ по 1 экз.;
согласования, заключения, в т.ч. заключения государственной экспертизы) хранятся в
архиве разработчика (организации генерального проектировщика) с последующей
передачей в государственный архив в соответствии с требованиями, регулирующими
архивную деятельность.
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4.1.3.14.2 Разработчиком ( генеральным проектировщиком) передается заказчику
подлинник проектной документации в 1 экз., если иное не оговорено договором, в
следующем составе:
а) основной чертеж (проектный план);
б) план современного использования территории;
в) схемы;
г) пояснительная записка и основные положения с цветными копиями чертежей и
схем.
4.1.3.14.3 Дубликаты проектного и опорного планов и репродукции с них
изготавливаются разработчиком ( генеральным проектировщиком) в необходимом
количестве по дополнительному заказу после утверждения градостроительного проекта.
4.1.3.14.4 Заказчик за счет собственных средств выполняет дубликат утвержденного
проекта городской, поселковой черты и передает его соответствующему органу по делам
архитектуры и градостроительства.
4.1.3.14.5 Перечень организаций и учреждений, которым заказчик представляет
копии на бумажных или электронных носителях с проектных материалов, в т.ч.
пояснительной записки, с цветными копиями в зависимости от вида градостроительного
проекта, определяется правилами застройки территорий и населенных пунктов, а при их
отсутствии – исполнительным органом.
Независимо от форм собственности, источников финансирования заказчика
материалы всех видов градостроительного проекта и связанных с ним инженерных
изысканий подлежат передаче в одном экземпляре в соответствующие органы по делам
архитектуры и градостроительства.
Проектные решения по функциональному использованию территории и
установлению соответствующих регламентов, ограничений и сервитутов вносятся для
осуществления градостроительного мониторинга в автоматизированную систему
государственного градостроительного кадастра в соответствии с требованиями Правилами
ведения Государственного градостроительного кадастра в Республике Казахстан.
Пользование градостроительной документацией, находящейся на хранении в
государственных и ведомственных архивах, осуществляется в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах».
4.2 Требования к безопасности и доступности при пользовании
4.2.1 Цели:
- защита жизни и здоровья людей;
-доступность среды, в том числе для людей с ограниченными возможностями
передвижения.
4.2.2 Нормативные требования:
- при разработке градостроительных проектов должны учитываться требования
транспортной доступности населения к местам приложения труда, отдыха и объектам
социально-культурного назначения, безопасности территорий, инженерно-технические
требования, требования гражданской обороны, обеспечения предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- разработка градостроительной документации должна обеспечить маломобильным
группам населения условия для беспрепятственного доступа к объектам социального и
иного назначения.
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4.2.3 Функциональные требования к градостроительному проектированию
4.2.3.1 Генеральная схема расселения должна выявить зоны со сложной
экологической и демографической обстановкой и определить принципиальные
предложения по устранению предшествующих нарушений и возрождению сети поселений
и их систем.
4.2.3.2 В Генеральной схеме расселения на основе
комплексной
оценки
ресурсного (природного, трудового, инженерно-технического) потенциала должны быть
разработаны основные направления межрегиональных инженерно-транспортных
коммуникаций и природопользования в увязке с комплексным прогнозом развития
производства и дальнейшим совершенствованием общереспубликанской системы
расселения.
4.2.3.3 Комплексные схемы градостроительного проектирования территорий
регионов должны включать комплекс обоснованных предложений по зонированию
территории для приоритетного функционального использования, размещению
производительных сил, развитию инженерно-транспортной инфраструктуры, по
инженерной защите территорий от опасных техногенных и природных процессов и охране
окружающей среды проектируемого региона.
4.2.3.4 На планах современного использования территории и на проектных планах
(основном чертеже) градостроительных проектов всех уровней должны быть нанесены
территории особого режима пользования, в том числе курортно-рекреационные зоны,
крупные зоны массового отдыха, особо охраняемые природные территории; зоны
размещения крупных производственных комплексов; направления трасс магистральных
транспортных и инженерных коммуникаций, изохронны транспортной доступности до
областного и районного центров; места размещения крупных транспортных и инженерных
сооружений; неблагополучные зоны по санитарно-эпидемиологической характеристике и
территории с нарушенным экологическим состоянием.
4.2.3.5 В составе комплексного проекта градостроительного планирования
территорий должны быть решены вопросы:
1) развития инженерной и транспортной инфраструктур;
2) проведена оценка воздействия на окружающую среду, включая выделение
территорий и объектов, подверженных опасным воздействиям природных и техногенных
процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации, выделение территорий,
выполняющих санитарно-защитные функции и среды обитания человека;
3) определения комплекса мероприятий по улучшению экологической и санитарноэпидемиологической обстановки градостроительными средствами (в том числе
передислокация и перепрофилизация вредных производств, ориентация на использование
эколого-чистых технологий и видов топлива и других нетрадиционных энергетических
ресурсов);
4) разработаны мероприятия инженерной защиты территории от опасных
природных и техногенных процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации
последствий экологических и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.2.3.6 В составе генерального плана населенного пункта должны быть решены
вопросы:
1) организации транспортного обслуживания, в том числе городского и внешнего
транспорта, определения оптимальной системы магистральных улиц и перспектив
развития пассажирского транспорта, развития системы инженерного оборудования,
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защиты территории от опасных природных и техногенных процессов, инженерной защиты
и подготовки территории, озеленения, санитарной очистки и других;
2) транспортной доступности к местам приложения труда, отдыха и объектам
социально-культурного назначения. В составе генерального плана городов с
численностью населения свыше 25 тысяч человек должны быть произведены
транспортно-градостроительные расчеты.
4.2.3.7 В проектах планировки и проектах застройки должны быть решены вопросы
организации улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории,
транспортного обслуживания населения и принципы пешеходного движения, в том числе
вопросы
обеспечения
маломобильных групп населения
условиями
для
беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УТВЕРЖДАЮ:
(должность, организация)
(фамилия и инициалы)
(подпись)
(дата)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1 Вид градостроительного проекта
2 Заказчик
(полное и сокращенное наименование)
3 Проектная организация (разработчик)
(полное и сокращенное наименование)
4 Основание для проектирования

5 Объект градостроительного планирования или застройки территорий, его основные характеристики
6 Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам проектирования, последовательность и сроки выполнения работ

7 Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для проектирования
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8 Перечень уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов согласовывающих данный вид градостроительного проекта

9 Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду
градостроительного проекта

10 Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
11 Порядок организации проведения согласования и экспертизы разрабатываемого градостроительного проекта
12 Иные требования и условия:
от исполнителя
(должность, организация)
(фамилия и инициалы)

(подпись)
(дата)

от
уполномоченных ( или местных
градостроительства и строительства

исполнительных)

органов

по

делам архитектуры,
(должность, организация)
(фамилия и инициалы)

(подпись)
(дата)

от иных согласовывающих организаций
(должность, организация)

(полное наименование)
(фамилия и инициалы)

(подпись)
(дата)

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной
документации и специфики объекта градостроительного планирования и застройки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Показатели
Единица измерения Современное
№
п.п.
состояние
1 Территория Республики Казахстан
1.1 Всего
тыс. га
в том числе:
1.1.1 земли сельскохозяйственного
тыс. га/%
назначения
1.1.2 земли населенных пунктов из них:
-"- городских
- сельских
-"1.1.3 земли промышленности, энергетики,
-"транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
космического обеспечения, обороны,
безопасности и иного специального
назначения за пределами населенных
пунктов
1.1.4 земли особо охраняемых территорий и
-"объектов
в том числе:
-"- лечебно-оздоровительного и
курортного назначения
- природоохранного назначения
-"- рекреационного назначения
-"- историко-культурного назначения
-"1.1.5 особо ценные земли
-"- лесного фонда
-"- водного фонда
-"- запаса
-"1.2 Из общей территории:
1.2.1 территории, подверженные воздействию
-"чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
1.2.2 земли государственной собственности
-"1.2.3 земли частной собственности
-"2 Население
2.1 Всего
тыс. чел.
в том числе:
2.1.1 численность городского населения:
тыс. чел./%
(по городам, рабочим поселкам и другим общей численности
населения
городским поселениям)
2.1.2 численность сельского населения:
-»(по аулам (селам) и другим постоянным
сельским населенным пунктам (фермы,
отгоны)
2.2 Показатели естественного движения
населения:
2.2.1 прирост
-"2.2.2 убыль
-"2.3 Показатели миграции населения:

Первый
этап

Расчетный
срок
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Б (Продолжение)
2.3.1 прирост
2.3.1 убыль
2.4 Из числа городских населенных пунктов
- всего
2.4.1 Города с населением более 250,0 тыс.
чел.
2.4.2 Города с населением от 100,0 до 250,0
тыс. чел.
2.4.3 Города с населением от 50,0 до 100,0
тыс. чел.
2.4.4 Города с населением менее 50,0 тыс. чел.
2.4.5 Поселки с населением более 10.0 тыс.
чел.
2.4.6 Поселки с населением менее 10,0 тыс.
чел.
2.5 Из числа сельских населенных пунктов
2.5.1 Число агломераций с численностью
населения свыше 500 тыс. человек
2.5.2 с населением свыше 5,0 тыс. чел.
2.5.3 с населением 2,0-5,0 тыс. чел.
2.5.4 с населением 1,0-2,0 тыс. чел.
2.5.5 с населением 0,4-1,0 тыс. чел.
2.5.6 с населением менее 0,4 тыс. чел.
2.6 Плотность населения
2.6.1 Плотность сельского населения
2.7 Возрастная структура населения:
2.7.1 дети до 15 лет
2.7.2 население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16 - 62 лет, женщины 16 - 57
лет)
2.7.3 население старше трудоспособного
возраста
2.7.4 Численность занятого населения - всего
2.7.4.1 Из них в материальной сфере
в том числе:
- промышленность
- строительство
- сельское хозяйство
- наука
- прочие
3 Экономический потенциал
3.1 Объем промышленного производства
3.2 Объем производства продукции
сельского хозяйства
4 Жилищный фонд
4.1 Всего
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-"-"единиц
-"-"-"-"-"-"-"единиц
-"-"-"-"-"тыс.чел./100 км2
-"тыс. чел./% общей
численности
населения

-"-

-"тыс. чел.
тыс. чел./%
численности
занятого населения

-"-"-"-"-"млрд. тенге
-"-

тыс.
м2
площади,
квартир

жилой
единиц

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Б (Продолжение)

В том числе:
4.1.1 в городских населенных пунктах

в сельских населенных пунктах
Из общего жилищного фонда:
в государственной собственности
в частной собственности
Обеспеченность населения общей
площадью квартир:
4.3.1 в городских населенных пунктах
4.3.2 в сельских населенных пунктах
5
Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
межселенного значения
5.1 Высшие учебные заведения
5.2 Учреждения начального и среднего
профессионального образования
5.3 Учреждения культуры и искусства
(театры, музеи, выставочные залы и др.) всего /1000 чел.
5.4 Учреждения здравоохранения (больницы,
поликлиники, родильные дома,
фельдшерско-акушерские пункты и т.п.)
5.5 Учреждения санаторно - курортные,
оздоровительные, отдыха и туризма
(санатории, дома отдыха, пансионаты,
лагеря для школьников и др.)
5.6 Учреждения социального обеспечения
(дома для престарелых, детские дома,
специализированные школы-интернаты
для детей с отклонениями здоровья и т.п.)
5.7 Организации и учреждения управления,
кредитно-финансовые учреждения,
предприятия связи.
5.8 Здания пожарного депо
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

Прочие объекты социального и
культурно-бытового обслуживания
населения
6
Транспортная инфраструктура
Протяженность железнодорожных путей
6.1
сообщения
Протяженность судоходных морских и
6.2
речных путей
Протяженность автомобильных дорог,
6.3
всего
в том числе:
6.3.1 государственного значения
6.3.2 областного значения
6.3.3 районного значения
местного значения
6.3.4

тыс. м2 жилой площади,
единиц квартир, %

-"-"-"м2/чел.
-"-"-

студентов
учащихся
соответствующие
единицы
-"-

-"-

-"-

-"количество
автомобилей/постов
-"-

5.9

км
-"км

-"-"-"-"-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Б (Продолжение)
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3.
6.7.4
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7. 2.2
7.2.2.1
7.2.3

