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1 Алматы-2040 жаңа Бас жоспарын әзірлеу ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 211
2023 жылдың I 

тоқсаны
50 15 15 75 366 366

Алматы Бас жоспарының есептік мерзімі 2040 жылға дейін 

ұзартылған.

1.1 Бас жоспарды іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын әзірлеу ҚЖжУБ, АБЖ 2023

2023 жылдың 1 

тоқсанында 

Іс-шаралар жоспарын 

бекіту

Алматы-2040 Бас жоспарында көзделген іс-шараларды іске асыру 

мақсатында Іс-шаралар жоспары әзірленеді және бекітіледі.

1.2
Жел режимі ескерілген қаланың ауа бассейнін тазарту үшін сәулет-қала 

құрылысы әдістерін әзірлеу
ҚЖжУБ, АБЖ 2022

Алматы қаласының ауа 

бассейнін тазарту үшін 

сәулет-қала құрылысы 

әдістерін әзірлеу 

бойынша ғылыми-

зерттеу жұмыстарын 

аяқтау

201 201  201

Қала құрылысы аясында үйлердің қабаттылығын, жер бедерінде 

үйлердің орналасу ретін анықтауға мүмкіндік беретін жел симуляторы 

әзірленетін болады. Нәтижесінде, құрылыс жайында шешім 

қабылдау кезінде желдің өрнегі ескеріледі.

1.3
"Қала тұрғынының сауалнамасы" урбанистік зерттеуін жүйелеу және 

автоматтандыру
ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2030

Сауалнамаларды 

қалыптастыру
10

Сауалнамаларды 

толтыру
50 Өзектендіру 15 Өзектендіру 15 Өзектендіру 75 165  165

Қала құрылысына байланысты шешімдерді қабылдау кезінде қала 

тұрғындарының күнделікті әдеттерін және олардың қажеттіліктерін 

анықтау және есепке алу үшін зерттеулер жүргізу

2

Полиорталықтарды дамытуға және территорияны дамыту 

ерекшелігіне қойылатын негізгі стандарттар мен талаптарды әзірлеу 

(дизайн-код)

ҚЖжУБ, АБЖ 2022
Әзірлеуді 2022 жылдың 

соңына дейін аяқтау

Сәулет стилінің бірлігін және құрылыстың кешенділігін қамтамасыз 

ететін бірыңғай қала құрылысы регламентін енгізу.

3
2040 жылға дейін Алматы қаласының көлік қаңқасын дамытудың 

Мастер-жоспарын әзірлеу
ҚжУБ, АБЖ, ҚМБ 2023

2023 жылдың бірінші 

жартысында Алматы 

қаласының 2040 

жылға дейінгі көлік 

жүйесін дамытудың 

Мастер- жоспарын 

әзірлеу

370  370  370  

Тартылыс аймақтары мен KPI белгілеген талдау негізінде қаңқаның 

нысаналы топологиясын қалыптастыру (қамту шекарасын, 

станциялармен және маршруттармен жабдықтау тығыздығын қоса 

алғанда), көліктің басым түрлерін таңдау, магистралдық маршруттық 

желіні жаңарту (көлік қанқасының бөлігі), пилоттық ауданда 

тасымалдау маршруттарының желісін жаңарту, қаңқаның жаңа 

учаскелерін орналастырудың кезеңділігі мен жылдамдығын 

айқындау, қаржыландыру қажеттілігін бағалау, ақпараттық науқанды 

дайындау

4

"Солтүстік" полиорталығы

Даму аумағы - 1984,6 Га

Халқы: 238 000

Мектептер:

қажеттілік - 30 мектеп (42 800 оқушы орны)

42 мектеп бар

жобалық мектептер - 30

"Жайлы мектеп" жоба аясында жоспарлануда - 2

Мектепке дейінгі мекемелер

қажеттілік - 70 мектепке дейінгі мекеме

ҚЖжУБ, АБЖ, 

Жетісу және 

Турксіб 

аудандарының 

әкімдіктері

2022-2030 4 476  45 865  92 894  72 677  197 444  413 356  133 690  110 457  169 210  

Полиорталық агломерациямен бірлесуге және қала тұрғындарының 

Райымбек даңғылынан әрі орналасқан қаланың "төменгі" бөлігіне 

қатынасын өзгертуге көзделген. Қосымша, индустриялық, өнеркәсіптік 

аумақтарында және ескі тұрғын үйлері бар аумақтарда 

редевелопмент өткізу жоспарлануда.