7.3.
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.2.1
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.7
8
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Протяженность газопроводов
Протяженность нефтепроводов
Плотность транспортной сети:
железнодорожной
автомобильной
Аэропорты
в том числе:
международного значения
государственные (национальные)
местные
частные
Инженерная инфраструктура
Водоснабжение:
Мощность подземных источников
Мощность поверхностных источников
Среднесуточное водопотребление на 1
чел.
Потребность в воде питьевого
пользования
Электроснабжение:
установленная мощность, всего
в том числе:
гидроэлектростанции
тепловые электростанции
атомные электростанции
Расчетная потребность:
из них на коммунально-бытовые нужды
Протяженность воздушных линий
электропередач напряжением 110 кВ и
выше
Теплоснабжение:
Установленная мощность
Расчетная потребность:
из них на коммунально-бытовые нужды
Газоснабжение:
Удельный вес газа в топливном балансе
Расчетная потребность:
из них на коммунально-бытовые нужды
Связь и телевидение
Протяженность междугородних
кабельных линий связи
Обеспеченность населения телефон-ной
сетью общего пользования
Охват населения телевизионным
вещанием
Иные показатели развития и модернизации инженерной инфраструктуры
Охрана природы и рациональное
природопользование

км
км
км/100 км2.
-"-"единица
-"-"-"-"-

млн. м3 / год
-"л/сут. на чел
млн. м3 / год

МВт
%
-"млн. кВт /час
-"км

млн. Гкал/ год
-"-"%
млн. м3 /год
-"км
Номеров на 100
семей
% всего населения
соответствующие
единицы

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Б (Продолжение)
Число городов с высоким уровнем
загрязнения природной среды
8.3 Объемы утилизации твердых бытовых
отходов
8.4 Общий объем сброса загрязненных вод
в том числе хозяйственно-бытовых
8.4.1
сточных вод
8.5 Лесовосстановительные работы
8.6 Территории неблагополучные в
экологическом отношении (территории,
загрязненные химическими и
биологическими веществами, вредными
микроорганизмами свыше предельно
допустимых концентраций,
радиоактивными веществами, в
количествах свыше предельно
допустимых уровней)
8.7 Иные показатели и мероприятия по
охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов
9
Инвестиции
9.1 Ориентировочный объем инвестиции по
1-му этапу реализации комплексной
схемы (проекта) градостроительного
планирования развития территории
8.1

единиц
млн. чел.
тыс. т год
млн. м3/год
-"%
га

соответствующие
единицы

млн. тенге

Примечания
1. Технико-экономические показатели Генеральной схемы расселения и планировочной
организации территории Республики Казахстан приводятся на следующие этапы:
- исходный год;
- первый этап;
- расчетный этап.
2. В состав указанных категорий земель могут входить земли природоохранного назначения, зоны
санитарной охраны, охранные зоны объектов историко-культурного назначения и другие локальные зоны с
условиями особого регулирования использования территории.
3. Земли промышленности, транспорта, связи и других категорий показываются за пределами
границ населенных пунктов.
4. Дифференциация земель рассматриваемой территории уточняется в задании на проектирование в
зависимости от специфики территории.
5. По социальной и инженерно-транспортной инфраструктурам приводятся показатели объемов
нового строительства первого этапа.
6. Показатели по потребности в электроэнергии, тепловой энергии, воде, газе на коммунальнобытовые и производственные нужды и по объемам сточных вод принимаются по данным соответствующих
областных и районных служб.
7. Оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями уполномоченного
органа в области охраны окружающей среды.
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СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приложение В (Продолжение)
№ п.п.
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.1.1

2.1.2
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Показатели

Единица измерения Современное Первый
состояние
этап

Территория
Всего
тыс. га
в том числе:
тыс. га/%
земли сельскохозяйственного
назначения
земли населенных пунктов из них:
- городских
-"- сельских
-"земли промышленности, энергетики,
-"транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
космического обеспечения,
обороны, безопасности и иного
специального назначения за
пределами населенных пунктов
-"земли особо охраняемых территорий
и объектов
в том числе:
- лечебно-оздоровительного и
-"курортного
назначения
- природоохранного назначения
-"- рекреационного назначения
-"- историко-культурного назначения
-"особо ценные земли
-"- лесного фонда
-"- водного фонда
-"- запаса
-"Из общей территории:
территории, подверженные
-"воздействию
чрезвычайных ситуаций природного
и
техногенного характера
-"земли государственной
собственности
земли частной собственности
-"Население
Всего
тыс. чел.
в том числе:
численность городского населения:
тыс. чел./%
(по городам, рабочим поселкам и
общей численности
другим
населения
городским поселениям)
численность сельского населения:
-»(по аулам (селам) и другим
постоянным сельским населенным
пунктам (фермы, отгоны)

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение В (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

2.2

Показатели естественного движения
населения:
прирост
убыль
Показатели миграции населения:
прирост
убыль
Из числа городских населенных
пунктов - всего

2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.1
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.7.2

2.7.3
2.7.4
2.7.4.1

Города с населением более 250,0
тыс. чел.
Города с населением от 100,0 до
250,0 тыс. чел.
Города с населением от 50,0 до
100,0 тыс. чел.
Города с населением менее 50,0 тыс.
чел.
Поселки с населением более 10.0
тыс. чел.
Поселки с населением менее 10,0
тыс. чел.
Из числа сельских населенных
пунктов
Число агломераций с численностью
населения свыше 500 тыс. человек
с населением свыше 5,0 тыс. чел.
с населением 2,0-5,0 тыс. чел.
с населением 1,0-2,0 тыс. чел.
с населением 0,4-1,0 тыс. чел.
с населением менее 0,4 тыс. чел.
Плотность населения
Плотность сельского населения
Возрастная структура населения:
дети до 15 лет
население в трудоспособном
возрасте
(мужчины 16 - 62 лет, женщины 16 57 лет)
население старше трудоспособного
возраста
Численность занятого населения всего
Из них в материальной сфере

в том числе:
- промышленность
- строительство
- сельское хозяйство
- наука

Единица измерения Современное Первый
состояние
этап

Расчетный
срок

-"-"-"-"Единиц

-"-"-"-"-"-"-"единиц
-"-"-"-"-"тыс.чел./100 км2
-"тыс. чел./% общей
численности
населения

-"-

-"тыс. чел.
тыс. чел./%
численности
занятого
населения

-"-"-"-"-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение В (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

4
4.1

- в сфере обслуживания
- прочие
Экономический потенциал
Объем промышленного
производства
Объем производства продукции
сельского хозяйства
Жилищный фонд
Всего

4.1.1

В том числе:
в городских населенных пунктах

4.1.2
4.2

в сельских населенных пунктах
Из общего жилищного фонда:

4.2.1
4.2.2
4.3

в государственной собственности
в частной собственности
Обеспеченность населения общей
площадью квартир:
в городских населенных пунктах
в сельских населенных пунктах
Обеспеченность жилищного фонда:
водопроводом:

3
3.1
3.2

4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.1.1

в городах

4.4.1.2

в сельских населенных пунктах

4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.3
4.4.3.1
4.4.3.2
4.4.4
4.4.4.1
4.4.4.2
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Единица измерения Современное Первый
состояние
этап
-"-"млрд. тенге
-"-

тыс. м2 жилой
площади, единиц
квартир
тыс.
м2
площади,
квартир %

жилой
единиц

-"-

-"-"м2/чел.
-"-"-

% общего жилищного
фонда городских
поселений
% общего жилищного
фонда сельских
населенных пунктов

канализацией:
в городах

в сельских населенных пунктах
электроплитами:
в городах

в сельских населенных пунктах
газовыми плитами:
в городах

в сельских населенных пунктах

% общего жилищного
фонда городских
поселений
% общего жилищного
фонда сельских
населенных пунктов
% общего жилищного
фонда городских
поселений
% общего жилищного
фонда сельских
населенных пунктов
% общего жилищного
фонда городских
поселений
% общего жилищного
фонда сельских
населенных пунктов

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение В (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

Единица измерения Современное Первый
состояние
этап

5

Объекты социального и
культурно-бытового
обслуживания населения
межселенного значения

5.1

Высшие учебные заведения

студентов

5.2

Учреждения начального и среднего
профессионального образования

учащихся

5.3

соответствующие
Учреждения культуры и искусства
единицы
(театры, музеи, выставочные залы и
др.) - всего /1000 чел.
Учреждения здравоохранения
-"(больницы, поликлиники,
родильные дома, фельдшерскоакушерские пункты и т.п.)
Учреждения санаторно - курортные,
-"оздоровительные, отдыха и туризма
(санатории, дома отдыха,
пансионаты, лагеря для школьников
и др.)
Учреждения социального
-"обеспечения
(дома для престарелых, детские
дома, специализированные школыинтернаты для детей с
отклонениями здоровья и т.п.)
-"Организации и учреждения
управления, кредитно-финансовые
учреждения, предприятия связи.
Здания пожарного депо
количество
автомобилей/постов
-"Прочие объекты социального и
культурно-бытового обслуживания
населения
Транспортная инфраструктура

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.6
6.6.1

Протяженность железнодорожных
путей сообщения
Протяженность судоходных речных
путей с гарантированными
глубинами
Протяженность автомобильных
дорог, всего
в том числе:
государственного значения
областного значения
районного значения
местного значения
Протяженность газопроводов
Протяженность нефтепроводов
Плотность транспортной сети:
железнодорожной

Расчетный
срок

км
-"км

-"-"-"-"км
км
км/100 км2.
-"-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение В (Продолжение)
№ п.п.
6.6.2
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3.
6.7.4
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1

7.1.4
7.1.4.1

7.2
7.2.1
7.2.1.1

7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.2
7.3.2.1

7.3.3

7.4.
7.4.1
7.4.2
7.4.2.1
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Показатели
автомобильной
Аэропорты
в том числе:
международного значения
государственные (национальные)
местные
частные
Инженерная инфраструктура
Водоснабжение:
Мощность подземных источников
Мощность поверхностных
источников
Водопотребление - всего
в том числе на хозяйственно
питьевые нужды
- из них в городских поселениях
- сельских населенных пунктах
Среднесуточное водопотребление
на 1 чел.
в том числе на хозяйственно
питьевые нужды
- из них в городских поселениях
- сельских населенных пунктах
Канализация
Объемы сброса сточных вод в
поверхностные водоемы
В том числе хозяйственно-бытовых
сточных вод
- из них в городских поселениях
- сельских населенных пунктах
Электроснабжение:
установленная мощность, всего
в том числе:
гидроэлектростанции
тепловые электростанции
атомные электростанции
Расчетная потребность:
в том числе на коммунальнобытовые нужды
- из них в городских поселениях
- сельских населенных пунктах
Протяженность воздушных линий
электропередач напряжением 35 кВ
и ыше
Теплоснабжение:
Установленная мощность
Расчетная потребность:
в том числе на коммунальнобытовые нужды
- из них в городских поселениях
- сельских населенных пунктах

Единица измерения Современное Первый
состояние
этап
-"единица
-"-"-"-"-

млн. м3 / год
-"тыс. м3/сут
-"-"-"л/сут. на чел.
-"-"-"тыс. м3/сут
-"-"-"МВт
%
-"млн. кВт час
-"-"-"км

млн. Гкал/ год
-"-"-"-"-

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение В (Продолжение)
№ п.п.
7.5
7.5.1
7.5.2
7.4.2.1

7.6
7.6.1
7.6.2

7.6.3

7.7

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

Показатели

Единица измерения Современное Первый
состояние
этап

Расчетный
срок

Газоснабжение:
Удельный вес газа в топливном
%
балансе
Расчетная потребность:
млн. м3 /год
-"в том числе на коммунальнобытовые нужды
- из них в городских поселениях
-"- сельских населенных пунктах
-"Связь и телевидение
км
Протяженность междугородних
кабельных линий связи
Номеров на 100 семей
Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
-"- из них в городских поселениях
-"- сельских населенных пунктах
% всего населения
Охват населения телевизионным
вещанием
-"- из них в городских поселениях
-"- сельских населенных пунктах
соответствующие
Иные показатели развития и
единицы
модернизации инженерной
инфраструктуры
Охрана природы и рациональное
природопользование
единиц
Число городов с высоким уровнем
млн. чел.
загрязнения природной среды
тыс. т/год
Объем выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух
тыс. т год
Объемы утилизации твердых
бытовых отходов
млн. м3/год
Общий объем сброса загрязненных
вод
-"в том числе хозяйственно-бытовых
сточных вод
%
Удельный вес загрязненных
водоемов
га
Рекультивация нарушенных
территорий
Лесовосстановительные работы
%
Территории неблагополучные в
га
экологическом отношении
(территории, загрязненные
химическими и биологическими
веществами, вредными
микроорганизмами свыше
предельно допустимых
концентраций, радиоактивными
веществами, в количествах свыше
предельно допустимых уровней)
Иные показатели и мероприятия по соответствующие
охране природы и рациональному
единицы
использованию природных ресурсов
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение В (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

9
9.1

Инвестиции
Ориентировочный объем
инвестиции по 1-му этапу
реализации комплексной схемы
(проекта) градостроительного
планирования развития территории
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Единица измерения Современное Первый
состояние
этап
млн. тенге

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ
Приложение Г (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

1
1.1

Территория
Всего
в том числе:
земли сельскохозяйственного
назначения
земли населенных пунктов из них:
городских
сельских
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения,
информатики,
космического обеспечения, обороны,
безопасности и иного специального
назначения за пределами населенных
пунктов
земли особо охраняемых территорий
и объектов
в том числе:
лечебно-оздоровительного и
курортного
назначения
природоохранного назначения
рекреационного назначения
историко-культурного назначения
особо ценные земли
лесного фонда
- из них леса первой группы
водного фонда
запаса
Из общей территории:
территории,
подверженные
воздействию чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера
земли государственной
собственности
земли частной собственности
Население
Всего
в том числе:
численность городского населения:
(по городам, рабочим поселкам и
другим
городским населенным пунктам)
численность сельского населения:
(по аулам (селам) и другим

1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5.
1.1.5.1
1.1.5.1
1.1.5.1
1.2.
1.2.1

1.2.2
1.2.3
2
2.1

2.1.1.

2.1.2.

Единица
измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

тыс. га
тыс. га/%

-"-"-"-

-"-

-"-

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-"тыс. чел.
тыс. чел./%
общей
численности
населения
-"-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Г (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

Единица
измерения

постоянным сельским населенным
пунктам (фермы, отгоны)
2.2

2.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.7.2

2.7.3
2.7.4

Показатели естественного движения
населения:
прирост
убыль
Показатели миграции населения:
прирост
убыль
Из числа городских населенных
пунктов - всего
Города с населением более 250,0 тыс.
чел.
Города с населением от 100,0 до
250,0 тыс.чел
Города с населением от 50,0 до 100,0
тыс. чел.
Города с населением менее 50,0 тыс.
чел.
Поселки с населением более 10.0
тыс. чел.
Поселки с населением менее 10,0
тыс. чел.
Из числа сельских населенных
пунктов
Число агломераций с численностью
населения свыше 500 тыс. человек
с населением свыше 5,0 тыс. чел.
с населением 2,0-5,0 тыс. чел.
с населением 1,0-2,0 тыс. чел.
с населением 0,4-1,0 тыс. чел.
с населением менее 0,4 тыс. чел.
Плотность населения
Плотность сельского населения
Возрастная структура населения:
дети до 15 лет
население в трудоспособном
возрасте
(мужчины 16 - 62 лет, женщины 16 57 лет)
население старше трудоспособного
возраста
Численность занятого населения всего
Из них в материальной сфере

2.7.4.1
в том числе:
2.7.4.1 промышленность
- строительство
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-"-"-"-"единиц
-"-"-"-"-"-"-"единиц
-"-"-"-"-"тыс.чел./100 км2
-"тыс. чел./% общей
численности
населения

-"-

-"тыс. чел.
тыс. чел./%
численности
занятого населения

-"-"-

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Г (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

3
3.1

- сельское хозяйство
- наука
- в сфере обслуживания
- прочие
Экономический потенциал
Объем промышленного производства

3.2
4
4.1

Объем производства продукции
сельского хозяйства
Жилищный фонд
Всего
В том числе:
в городах

4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1

в сельских населенных пунктах
Из общего жилищного фонда:
в государственной собственности
в частной собственности
Обеспеченность населения жилой
площадью квартир:
в городах
в сельских населенных пунктах
Обеспеченность жилищного фонда:
водопроводом:

4.4.1.1 в городах
4.4.1.2 в сельских населенных пунктах

Единица
измерения
-"-"-"-"-

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

млрд. тенге/% к
республиканскому
уровню (уровню
регионов РК)
-"-

тыс. м2 жилой
площади
единиц квартир
тыс. м2 жилой
площади
единиц квартир %

-"-"-"м2/чел.
-"-"-

% общего
жилищного фонда
городских поселений
% общего
жилищного фонда
сельских населенных
пунктах

4.4.2 канализацией:
4.4.2.1 в городах
4.4.2.2
в сельских населенных пунктах
4.4.3 электроплитами:
4.4.3.1 в городах
4.4.3.2 в сельских населенных пунктах

% общего жилищного
фонда городских
поселений
% общего жилищного
фонда сельских
населенных пунктах
% общего жилищного
фонда городских
поселений
% общего жилищного
фонда сельских
населенных пунктах

4.4.4 газовыми плитами:
4.4.4.1 в городах
4.4.4.2

в сельских населенных пунктах

% общего жилищного
фонда городских
поселений
% общего жилищного
фонда сельских
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Г (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

Единица
измерения
населенных пунктах

5

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
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Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
межселенного значения
Высшие учебные заведения
студентов
учащихся
Учреждения начального и среднего
профессионального образования
Учреждения культуры и искусства
соответствующие
(театры, музеи, выставочные залы и
единицы
др.) - всего /1000 чел.
Учреждения здравоохранения
-"(больницы, поликлиники, родильные
дома, фельдшерско-акушерские
пункты и т.п.)
Учреждения санаторно - курортные,
-"оздоровительные, отдыха и туризма
(санатории, дома отдыха, пансионаты,
лагеря для школьников и др.)
Учреждения социального обеспечения
-"(дома для престарелых, детские дома,
специализированные школыинтернаты для детей с отклонениями
здоровья и т.п.)
Организации и учреждения
-"управления, кредитно-финансовые
учреждения, предприятия связи.
Здания пожарного депо
количество
автомобилей/постов
Прочие объекты социального и
-"культурно-бытового обслуживания
населения
Транспортная инфраструктура
км
Протяженность железнодорожных
путей сообщения
В том числе:
республиканского значения
км
регионального значения
-"-"Протяженность судоходных речных
путей с гарантированными глубинами
-"Протяженность автомобильных дорог,
всего
в том числе:
государственного значения
-"областного значения
-"районного значения
-"местного значения
-"км/%
Из общего количества автомобильных
дорог дороги с твердым покрытием
Протяженность газопроводов
км
Протяженность нефтепроводов
км
Плотность транспортной сети:
км/100 км2
железнодорожной
-"автомобильной
-"-

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Г (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

6.8

Аэропорты
в том числе:
международного значения
государственные (национальные)
местные
частные
Обеспеченность населения
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории
Водоснабжение:
Мощность подземных источников
Мощность поверхностных источников
Водопотребление - всего
в том числе на хозяйственно питьевые
нужды
- из них в городских поселениях
- сельских населенных пунктах
Среднесуточное водопотребление на 1
чел.
в том числе на хозяйственно питьевые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
Канализация
Объемы сброса сточных вод в
поверхностные водоемы
В том числе хозяйственно-бытовых
сточных вод
- из них в городских поселениях
- сельских населенных пунктах
Из общего количества сброс сточных
вод после биологической очистки
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
Электроснабжение:
Установленная мощность, всего
в том числе:
гидроэлектростанции
тепловые электростанции
атомные электростанции
Расчетная потребность:
в том числе на коммунально-бытовые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
Протяженность воздушных линий
электропередач напряжением 35 кВ и
выше
Теплоснабжение:
Установленная мощность

6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.9

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1

7.1.4
7.1.4.1

7.2
7.2.1
7.2.1.1

7.2.2

7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.2
7.3.2.1

7.3.3

7.4
7.4.1

Единица
измерения
единица

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

-"-"-"-"автомобилей

млн. м3 год
-"тыс. м3/сут
-"-"-"л/сут. на чел.
-"-"-"тыс. м3/сут
-"-"-"-"-"-"МВт
%
-"-"млн. кВт час
-"-"-"км

млн. Гкал год
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Г (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

Единица
измерения
-"-"-

7.4.2 Расчетная потребность:
7.4.2.1 в том числе на коммунально-бытовые
нужды
- из них в городах
-"- сельских населенных пунктах
-"7.5 Газоснабжение:
7.5.1 Источники подачи газа
млн. м3/год
%
Удельный вес газа в топливном
7.5.2
балансе
7.5.3 Расчетная потребность:
млн. м3год
-"в том числе на коммунально-бытовые
7.5.3.1
нужды
- из них в городах
-"- сельских населенных пунктах
-"7.6 Связь и телевидение
7.6.1 Протяженность междугородних
км
кабельных линий связи
номеров
7.6.2 Обеспеченность населения
на 100 семей
телефонной сетью общего
пользования
- из них в городах
-"- сельских населенных пунктах
-"7.6.3 Охват населения телевизионным
% всего населения
вещанием
- из них в городах
-"- сельских населенных пунктах
-"7.7 Инженерная подготовка территории
7.7.1 Территории, требующие проведения
соответствующие
единицы
специальных мероприятий по
инженерной подготовке территории
7.8 Санитарная очистка территорий
7.8.1 Количество твердых бытовых отходов
тыс. м3/год
-"В том числе утилизируемых твердых
7.8.1.1
бытовых отходов
- из них в городах
-"- сельских населенных пунктах
-"соответствующие
7.9 Иные показатели развития и
единицы
модернизации инженерной
инфраструктуры
8
Охрана природы и рациональное
природопользование
8.1 Число городов с высоким уровнем
единиц
загрязнения природной среды
млн. чел.
8.2 Объем выбросов вредных веществ в
тыс. т/год
атмосферный воздух
8.3 Общий объем сброса загрязненных
млн. м3/год
вод
-»в том числе хозяйственно-бытовых
8.3.1
сточных вод
8.4 Удельный вес загрязненных водоемов
%
8.5 Рекультивация нарушенных
га
территорий
8.6 Лесовосстановительные работы
-"-
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Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Г (Продолжение)
№ п.п.
8.7

8.8

9

Показатели
Территории неблагополучные в
экологическом отношении
(территории, загрязненные
химическими и биологическими
веществами, вредными
микроорганизмами свыше предельно
допустимых концентраций,
радиоактивными веществами, в
количествах свыше предельно
допустимых уровней)
Иные показатели и мероприятия по
охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов
Ориентировочный объем
инвестиций по I этапу реализации
проектных решений

Единица
измерения
-"-

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

Соответствующие
единицы
млн. тенге
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СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА (ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА)
Приложение Д (Продолжение)
№ п.п.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2
2.1

2.1.1
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Показатели
Территория района
Всего
в том числе:
земли сельскохозяйственного
назначения
земли населенных пунктов из них:
городских
сельских
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
космического обеспечения, обороны,
безопасности и иного специального
назначения за пределами населенных
пунктов
земли особо охраняемых территорий и
объектов
в том числе:
лечебно-оздоровительного и
курортного назначения
природоохранного назначения
рекреационного назначения
историко-культурного назначения
особо ценные земли
лесного фонда
- из них леса первой группы
водного фонда
запаса
Из общей территории:
территории резерва для развития
населенных пунктов
территории для индивидуального
жилищного строительства
территории для строительства дач,
садоводства, огородничества
Из общей территории:
территории, подверженные
воздействию чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
земли государственной собственности
земли частной собственности
Население
Всего
в том числе:
численность городского населения:
(по городам, рабочим поселкам и
другим городским населенным

Единица
измерения
тыс. га
тыс. га/%

-"-"-"-

-"-

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-

-"-"тыс. чел.
тыс. чел./% общей
численности
населения

Современное
состояние

Первый Расчетный
этап
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Д (Продолжение)
№ п.п.

2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1

Показатели
пунктам)
численность сельского населения:
(по аулам (селам) и другим
постоянным сельским населенным
пунктам (фермы, отгоны)
Показатели естественного движения
населения:
прирост
убыль
Показатели миграции населения:
прирост
убыль
Из числа городских населенных
пунктов - всего
Города с населением более 250,0 тыс.
чел.
Города с населением от 100,0 до 250,0
тыс. чел.
Города с населением от 50,0 до 100,0
тыс. чел.
Города с населением менее 50,0 тыс.
чел.
Поселки с населением более 10.0 тыс.
чел.
Поселки с населением менее 10,0 тыс.
чел.
Из числа сельских населенных пунктов
Число агломераций с численностью
населения свыше 500 тыс. человек
с населением свыше 5,0 тыс. чел.
с населением 2,0-5,0 тыс. чел.
с населением 1,0-2,0 тыс. чел.
с населением 0,4-1,0 тыс. чел.
с населением менее 0,4 тыс. чел.
Плотность населения
Плотность сельского населения
Возрастная структура населения:
дети до 15 лет

2.7.2 население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16 - 62 лет, женщины 16 - 57
лет)
2.7.3 население старше трудоспособного
возраста
2.7.4 Численность занятого населения - всего
Из них в материальной сфере
2.7.4.1
в том числе:
- промышленность
- строительство
- сельское хозяйство
- наука

Единица
измерения

Современное
состояние

Первый Расчетный
этап
срок

-"-

-"-"-"-"единиц
-"-"-"-"единиц
-"-"-"-"-"-"-"-"тыс.чел./100 км2
-"тыс. чел./% общей
численности
населения
-"-

-"тыс. чел.
тыс. чел./%
численности
занятого населения

-"-"-"-"-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Д (Продолжение)
№ п.п.

3
3.1
3.2
4
4.1

Показатели
- в сфере обслуживания
- прочие
Экономический потенциал
Объем промышленного производства
Объем производства продукции
сельского хозяйства
Жилищный фонд
Всего
В том числе:
в городских населенных пунктах

4.1.1
в сельских населенных пунктах
Из общего жилищного фонда:
в государственной собственности
в частной собственности
Обеспеченность населения общей
площадью квартир:
4.3.1 в городских населенных пунктах
4.3.2 в сельских населенных пунктах
4.4 Обеспеченность жилищного фонда:
4.4.1 водопроводом:
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

4.4.1.1 в городах
4.4.1.2 в сельских населенных пунктах

Единица
измерения
-"-"млрд. тенге/% к
уровню региона
-"-

тыс. м2 общей
площади
единиц квартир
тыс. м2 общей
площади единиц
квартир %
-"-"-"2
м /чел.
-"-"-

% общего
жилищного
фонда города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных пунктах

4.4.2 канализацией:
4.4.2.1 в городах
4.4.2.2 в сельских населенных пунктах

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных пунктах

4.4.3 электроплитами:
4.4.3.1 в городах

4.4.3.2

в сельских населенных пунктах

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных пунктах

4.4.4 газовыми плитами:
4.4.4.1 в городах
в сельских населенных пунктах
4.4.4.2
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% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных пунктах

Современное
состояние

Первый Расчетный
этап
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Д (Продолжение)
Показатели

№ п.п.
4.4.5 теплом:
4.4.5.1 в городах

в сельских населенных пунктах
4.4.5.2
4.4.6 горячей водой:
4.4.6.1 в городах
4.4.6.2 в сельских населенных пунктах

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

5.13

Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
межселенного значения
Высшие учебные заведения
Учреждения начального и среднего
профессионального образования
Общеобразовательные школы всего/1000 чел.
Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел.
Учреждения культуры и искусства
(театры, музеи, выставочные залы и
др.) - всего /1000 чел.
Больницы - всего/1000 чел.
Поликлиники - всего/1000 чел.

Единица
измерения

Современное
состояние

Первый Расчетный
этап
срок

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных
пунктах
% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных
пунктах

студентов
учащихся
-"мест
соответствующие
единицы
коек
посещений в
смену
-"-

Учреждения санаторно - курортные,
оздоровительные, отдыха и туризма
(санатории, дома отдыха, пансионаты,
лагеря для школьников и др.)
Учреждения социального обеспечения
-"(дома для престарелых, детские дома,
специализированные школы-интернаты
для детей с отклонениями здоровья и
т.п.)
Предприятия розничной торговли,
соответствующие
питания и бытового обслуживания
единицы
населения - всего/1000 чел.
-"Физкультурно-спортивные сооружения
- всего/1000 чел.
Организации и учреждения
-"управления, кредитно-финансовые
учреждения, предприятия связи.
количество
Здания пожарного депо

5.14 Прочие объекты социального и

автомобилей/
постов

-"-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Д (Продолжение)
№ п.п.

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.9

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1

7.1.4
7.1.4.1

7.2
7.2.1
7.2.1.1
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Показатели
культурно-бытового обслуживания
Протяженность железнодорожных
путей сообщения
В том числе:
республиканского значения
регионального значения
межселенного значения
Протяженность судоходных речных
путей с гарантированными глубинами
Протяженность автомобильных дорог,
всего
в том числе:
государственного значения
областного значения
районного значения
местного значения
Из общего количества автомобильных
дорог дороги с твердым покрытием
Протяженность газопроводов
Протяженность нефтепроводов
Плотность транспортной сети:
железнодорожной
автомобильной
Аэропорты
в том числе:
международного значения
государственные (национальные)
местные
частные
Обеспеченность населения
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории
Водоснабжение:
Мощность подземных источников
Мощность поверхностных источников
Водопотребление - всего
в том числе на хозяйственно-питьевые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
Среднесуточное водопотребление на 1
чел.
в том числе на хозяйственно-питьевые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
Канализация
Объемы сброса сточных вод в
поверхностные водоемы
В том числе хозяйственно-бытовых
сточных вод

Единица
измерения
км

-"-"-"-"-"-

-"-"-"-"км/%
км
км
км/100 км2
-“-“единица
-"-"-"-"автомобилей

млн. м3 год
-"тыс. м3/сут
-"-»-»л/сут. на чел.
-»-»-»тыс. м3/сут
-»-

Современное
состояние

Первый Расчетный
этап
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Д (Продолжение)
№ п.п.

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1

7.3.3

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.2.1

7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1

7.6
7.6.1
7.6.2

7.6.3

7.7
7.7.1

7.8
7.8.1

Показатели

Современное
состояние

Первый Расчетный
этап
срок

- из них в городах
- сельских населенных пунктах
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
Электроснабжение:
Установленная мощность, всего
МВт
Расчетная потребность:
млн. кВт час
в том числе на коммунально-бытовые
-»нужды
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»км
Протяженность воздушных линий
электропередач напряжением 35 кВ и
выше
Теплоснабжения:
Установленная мощность
млн. Гкал год
Расчетная потребность:
-»-»в том числе на коммунально-бытовые
нужды
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»Газоснабжение:
Источники подачи газа
млн. м3/год
Удельный вес газа в топливном балансе
%
Расчетная потребность:
млн. куб. м год
-“в том числе на коммунально-бытовые
нужды
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»- на производственные нужды
-»Связь и телевидение
Протяженность междугородних
км
кабельных линий связи
Обеспеченность населения телефонной
номеров
сетью общего пользования
на 100 семей
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»% всего населения
Охват населения телевизионным
вещанием
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»Инженерная подготовка территории
Территории, требующие проведения
соответствующие
специальных мероприятий по
единицы
инженерной подготовке территории
Санитарная очистка территорий
Количество твердых бытовых отходов
тыс. м3/год

В том числе утилизируемых твердых
бытовых отходов
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
7.8.2 Мусороперерабатывающие заводы

7.8.1.1

Единица
измерения
-»-»-»-»-

-»-»-»тыс. м3/год
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Д (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

Единица
измерения
-»-»-»-»соответствующие
единицы

Мусоросжигательные заводы
Мусороперегрузочные станции
Общая площадь свалок
В том числе стихийных
Иные показатели развития и
модернизации инженерной
инфраструктуры
8
Ритуальное обслуживание населения
8.1 Общее количество кладбищ
га
8.2 Общее количество крематориев
единиц
9
Охрана природы и рациональное
природопользование
9.1 Число городов с высоким уровнем
единиц
загрязнения природной среды
млн. чел.
9.2 Объем выбросов вредных веществ в
тыс. т/год
атмосферный воздух
9.3 Общий объем сброса загрязненных вод
млн. м3/год
-»в том числе хозяйственно-бытовых
9.3.1
сточных вод
9.4 Удельный вес загрязненных водоемов
%
9.5 Рекультивация нарушенных
га
территорий
9.6 Лесовосстановительные работы
-»9.7 Территории неблагополучные в
-»экологическом отношении
(территории, загрязненные
химическими и биологическими
веществами, вредными
микроорганизмами свыше предельно
допустимых концентраций,
радиоактивными веществами, в
количествах свыше предельно
допустимых уровней)
9.8 Озеленение санитарно-защитных и
га
водоохранных зон
9.9 Защита почв и недр
-»9.10 Иные показатели и мероприятия по
Соответствующие
единицы
охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов
10 Ориентировочный объем
млн. тенге
инвестиций по I этапу реализации
проектных решений

7.8.3
7.8.4
7.8.6
7.8.6.1
7.9
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Современное
состояние

Первый Расчетный
этап
срок

СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

1
1.1

Территория пригородной зоны
Всего
в том числе:
земли сельскохозяйственного
назначения
земли населенных пунктов из них:
городских
сельских
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
космического обеспечения, обороны,
безопасности и иного специального
назначения за пределами населенных
пунктов
земли особо охраняемых территорий и
объектов
в том числе:
лечебно-оздоровительного и
курортного
назначения
природоохранного назначения
рекреационного назначения
историко-культурного назначения
особо ценные земли
лесного фонда
- из них леса первой группы
водного фонда
запаса
Из общей территории:
территории резерва для развития
населенных пунктов
территории для индивидуального
жилищного строительства
территории для строительства дач,
садоводства, огородничества
территории размещения объектов
жизнеобеспе-чения города
(производственного, коммунальноскладского, рекреационного
назначений, инженерно-транспортной
инфраструктуры и др.)
Из общей территории:
территории, подверженные
воздействию
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
земли государственной собственности

1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5.
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1
1.3.2

Единица
измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

тыс. га
тыс. га/%

-“-“-»-

-»-

-»-

-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-

-»-

-»-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

1.3.3
2
2.1

земли частной собственности
Население
Всего
в том числе:
численность городского населения:
(по городам, рабочим поселкам и
другим
городским населенным пунктам)
численность сельского населения:
(по аулам (селам) и другим
постоянным сельским населенным
пунктам (фермы, отгоны)
Показатели естественного движения
населения:
прирост
убыль
Показатели миграции населения:
прирост
убыль
Из числа городских населенных
пунктов - всего
Города с населением от 50,0 до 100,0
тыс. чел.
Города с населением менее 50,0 тыс.
чел.
Поселки с населением более 10.0 тыс.
чел.
Поселки с населением менее 10,0 тыс.
чел.
Из числа сельских населенных
пунктов
Число агломераций с численностью
населения свыше 500 тыс. человек
с населением свыше 5,0 тыс. чел.
с населением 2,0-5,0 тыс. чел.
с населением 1,0-2,0 тыс. чел.
с населением 0,4-1,0 тыс. чел.
с населением менее 0,4 тыс. чел.
Плотность населения
Плотность сельского населения
Возрастная структура населения:
дети до 15 лет

2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1

население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16 – 62 лет, женщины 16 –
57 лет)
2.7.3 население старше трудоспособного
возраста
Численность занятого населения 2.7.4
всего
2.7.4.1 Из них в материальной сфере
2.7.2
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Единица
измерения
-»тыс. чел.
тыс. чел./%
общей
численности
населения
-»-

-»-»-»-»единиц
-»-»-»-»-»-»-“-“-“-“-“тыс.чел./100 км2
-»тыс. чел./%
общей
численности
населения
-»-

-»тыс. чел.
тыс. чел./%

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.

3
3.1
3.2
4
4.1

Показатели

в том числе (в городе / пригородной
зоне):
- промышленность
- строительство
- сельское хозяйство
- в сфере обслуживания
- прочие
Экономический потенциал
Объем промышленного производства
Объем производства продукции
сельского хозяйства
Жилищный фонд
Всего
В том числе:
в городах

4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1

в сельских населенных пунктах
Из общего жилищного фонда:
в государственной собственности
в частной собственности
Обеспеченность населения общей
площадью квартир:
в городах
в сельских населенных пунктах
Обеспеченность жилищного фонда:
водопроводом:

4.4.1.1 в городах
4.4.1.2 в сельских населенных пунктах
4.4.2

4.4.3

в сельских населенных пунктах

-»-»-»-»-»млрд. тенге/% к
уровню региона
-»-

тыс. м2 общей
площади
единиц квартир
тыс. м2 общей
площади
единиц квартир
%
-»-»-»м2/чел.
-»м2/чел.

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных пунктах
% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных пунктах

электроплитами:

4.4.3.1 в городах
4.4.3.2

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

канализацией:

4.4.2.1 в городах

4.4.2.2

Единица
измерения
численности
занятого
населения

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.

Показатели
в сельских населенных пунктах

4.4.4

4.4.5

в сельских населенных пунктах

4.4.5.2 в сельских населенных пунктах

4.4.6.2 в сельских населенных пунктах

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

214

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных
пунктах

горячей водой:

4.4.6.1 в городах

5

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных пунктах

теплом:

4.4.5.1 в городах

4.4.6

сельских
населенных пунктах

газовыми плитами:

4.4.4.1 в городах

4.4.4.2

Единица
измерения

Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
межселенного значения
Высшие учебные заведения
Учреждения начального и среднего
профессионального образования
Общеобразовательные школы всего/1000 чел.
Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел.
Учреждения культуры и искусства
(театры, музеи, выставочные залы и
др.) - всего /1000 чел.
Больницы - всего/1000 чел.
Поликлиники - всего/1000 чел.

% общего
жилищного фонда
города
% общего
жилищного фонда
сельских
населенных
пунктах

студентов
учащихся
учащихся
мест
соответствующие
единицы
коек
посещений в
смену
-»-

Учреждения санаторно - курортные,
оздоровительные, отдыха и туризма
(санатории, дома отдыха, пансионаты,
лагеря для школьников и др.)
Учреждения социального обеспечения
-»(дома для престарелых, детские дома,
специализированные школыинтернаты для детей с отклонениями
здоровья и т.п.)
Предприятия розничной торговли,
соответствующие

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

5.11

питания и бытового обслуживания
населения - всего/1000 чел.
Физкультурно-спортивные
сооружения - всего/1000 чел.
Организации и учреждения
управления, кредитно-финансовые
учреждения, предприятия связи.

5.12

Здания пожарного депо

5.10

5.13
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.9

7
7.1
7.1.1

Прочие объекты социального и
культурно-бытового обслуживания
населения
Транспортная инфраструктура
Протяженность железнодорожных
путей сообщения
В том числе:
республиканского значения
регионального значения
межселенного значения
Протяженность судоходных речных
путей с гарантированными глубинами
Протяженность автомобильных дорог,
всего
в том числе:
государственного значения
областного значения
районного значения
местного значения
Из общего количества автомобильных
дорог дороги с твердым покрытием
Протяженность газопроводов
Протяженность нефтепроводов
Плотность транспортной сети:
железнодорожной
автомобильной
Аэропорты
в том числе:
международного значения
государственные (национальные)
местные
частные
Обеспеченность населения
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории
Водоснабжение:
Мощность подземных источников

Единица
измерения
единицы

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

-»-»-

количество
автомобилей/
постов
-»-

км

-»-»-»-“-“-

-“-“-“-“км/%
км
км
км/100 кв.км.
-“-“единица
-»-“-“-“автомобилей

млн. м3год
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.

Показатели

7.1.2 Мощность поверхностных источников
7.1.3 Водопотребление - всего
7.1.3.1 в том числе на хозяйственно-питьевые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
7.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1
чел.
7.1.4.1 в том числе на хозяйственно-питьевые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
7.2
Канализация
7.2.1 Объемы сброса сточных вод в
поверхностные водоемы
В том числе хозяйственно-бытовых
сточных вод
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
7.2.2 Из общего количества сброс сточных
вод после биологической очистки
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
7.3
Электроснабжение:
7.3.1 Установленная мощность, всего
7.3.2 Расчетная потребность:
7.3.2.1 в том числе на коммунально-бытовые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
7.3.3 Протяженность воздушных линий
электропередач напряжением 35 кВ и
выше
7.4
Теплоснабжение:
7.4.1 Установленная мощность
7.4.2 Расчетная потребность:
7.4.2.1 в том числе на коммунально-бытовые
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
7.5
Газоснабжение:
7.5.1 Источники подачи газа
Удельный вес газа в топливном
7.5.2
балансе
7.5.3 Расчетная потребность:
в том числе на коммунально-бытовые
7.5.3.1
нужды
- из них в городах
- сельских населенных пунктах
- на производственные нужды
7.6
Связь и телевидение
7.6.1 Протяженность междугородних
7.2.1.1
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Единица
измерения
-“тыс. м3/сут
-»-»-»л/сут. на чел.
-»-»-»тыс. м3/сут

-»-»-»-»-»-»МВт
млн. кВт час
-»-»-»км

млн. Гкал год
-»-»-»-»млн. м3/год
%
млн. м3год
-“-»-»-»км

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.
7.6.2

7.6.3

7.7
7.7.1

7.8
7.8.1

Показатели

Единица
измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

кабельных линий связи
Обеспеченность населения
номеров
телефонной сетью общего пользования
на 100 семей
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»Охват населения телевизионным
% всего населения
вещанием
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»Инженерная подготовка территории
соответствующие
Территории, требующие проведения
единицы
специальных мероприятий по
инженерной подготовке территории
Санитарная очистка территорий
Количество твердых бытовых отходов

тыс. м3/год

-»В том числе утилизируемых твердых
бытовых отходов
- из них в городах
-»- сельских населенных пунктах
-»7.8.2 Мусороперерабатывающие заводы
-»7.8.3 Мусоросжигательные заводы
-»7.8.4 Мусороперегрузочные станции
-»7.8.5 Усовершенствованные свалки
-»(полигоны)
7.8.6 Общая площадь свалок
-»7.8.6.1 В том числе стихийных
-»7.9
Иные показатели развития и
соответствующие
модернизации инженерной
единицы
инфраструктуры
8
Ритуальное обслуживание
населения
8.1
Общее количество кладбищ
га
8.2
Общее количество крематориев
единиц
9
Охрана природы и рациональное
природопользование
9.1
Число городов с высоким уровнем
единиц
загрязнения природной среды
млн. чел.
9.2
Объем выбросов вредных веществ в
тыс. т/год
атмосферный воздух
9.3
Общий объем сброса загрязненных вод
млн. м3/год
-»в том числе хозяйственно-бытовых
9.3.1
сточных вод
9.4
Удельный вес загрязненных водоемов
%
9.5
га
Рекультивация нарушенных
территорий
9.6
Лесовосстановительные работы
-»9.7
Территории неблагополучные в
-»экологическом отношении
(территории, загрязненные
химическими и биологическими
веществами, вредными
7.8.1.1
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Е (Продолжение)
№ п.п.

9.8
9.9
9.10

10

218

Показатели
микроорганизмами свыше предельно
допустимых концентраций,
радиоактивными веществами, в
количествах свыше предельно
допустимых уровней)
Озеленение санитарно-защитных и
водоохранных зон
Защита почв и недр
Иные показатели и мероприятия по
охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов
Ориентировочный объем
инвестиций по I этапу реализации
проектных решений

Единица
измерения

га
-»Соответствующие
единицы
млн. тенге

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

Показатели

1
1.1

Территория
Площадь земель населенного пункта
в пределах городской, поселковой
черты и черты сельского
населенного пункта, всего
в том числе:
жилой и общественной застройки
из них:
усадебной и блокированной
застройки с земельным участком при
доме (квартире)
застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами
застройки многоэтажными
многоквартирными жилыми домами
общественной застройки
промышленной и коммунальноскладской застройки
из них:
промышленной застройки
коммунальной застройки
складской застройки
транспорта, связи, инженерных
коммуникаций из них: внешнего
транспорта (железнодорожного,
автомобильного, речного, морского,
воздушного и трубопроводного)
магистральных инженерных сетей и
сооружений
сооружений связи
особо охраняемых природных
территорий
из них:
заповедников
заказников
памятников природы
лесов и лесопарков
водоемов и акваторий
из них:
рек, естественных и искусственных
водоемов
водоохранных зон
гидротехнических сооружений
водохозяйственных сооружений
сельскохозяйственного
использования
из них:

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.6

Единица измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

тыс. га

-“-“-

-“-“-“-“-

-“-“-“-“-

-“-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.
1.1.6.1

Показатели
пахотных земель

1.1.6.2 садов и виноградников
1.1.6.3 сенокосов, пастбищ
1.1.7 общего пользования
из них:
1.1.7.1 улиц, дорог, проездов,
1.1.7.2 водоемов, пляжей, набережных
1.1.7.3 парков, скверов, бульваров
другие территориальные объекты
1.1.7.4
общего пользования
1.1.8 резервные
из них:
1.1.8.1 для развития селитебных территорий
для развития промышленно1.1.8.2 производственных и коммунальных
территорий
1.1.8.3 для организации рекреационных и
иных зон
1.2. Из общего количества земель:
1.2.1* земли государственной
собственности
1.2.2* земли коммунальной собственности
1.2.3* земли частной собственности
2
Население
Численность населения с учетом
2.1 подчиненных населенных пунктов,
всего
В том числе:
собственно города (поселок,
2.1.1
сельский населенный пункт)
2.1.2 другие населенные пункты
2.2 Показатели естественного движения
населения:
2.2.1 прирост
2.2.2 убыль
2.3 Показатели миграции населения:
2.3.1 прирост
2.3.2 убыль
2.4 Плотность населения
2.4.1 в пределах селитебной территории
2.4.2 в пределах территории городской,
поселковой и сельской застройки
2.5 Возрастная структура населения:
2.5.1 дети до 15 лет
2.5.2 население в трудоспособном
возрасте
(мужчины 16-62 года, женщины 1657года)
2.5.3 население старше трудоспособного
возраста
2.6 Число семей и одиноких жителей,
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Единица измерения
-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

-“-

-“-“-“тыс./чел.

-“-“-

-«-«-«-«чел./га
-“-

тыс. чел./%
-“-

-“единица

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

Показатели

всего
в том числе:
2.6.1 число семей
2.6.2 число одиноких жителей
2.7 Трудовые ресурсы, всего

2.7.1

2.7.1.1
1)

2)
2а)
2.7.1.2
2.7.2

2.7.2.1

2.7.2.2
3

из них:
Экономически активное население,
всего
в том числе:
Занятые в отраслях экономики
в градообразующей группе
из них: самостоятельно занятое
население
в обслуживающей группе
из них: самостоятельно занятое
население
Безработные
Экономически не активное
население
в том числе:
Учащихся в трудоспособном
возрасте, обучающихся с отрывом от
производства
Трудоспособное население в
трудоспособном возрасте, не
занятые экономической
деятельностью и учебой
Жилищное строительство
Жилищный фонд, всего

3.1

3.1.1*
3.1.2*
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.4
3.5
3.6.1

3.6.1.1
3.6.1.2

в том числе:
государственный фонд
в частной собственности
Из общего фонда:
в многоквартирных домах
в домах усадебного типа
Жилищный фонд с износом более
70%, всего
в том числе:
государственный фонд
Сохраняемый жилищный фонд, всего
Распределение жилищного фонда по
этажности:
в том числе:
малоэтажный
из них в застройке:
усадебной (коттеджного типа) с
земельным участком при доме
(квартире)
блокированной с земельным
участком при квартире

Единица измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

-“-“тыс. человек

тыс. чел./%

-«-«-

-«-

-«-«-

-«-

-«-

тыс.м2 общей
площади / % / *ед.
домов (квартир)

-“-“-“-“-“-“-

-“-“-

-“-“-

-“-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

Показатели

3.6.1.3 1-3 этажный без земельного участка
среднеэтажный (4-5 этажный)
3.6.2
многоквартирный
3.6.3 многоэтажный многоквартирный
3.7 Убыль жилищного фонда, всего
в том числе:
3.7.1 по техническому состоянию
3.7.2 по реконструкции
3.7.3 по другим причинам
(переоборудование помещений)
3.7.4 Убыль жилищного фонда по
отношению:
3.7.4.1 к существующему жилому фонду
3.7.4.2 к новому строительству
3.8 Новое жилищное строительство,
всего
в том числе за счет:
3.8.1* государственных средств
3.8.2* предприятий и организаций
3.8.3* собственных средств населения
3.9 Структура нового жилищного
строительства по этажности
в том числе:
3. 9.1 малоэтажный
из них:
усадебной (коттеджного типа) с
3.9.1.1 земельным участком при доме
(квартире)
блокированной с земельным
3.9.1.2
участком при квартире
3.9.1.3 1-3 этажный без земельного участка
среднеэтажный (4-5 этажный)
3. 9.2
многоквартирный
3. 9.3 многоэтажный многоквартирный
3.10 Из общего объема нового
жилищного строительства
размещается:
3.10.1 на свободных территориях
за счет реконструкции
3.10.2
существующей застройки
3.11 Ввод общей площади нового
жилищного фонда в среднем за год
3.12 Обеспеченность жилищного фонда:
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.13
4
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водопроводом
канализацией
электроплитами
газовыми плитами
теплом
горячей водой
Средняя обеспеченность населения
общей площадью квартир
Объекты социального и

Единица измерения
-“-“-“-“-“-“-“-

%
-“ед. домов (квартир)
/тыс. кв. м общей
площади
-“-“-“-“-

-“-“-

-“-“-“-“-

-«-«тыс. кв. м

% общего
жилищного фонда
-«-«-«-«-«м2/чел.

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1

Показатели
культурно-бытового
обслуживания
Детские дошкольные учреждения,
всего/на 1000 человек
уровень обеспеченности
на 1000 жителей
новое строительство
Общеобразовательные учреждения,
всего/на 1000 человек
уровень обеспеченности

Единица измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

место
%
место
-“-“%

на 1000 человек
место
новое строительство
-“Больницы, всего/на 1000 человек
коек
Поликлиники, всего/на 1000 человек посещен. в смену
Учреждения социального
место
4.5 обеспечения (дома интернаты) всего/1000 человек
Учреждения длительного отдыха
-“(дома отдыха, пансионаты, лагеря
4.6
для школьников и т.п.), всего/на
1000 человек
га
Физкультурно-спортивные
4.7
сооружения - всего/1000 человек
Зрелищно-культурные учреждения
место
(театры, клубы, кинотеатры, музеи,
4.8
выставочные залы и т.п.), всего/на
1000 человек
м2
Предприятия торговли всего/на 1000
4.9
торговой площади
человек
4.10 Предприятия общественного
посадочное место
питания, всего/на 1000 человек
4.11 Предприятия бытового
рабочих мест
обслуживания, всего/на 1000 чел.
количество
4.12 Пожарное депо

4.2.2
4.2.3
4.3
4.4

автомобилей /
постов

4.13 Прочие объекты социального и
культурно-бытового обслуживания
населения
5
Транспортное обеспечение
Протяженность линий
5.1 пассажирского общественного
транспорта, всего
в том числе:
электрифицированная железная
5.1.1
дорога
5.1.2 метрополитен
5.1.3 трамвай
5.1.4 троллейбус
5.1.5 автобус
5.2 Протяженность магистральных улиц
и дорог, всего

соответствующие
единицы

км

км двойного пути
-“-“-“-“км
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

Показатели

в том числе:
5.2.1 дорог скоростного движения
5.2.2 магистралей общегородского
значения
5.2.3 магистралей районного значения
5.2.4 жилые улицы
5.2.5 поселковые дороги
5.2.6 промышленные дороги
5.3 Внешний транспорт
в том числе:
5.3.1 железнодорожный,
в том числе:
пассажиров
грузов
5.3.2 воздушный,
в том числе:
пассажиров
грузов
5.3.3 автомобильный,
в том числе:
пассажиров
грузов
5.3.4 речной,
в том числе:
пассажиров
грузов
5.3.5 морской,
в том числе:
пассажиров
грузов
5.3.6 Трубопроводный
5.4 Плотность улично-дорожной сети
5.4.1 в пределах городской; поселковой
застройки
5.4.2 в пределах границ пригородной зоны
6
Инженерное оборудование
6.1 Водоснабжение:
6.1.1 Суммарное потребление, всего
В том числе:
6.1.1.1 на хозяйственно-питьевые нужды
6.1.1.2 на производственные нужды
6.1.2 Мощность головных сооружений
водопровода
6.1.3 Используемые источники
водоснабжения:
6.1.3.1 подземные водозаборы
6.1.3.2 водозабор из поверхностных
источников
6.1.3.3 децентрализованные водоисточники
6.1.4 Утвержденные запасы подземных
вод ГКЗ
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Единица измерения
-“-“-“-“-“-“-

тыс. пасс./год
тыс. тонн/год

тыс. пасс./год
тыс. тонн/год

тыс. пасс./год
тыс. тонн/год

тыс. пасс./год
тыс. тонн/год

тыс. пасс./год
тыс. тонн/год
тыс. м3/год
км /км2
-“-

тыс. м3 / сут.
-“-“-“-

-“-“-“тыс. м3

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

Показатели

(дата утверждения, расчетный срок)
6.1.5 Водопотребление в среднем на 1
человека в сутки
В том числе:
6.1.5.1 на хозяйственно-питьевые нужды
6.1.6 Вторичное использование воды
6.1.7 Протяженность сетей
6.2 Канализация:
6.2.1 Общее поступление сточных вод,
всего
В том числе:
6.2.1.1 бытовая канализация
6.2.1.2 производственная канализация
6.2.2 Производительность
канализационных очистных
сооружений
6.2.3 Протяженность сетей
6.3 Электроснабжение:
6.3.1 Суммарное потребление
электроэнергии
в том числе:
6.3.1.1 на коммунально-бытовые нужды
6.3.1.2 на производственные нужды
6.3.2 Электропотребление в среднем на 1
человека в год
6.3.2.1 том числе на коммунально-бытовые
нужды
6.3.3 Источники покрытия нагрузок,
6.3.3.1 в том числе: ТЭЦ, ГРЭС
6.3.3.2 гидроэлектростанция
6.3.3.3 объединенная энергосеть
6.3.4 Протяженность сетей
6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Мощность централизованных
источников, всего
6.4.1.1 в числе: ТЭЦ
6.4.1.2 районные котельные
6.4.1.3 квартальные котельные
6.4.1.4 суммарная мощность локальных
источников
6.4.2 Потребление на отопление, всего
6.4.2.1 в том числе: на коммунальнобытовые нужды
6.4.2.2 на производственные нужды
6.4.3 Потребление горячее
водоснабжение, всего
6.4.3.1 в том числе: на коммунальнобытовые нужды

Единица измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

л / сут.

-“%
км
тыс. м3/ сут.

-“-“-

-“-

км
кВт. Час / год

-“-“кВт. Час
-“млн. кВт
-“-“-“км
МВт
-“-“-“-“-“-“-“-“-“-
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СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

Показатели

6.4.3.2 на производственные нужды
6.4.3 Производительность локальных
источников теплоснабжения
6.4.4 Протяженность сетей
6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа, всего
6.5.1.1 в том числе: на коммунальнобытовые нужды
6.5.1.2 на производственные нужды
6.5.2. Потребление сжиженного газа, всего
6.5.2.1 в том числе: на коммунальнобытовые нужды
6.5.2.2 на производственные нужды
6.5.3 Источники подачи природного газа
6.5.4 Удельный вес газа в топливном
балансе города, другого населенного
пункта

Единица измерения
-“-»км
млн. м3/ год
-“-“тонн / год
-“-“млн. м3/ год
%

6.5.5 Протяженность сетей
км
6.6 Связь
6.6.1 Охват населения телевизионным
% населения
вещанием
6.6.2 Обеспеченность населения
номеров
на 100 семей
телефонной сетью общего
пользования
7
Инженерная подготовка
территории
7.1 Общая протяженность ливневой
км
канализации
7.2 Защита территории от затопления:
7.2.1 площадь
га
7.2.2 протяженность защитных
км
сооружений
7.3 Намыв и подсыпка, всего объем и
млн. м3, га
площадь
7.4 Берегоукрепление
км
7.5 Понижение уровня грунтовых вод
га
7.6 Другие специальные мероприятия по соответствующие
инженерной подготовке территории
единицы
8
Ритуальное обслуживание
населения
7.1 Общее количество кладбищ
га
7.2 Общее количество крематориев
единиц
9
Охрана окружающей среды
9.1 Объем выбросов вредных веществ в
тыс. т/год
атмосферный воздух
9.2 Общий объем сброса загрязненных
млн. м3/год
вод
9.3 Рекультивация нарушенных
га
территорий
9.4 Территории с уровнем шума свыше
-»65 Дб
9.5 Территории, неблагополучные в
-»-
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Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

СН РК 3.01-02-2011
Приложение Ж (Продолжение)
п.п.

Показатели

Единица измерения

Современное Первый этап Расчетный
состояние
срок

экологическом отношении
(территории, загрязненные
химическими и биологическими
веществами, вредными
микроорганизмами свыше предельно
допустимых концентраций,
радиоактивными веществами, в
количествах свыше предельно
допустимых уровней)
9.6 Население, проживающее в
-»санитарно-защитных зонах
9.7 Озеленение санитарно-защитных и
-»водоохранных зон
9.8 Защита почв и недр
-»9.9 Санитарная очистка территорий
9.9.1 Объем бытовых отходов
тыс. т/год
в том числе дифференцированного
%
сбора отходов
9.9.2 Мусороперерабатывающие заводы
единиц/тыс. т. год
9.9.3 Мусоросжигательные заводы
-»9.9.4 Мусороперегрузочные станции
9.9.5 Усовершенствованные свалки
(полигоны)
9.9.6 Общая площадь свалок
9.9.7 в том числе стихийных
9.10 Иные мероприятия по охране
природы и рациональному
природопользованию
10 Ориентировочный объем
инвестиций по I этапу реализации
проектных решений

-»единиц/га
га
-»соответствующие
единицы
млн. тенге

*Показатели рекомендательного характера
Примечания
1 Технико-экономические показатели генерального плана города, поселка и сельского населенного пункта
приводятся на следующие этапы:
- исходный год нового генерального плана;
- первый этап;
- расчетный этап.
2 Показатели по потребности в электроэнергии, тепловой энергии, воде, газе на коммунально-бытовые и
производственные нужды и по объему сброса сточных вод принимаются по данным соответствующих
областных и районных служб.
3 Оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями уполномоченного органа в
области охраны окружающей среды.
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СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ З
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

№ п.п.
1
1.1

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

1.2
1.2.1*
1.2.2*
1.2.2.а*
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8
1.8.1
1.8.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
Показатели
измерения
состояние
этап
Территория
Площадь в пределах границ проектируемой
территории
в том числе:
Территории жилой застройки
из них:
усадебной и блокированной застройки с
земельными участками при доме (квартире):
в том числе:
усадебной (коттеджного типа) с земельным
участком при доме (квартире)
блокированной с земельным участком при
квартире
застройка с многоквартирными домами
в том числе:
малоэтажной (1-3-х этажной) застройки
среднеэтажной (4-5 этажной) застройки
многоэтажной застройки
Территории общественной застройки, всего
из них:
школ общеобразовательных, детских
дошкольных учреждений
учреждений и предприятий обслуживания
в том числе общегородского значения
Территории промышленной и коммунальноскладской застройки
из них:
промышленной застройки
коммунальной застройки
складской застройки
Территории внешнего транспорта
(железнодорожного, автомобильного)
Территории магистральных инженерных
сетей и сооружений
Территории сооружений связи
Территории охранных зон, всего
из них:
рек, естественных и искусственных
водоемов
памятников истории; архитектуры и
недвижимой культуры
памятников природы
Рекреационные территории, всего
из них:
оздоровительно-рекреационные учреждения
леса, лесопарки

га

-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
№ п.п.
Показатели
измерения
состояние
этап
Территории общего пользования, всего
-“1.9
1.9.1
1. 9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.10

1.11
1.12
1.13
2*
2.1*
2.2*

2.2.1*
2.2.2*
2.2.3*

2.3
2.4*
2.5*
2.5.1*
2.5.2*
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2*
3.2.3*

Расчетный
срок

из них:
улиц, проездов, автостоянок
-“в том числе:
магистрали районного и общегородского
-“значения
участки гаражей и автостоянок для хранения
-“индивидуального транспорта
водоемов, пляжей, рек, набережных
-“зеленых насаждении общего пользования
-“(парков, скверов, бульваров)
прочие территории
-“Земли
сельскохозяйственного
-“использования (земли сельхозпредприятий,
огороды, фермерские и тепличные
хозяйства и пр.)
Земли специального назначения (кладбища,
-“крематории, свалки, санитарно-защитные
зоны, и пр.)
Территории военных объектов и режимные
-“территории
Неиспользуемые (неудобные) для застройки
-“терриории
Площадь застройки
Площадь застройки зданий
Общая площадь застройки в габаритах
тыс.кв.м
внешних границ наружных стен (суммарная
поэтажная площадь застройки надземной
части зданий)
из них:
Жилых зданий с учетом встроенно-“пристроенных помещений общественного
назначения
Зданий административно-общественного
-“назначения
Общая площадь подземной части зданий
(суммарная поэтажная площадь застройки
-“подземной части зданий)
Коэффициент застройки
%
Коэффициент плотности застройки
-»Из общей территории
га
земли государственной собственности
-“земли чacтной собственности
-“Население
Численность населения
тыс. человек
Плотность населения
на территории района в проектных границах
чел/га
-“в пределах расчетной территории жилого
района
-“в пределах расчетной территории
микрорайонов в составе проектируемого
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СН РК 3.01-02-2011
№ п.п.
3.3*
3.3.1*
3.3.2*
3.3.3*
3.3.4*
3.4*

ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
Показатели
измерения
состояние
этап
района
Возрастная структура населения:
дети до 15 лет
тыс. чел / %
население в трудоспособном возрасте
-“(мужчины 16-62 года, женщины 16-57 года)
-“население старше трудоспособного возраста
-“Число семей и одиноких жителей, всего
единица

в том числе:
3.4.1* число семей
3.4.2* число одиноких жителей
4
Жилищный фонд
4.1

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.5
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.6.1*
4.7
4.7.1
4.7.1.1
4.7.1.1.1
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Всего общей площади

-“-“тыс.м2 общей
площади / % /
*ед. домов
(квартир)

в том числе по этажности застройки:
малоэтажная застройка
-“из них:
-“усадебной (коттеджного типа) с земельным
участком при доме (квартире)
-“блокированной с земельным участком при
квартире
1-3-х этажная застройка без земельного
-“участка
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
-“многоэтажная застройка
из них:
6-9 этажная
-“10-12 этажная
-“13-16 этажная
-“более 16 этажей
-“Средняя обеспеченность населения общей
кв.м/чел.
площадью
Плотность жилищного фонда (брутто
кв.м./га
жилого района)
Плотность жилищного фонда (брутто
-“микрорайона)
Средняя этажность жилой застройки
этаж
Жилищный фонд с износом более 70%,
тыс.м2 общей
всего
площади / % /
*ед. домов
(квартир)
в том числе:
государственный фонд
-“Сохраняемый жилищный фонд, всего
-“в том числе:
по этажности застройки:
малоэтажная застройка
-“из них:
усадебной (коттеджного типа) с земельным
-“-

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
№ п.п.

4.7.1.1.2
4.7.1.1.3
4.7.1.2
4.7.1.3
4.7.1.3.1
4.7.1.3.2
4.7.1.3.3
4.8
4.8.1
4.8.1.1
4.8.1.1.1
4.8.1.1.2
4.8.1.1.3
4.8.1.2
4.8.1.3
4.8.1.3.1
4.8.1.3.2
4.8.1.3.3
4.8.1.3.4
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.10

4.11
4.11.1
4.11.1.1

ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
Показатели
измерения
состояние
этап
участком при доме (квартире)
блокированной с земельным участком при
-“квартире
-“1-3-х этажная застройка без земельного
участка
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
-“многоэтажная застройка
из них:
6-9 этажная
-“10-12 этажная
-“13-16 этажная
-“Снос существующего жилищного фонда,
-“всего
в том числе:
по этажности застройки:
малоэтажная застройка
-“из них:
усадебной (коттеджного типа) с земельным
-“участком при доме (квартире)
блокированной с земельным участком при
-“квартире
1-3-х этажная застройка без земельного
-“участка
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
-“многоэтажная застройка
из них:
6-9 этажная
-“10-12 этажная
-“13-16 этажная
-“более 16 этажей
-“Убыль государственного фонда, всего
-“в том числе:
по техническому состоянию
-“по реконструкции
-“-“по другим причинам (переоборудование
помещений)
Убыль жилищного фонда по отношению к
%
новому строительству
2
тыс.м общей
площади / % /
Новое жилищное строительство, всего
*ед. домов
(квартир)
в том числе по этажности застройки
малоэтажная застройка
-“из них:
усадебной (коттеджного типа) с земельным
-“участком при доме (квартире)
блокированной с земельным участком при
-“квартире
1-3-х этажная застройка без земельного
-“участка

Расчетный
срок
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СН РК 3.01-02-2011
№ п.п.
4.11.1.2
4.11.1.3

4.11.2
3.11.2.1*
3.11.2.2*
3.11.2.3*
4.12
4.13
5
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.1.а
5.1.1.2
5.1.1.2.а
5.1.1.3.б
1)
1а)
2)
2а)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
Показатели
измерения
состояние
этап
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
-“многоэтажная застройка
-“из них:
6-9 этажная
-“10-12 этажная
-“13-16 этажная
-“По источнику финансирования:
-“за счет государственных средств
-“за счет предприятий и организаций
-“за счет собственных средств населения
-“Население в новом жилищном
тыс. человек
строительстве, всего
Средняя обеспеченность населения общей
кв.м/чел.
площадью в новом строительстве
Учреждения и предприятия
обслуживания
в том числе новое строительство
-“из них:
Объекты обслуживания городского уровня
-“в том числе новое строительство
-“Объекты периодического и повседневного
-“пользования
в том числе новое строительство
-“-“Объекты периодического и повседневного
пользования по видам обслуживания
Детские дошкольные учреждения
мест
в том числе повое строительство
-“Школы общеобразовательные
-“в том числе новое строительство
-“Внешкольные учреждения
-“посещений в
Поликлиники
смену
м2 общей
Аптеки
площади /
объект
Молочные кухни ( на 1 ребенка до 1 года)
порция в
сутки
2
Раздаточные пункты молочных кухонь (на 1
м общей
ребенка до 1 года)
площади
Территориальный
комплексный
центр
-“социального обслуживания
Центры обслуживания пенсионеров и
-“инвалидов
Комплекс спортивных сооружений
га
в том числе:
Физкультурно-оздоровительные учреждения м2 общей
площади
крытых
сооружений
Спортивные площадки
-“Спортивные залы
-“Бассейны крытые
м2 зеркала

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
№ п.п.
Показатели
измерения
состояние
этап
воды
11)
Клубные помещения
мест
в том числе приближенного обслуживания
м2 общей
площади
12)
Универсальные кинозалы
мест
м2
13)
Танцевальные залы
14)
Библиотеки
тыс. томов
м2 торговой
15)
Магазины продовольственных товаров
площади
16)
Магазины непродовольственных товаров
-“17)
Рыночные комплексы
-“18)
посадочных
Предприятия общественного питания
мест
2
19)
м торговой
Магазины кулинарии
площади
20)
Предприятия бытового обслуживания
рабочих мест
21)
Бани
мест
23)

Химчистки

24)
25)
26)

Приемные пункты прачечной, химчистки
Службы эксплуатации территории
Отделения связи

27)

Учреждения банка

28)

Отделение полиции

29)

Опорные пункты охраны порядка

30)

Пожарное депо

6.2.1

Прочие объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
Улично-дорожная сеть и транспорт
Протяженность улично-дорожной сети,
всего
в том числе:
дорог скоростного движения
общегородского значения
районного значения
жилых улиц
поселковые дороги
промышленные дороги
Протяженность линии пассажирского
общественного транспорта, всего
в том числе:
электрифицированная железная дорога

6.2.2
6.2.3
6.2.4

метрополитен
трамвай
троллейбус

31)
6
6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2

Расчетный
срок

кг. Вещей в
смену
объект
-“-“операционое
место
объект
м2 общей
площади
число
автомобилей/
постов

км
-“-“-“-“-“-“-“-

км двойного
пути
-“-“км
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СН РК 3.01-02-2011
№ п.п.
6.2.5
6.3
6.4
6.5

6.5.1

6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.2

6.5.2.1
6.5.2.2
6.6
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2
7.1.2.1
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.2
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.2.1
7.4.2.2
7.4.3
7.4.3.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
Показатели
измерения
состояние
этап
автобус
-“Плотность улично-дорожной сети в
км / км2
пределах границ проектируемой территории
Автомобильные развязки
количество
Автомобильные стоянки для хранения
Маш.мест
легковых
автомобилей, всего
из них:
Автопаркинги для постоянного хранения
автомобилей (для проживающего
-“населения), всего
в том числе:
Подземные - под жилыми домами
-“надземные (отдельностоящие)
-“Автопаркинги для временного хранения
-“автомобилей, всего
в том числе:
-подземные под административно-“общественными зданиями (1 ярусные)
-надземные гостевые (приобъектные)
-“Плотность улично-дорожной сети
км/км2
Водоснабжение
Суммарное потребление, всего
тыс.м3 /сут.
В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
-“на производственные нужды
-“Водопотребление в среднем на 1 человека
л / сут.
-“в том числе: на хозяйственно-питьевые
нужды
Водоотведение
Общее поступление сточных вод, всего
тыс. м3/ сут.
В том числе:
бытовая канализация
-“производственная канализация
-“Водоотведение в среднем на 1 человека
л / сут.
Электроснабжение:
Суммарная электрическая нагрузка
кВт
Суммарное потребление электроэнергии
кВт час / год
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды
-“на производственные нужды
-“Теплоснабжение
Общий расход тепла
Гкал/ч
Потребление на отопление, всего
МВт
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды
-“на производственные нужды
-“-“Потребление на горячее водоснабжение,
всего
-“в том числе: на коммунально-бытовые
нужды

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
№ п.п.
7.4.3.2
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.2.1
7.5.2.2
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
7.6
7.6.1

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.9.1
9.10
9.11

10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.2.1
10.1.2.2

ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
Показатели
измерения
состояние
этап
на производственные нужды
-“Газоснабжение
Годовой расход природного газа
тыс.м3 /год
Потребление природного газа, всего
млн. м3/ год
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды
-“на производственные нужды
-“Потребление сжиженного газа, всего
тонн / год
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды
-“на производственные нужды
-“Телефонизация
Установленное количество телефонных
тыс. единиц
номеров
Инженерная подготовка территории
Общая протяженность ливневой
канализации
Защита территории от затопления:
площадь
протяженность защитных сооружений
Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
Берегоукрепление
Понижение уровня грунтовых вод
Другие мероприятия
Охрана окружающей среды
Уровень загрязнения поверхностных вод
Уровень загрязнения подземных вод
Уровень загрязнения почвенного покрова
Уровень радиационного фона
Уровень шумового воздействия
Уровень неионизирующего излучения
Уровень инфекционной и неинфекционной
заболеваемости
Санитарная очистка территории:
объем бытового мусора
Санитарно-защитные зоны
Территории, требующие проведения
специальных мероприятий по охране
окружающей среды
Ориентировочные объемы инвестиций
Общий объем инвестиций
в том числе:
Жилищное строительство
Затраты, связанные со сносом жилых
строений
из них:
компенсация сносимого жилищного фонда
снос жилых строений

Расчетный
срок

км

га
км
млн. м3, га
км
га

% проб выше
нормативного
/% от ПДК
-“% ПДК
-“% ПДУ
-“на 100000
человек
тыс. м3 / год
-“га
га

млн. тенге
-“-“-“-“-
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ПРИЛОЖЕНИЕ З (Продолжение)
Единица
Современное Первый
Расчетный
№ п.п.
Показатели
измерения
состояние
этап
срок
стоимость выкупа земли по базовой ставке
10.1.2.3
-“платы за земельный участок
10.1.3 Социально –бытовое строительство
-“У лично –дорожная сеть и сооружения
-“10.1.4
транспорта
10.1.5 Инженерная подготовка территории
-“10.1.6 благоустройство и озеленение территории
-“10.1.7 инженерные сети и оборудование
-“территории
10.1.7.1 водоснабжение
-“10.1.7.2 водоотведение
-“10.1.7.3 электроснабжение
-“10.1.7.4 теплоснабжение
-“10.1.7.5 газоснабжение
-“10.1.7.6 телекоммуникации
-“10.1.8 Инженерная защита и мероприятия по
-“охране
окружающей среды
10.2 Удельные затраты
10.2.1 на 1 человека
тыс. тенге
10.2.2 на 1 квартиру или индивидуальный дом
-“-“на 1м2 общей площади нового жилого и
10.2.3
общественного фондов
10.2.4 на 1 га территории
-“* Показатели рекомендательного характера
Примечания
1 Технико-экономические показатели проекта детальной планировки района города, поселка и сельского
населенного пункта приводятся на следующие этапы:
- исходный год;
- первый этап;
- расчетный этап.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение)
Единица
Современное
измерения
состояние

№ п.п.

Показатели

1
1.1

Территория
Площадь в пределах границ
проектируемой территории
в том числе:
жилой застройки
из них:
усадебной застройки и застройки с
приквартирными земельными
участками
в том числе:
усадебной (коттеджного типа) с
земельным участком при доме
(квартире)
блокированной с земельным участком
при квартире
застройка многоквартирными домами
в том числе:
малоэтажная (1-3-х этажная)
застройка
среднеэтажная (4-5 этажная)
застройка
многоэтажная застройка
участков учpeждений и пpeдприятий
обслуживания внемикрорайонного
значения
производственно-коммунальной
застройки
общего пользования
из них: проезды, площадки
водоемы, пляжи, реки, набережные
зеленые насаждения общего
пользования (парки, скверы,
бульвары)
участки гаражей и автостоянок для
хранения
индивидуального транспорта
прочие территории общего
пользования
инженерных сетей и сооружений
охранных зон
из них:
рек, естественных и искусственных
водоемов
памятников истории, архитектуры и
культуры
памятников природы
прочие территории

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3

1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.5
1.1.6
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.8

Первый
этап

Расчетный
срок

га

-“-“-

-“-

-“-“-“-

-“-

-“-“-“-“-“-

-“-

-“-“-“-“-“-“-
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№ п.п.
1.2
1.2.1*
1.2.2*
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3*
2.3.1*
2.3.2*
2.3.3*
2.4*
2.4.1*
2.4.2*
3
3.1
3.1.1*
3.1.2*
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

3.3.1
3.4

3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.2
3.4.3
3.5

3.5.1
3.5.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение)
Единица
Современное
Показатели
измерения
состояние
Из общего количество земель:
га
земли государственной собственности
-“земли частной собственности
-“Коэффициент застройки
%
Коэффициент плотности застройки
-«Население
Численность населения
тыс. чел.
Плотность населения
чел. / га
Возрастная структура населения:
дети до 15 лет
тыс. чел. / %
-“население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-62 года, женщины 16-57
года)
-“население старше трудоспособного
возраста
единица
Число семей и одиноких жителей,
всего
в том числе:
число семей
-“число одиноких жителей
Жилищное строительство
Жилищный фонд
тыс. кв. м общей
площади
в том числе:
государственный фонд
-“в частной собственности
-“Жилых домов (квартир), всего
домов (квартир),
в многоквартирных домах
-“в домах усадебного типа
-“Жилищный фонд с износом более
тыс. кв. м общей
70%, всего
площади
ед. домов
(квартир)
в том числе: государственный фонд
-“Сохраняемый жилищный фонд,
-“жилых домов (квартир), всего
в том числе по этажности:
малоэтажный:
-“-“усадебной (коттеджного типа) с
земельным участком при доме
(квартире)
-“блокированной с земельным участком
при квартире
1-3 этажный без земельного участка
-“среднеэтажный (4-5 этажный)
-“многоквартирный
многоэтажный многоквартирный
-“-“Убыль жилищного фонда, жилыx
домов (квартир), всего
в том числе:
по техническому состоянию
-“по реконструкции
-“-

Первый
этап

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение)
Единица
Современное
№ п.п.
Показатели
измерения
состояние
3.5.3 по другим причинам
-“(переоборудование помещений)
3.6
Плотность населения
чел. / га
3.7

Средняя обеспеченность населения
общей площадью квартир

3.8

Новое жилищное строительство, всего тыс. кв. м общей
в том числе за счет:
площади /
ед. домов
(квартир)
государственных средств
-“средств предприятий и организаций
-“собственных средств населения
-“Соотношение нового жилищного
строительства по этажности:
малоэтажный:
-“из них:
усадебной (коттеджного типа) с
-“земельным участком при доме
(квартире)
блокированной с земельным участком
-“при квартире
1-3 этажный без земельного участка
-“-“среднеэтажный (4-5 этажный)
многоквартирный
многоэтажный многоквартирный
-“Учреждения социального и
культурно-бытового обслуживания

3.8.1*
3.8.2*
3.8.3*
3.9
3.9.1
3.9.1.1

3.9.1.2
3.9.1.3
3.9.2
3.9.3
4

4.1

4.1.1*
4.1.2*
4.2

4.2.1*
4.2.2*
4.3

4.3.1*
4.3.2*
4.4
4.5
4.6
4.6.1

Детские дошкольные учреждения,
всего / на 1000 чел.
в том числе:
государственные
частные
Общеобразовательные учреждения,
всего / на 1000 чел.
в том числе:
государственные
частные
Поликлиники, всего / на 1000 чел.
в том числе:
государственные
частные
Аптеки
Раздаточные пункты детской
молочной кухни
Физкультурно-оздоровительные
сооружения
спортивные залы
из них:

Первый
этап

Расчетный
срок

кв. м / чел.

место

-“-“учащихся

-“-“посещений в
смену
-“-“объект
-“-

м2
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№ п.п.

Показатели

4.6.1.1* государственные
4.6.1.2* частные
4.6.2 спортивные площадки
из них:
4.6.2.1* государственные
4.6.2.2* частные
4.6.3 Бассейны крытые

ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение)
Единица
Современное
измерения
состояние
-“-“-“-

из них:
4.6.3.1* государственные
4.6.3.2* частные
4.7
Зрелищно-культурные учреждения
в том числе:
4.7.1 кинозалы, клубные помещения
из них:
4.7.1.1* государственные
4.7.1.2* частные
4.7.2 танцевальные залы
из них:
4.7.2.1* государственные
4.7.2.2* частные
4.7.3 библиотеки
4.8
Торговые предприятия, всего / на
1000 чел.
в том числе:
4.8.1* государственные
4.8.2* частные
4.9
Предприятия общественного питания,
всего/ на 1000 чел.
в том числе:
4.9.1* государственные
4.9.2* частные
4.10 Предприятия бытового обслуживания,
всего / на 1000 чел.
в том числе:
4.10.1* государственные
4.10.2* частные
4.11 Базы коммунальных служб по
обслуживанию жилищного хозяйства
4.11.1* государственные
4.11.2* частные
4.12 Объекты связи (почта, телефон,
телеграф, АТС)
4.13 Учреждения банка
4.14 Приемные пункты прачечных и
химчисток
4.15 Банно-прачечные комплексы
4.16 Автомобильные стоянки для хранения
легковых
автомобилей, всего
из них:
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-“-“2
м зеркала воды

-“-“-

место
-“-“м2
-“-“тыс. книг
м2

-“-“посадочное
место
-“-“Рабочих мест

-“-“объект
-“-“-“-“-“-“маш.мест

Первый
этап

Расчетный
срок

СН РК 3.01-02-2011

№ п.п.
4.16.1

4.16.1.1
4.16.1.1
4.16.2

ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение)
Единица
Современное
Показатели
измерения
состояние
Автопаркинги для постоянного
-“хранения автомобилей (для
проживающего населения), всего
в том числе:
подземные -под жилыми домами
-“надземные (отдельностоящие)
-“Автопаркинги для временного
хранения автомобилей, всего
-“-

в том числе:
-подземные под административно4.16.2.1
общественными зданиями
4.16.2.2 -надземные гостевые (приобъектные)
4.17 Пожарное депо

4.18
5
5.1
5.1.1*
5.1.2*
5.2

5.2.1*
5.2.2*
5.3

5.3.1*

Прочие объекты социального и
культурно-бытового обслуживания
Инженерное оборудование
Общее водопотребление, всего
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды
на производственные нужды
Суммарный расход сточных вод,
всего
в том числе:
бытовая канализация
производственная канализация
Суммарная электрическая нагрузки,
всего
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды

5.3.2* на производственные нужды
количество квартир, обеспеченных
электроплитами
5.4
Общее потребление тепловой энергии
на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение, всего
в том числе:
5.4.1* на коммунально-бытовые нужды
5.4.2* на производственные нужды
5.5
Расход природного газа, всего
в том числе:
5.5.1* на коммунально-бытовые нужды
5.5.2* на производственные нужды
5.6
Расход сжиженного газа, всего
в том числе:
5.6.1* на коммунально-бытовые нужды
5.6.2* на производственные нужды
6
Охрана окружающей среды

Первый
этап

Расчетный
срок

-“-“кол-во
автомобилей /
постов
соответствующие
единицы
тыс. м3/ сут.
-“-“тыс. м3/ сут

-“-“кВт час / год

-“-“квартира

МВт

-“-“млн. м3/ год
-“-“тонн / год
-“-“-
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ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение)
Единица
Современное
№ п.п.
Показатели
измерения
состояние
6.1
Озеленение санитарно-защитных зон
га
6.2
% ПДК
Уровень загрязнения атмосферного
воздуха
6.3
Уровень шумового воздействия
дБ
6.4
га
Территории, требующие проведения
специальных мероприятий по охране
окружающей среды
7
Сметная стоимость строительства
7.1
млн. тенге
Общая стоимость строительства за
счет государственных
(муниципальных) средств, всего
7.1.1 жилищное строительство
-“(государственный фонд)
7.1.2 социально-бытовое строительство
-“(государственный фонд)
7.1.3 улично-дорожная сеть
-“7.1.4 инженерная подготовка и
-“благоустройство
7.1.5 инженерная защита и мероприятия по
-“охране окружающей среды
7.1.6 инженерное оборудование
-“7.2
Удельные затраты
7.2.1 нa 1 жителя
тыс. тенге
7.2.2 на 1 квартиру или индивидуальный
-“дом
7.2.3 на 1 кв. м общей площади жилых
-“домов
7.2.4 на 1 га территории
-“*Показатели рекомендательного характера

Первый
этап

ПРИМЕЧАНИЕ
1 Технико-экономические показатели проекта застройки приводятся на следующие этапы:
исходный год;
проектный этап.

242

Расчетный
срок
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УДК

МКС КПВЭД*

Ключевые слова: градостроительные проекты, генеральные планы, планировка и
застройка, комплексные схемы, порядок разработки, графические материалы, проектносметная документация, экспертиза, согласование.
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