4.1
Полиорталықтың стратегиялық көрсеткіштері мен шекараларын 

анықтау
ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 30 198 228 228

Полиорталық аумақтарын дамытуын ресурсты қамтамасыз ету: өту 

немесе жартылай өту коммуникациялық арналарының жобаларын, 

әлеуметтік инфрақұрылым құрылысының жобаларын,рекреациялық 

аймақтарды дамыту жобаларын, көлік инфрақұрылымының 

жобаларын әзірлеу.

Түпкілікті сома барлық жұмыстардың нақты көлеміне байланысты 

құралады.

4.1.1. Мастер-жоспарды әзірлеу ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023
Мастер-жоспардың 

жобасы
30

2023 жылдың 1 

жартысында мастер-

жоспарды бекіту 

30 60  60

Полиорталықтың нақты шекараларын анықтау. Барлық қажетті (I) 

тұрғын үй, (II) әлеуметтік, (III) инженерлік және (IV) көлік 

инфрақұрылымын жоспарлау.

Сонымен қатар, "Солтүстік" полиорталығында өндірістер мен 

нарықтарды шығару нәтижесінде босатылған аумақтарда 

редевелопмент өткізу жоспарлануда, сондай-ақ демалысқа арналған 

көгалдандырылған  дамыған қызмет көрсету саласы бар жаңа 

аумақтарды құру қарастырылуда (Үлкен Алматы Каналы мен Баум 

тоғайы бойында).

4.1.2 Нақты жоспарлау жобасын (НЖЖ) өзгерту және бекіту ҚЖжУБ, АБЖ 2023

2023 жыдың бірінші 

жартысында НЖЖ-ны 

бекіту 

168 168  168

НЖЖ тұрғын үй, әлеуметтік, инженерлік және көлік инфрақұрылымы 

объектілерін орналастырудың нақты учаскелері жайында түсінік 

береді.

4.2 "Солтүстік"  полиорталығында жүзеге асырылатын жобалар 2022-2030 4 446  45 667  92 894  72 677  197 444  413 128  133 462  110 457  169 210  

4.2.1 Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету 2022-2030 3 065  13 748  20 630  12 133  27 317  76 893  7 689  69 204  

4.2.1.1
Райымбек даңғылының бойында жылдам автобус тасымалын (ЖАТ немесе 

BRT) құру ("Көлік" бөліміндегі 3.1 тармағын қараңыз) 
ҚЖжУБ, АБЖ, ҚМБ 2023-2024

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу 

және құрылыс

1 940 Құрылысты аяқтау 11 180  13 120  1 312 11 808

Қоғамдық көліктің 

жылдамдығын 20%-

ға арттыру

Қоғамдық көлік жүруінің орташа жылдамдығын арттыру арқылы 

жолаушылар ағыны ұлғаятын және қозғалыс аралығы қысқарылатын 

болады.

4.2.1.2
Саин көшесін Рысқұлов даңғылынан Мөңке би көшесіне дейін ұзарту 

("Көлік" бөліміндегі 5.1.5 тармағын қараңыз)
ҚМБ, ЖҚБ 2022-2023 Құрылыс 3 000 Құрылысты аяқтау 8 558 11 558  1 156 10 402

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 

60 мың автоға дейін 

ұлғайту 

Саин көшесінің солтүстік бағытта және одан әрі Үлкен Алматы 

айналма автомобиль жолына дейін ұзартылуы Ақбұлақ шағын аудан 

тұрғындары үшін көліктік қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Сонымен 

қатар қаладан кедергісіз шығуды қамтамасыз етеді және ағындарды 

тарату арқылы Момышұлы көшесіндегі көлік жүктемесінің 

төмендеуіне әкеледі. Жоба 2018 жылы басталған, әрі 

жалғастырылады.

4.2.1.3
Тілендиев көшесін Рысқұлов даңғылынан қала шекарасына дейін ұзарту 

("Көлік" бөліміндегі 5.1.9 тармағын қараңыз)
ҚМБ, ЖҚБ 2022-2030

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу
30 Құрылысты бастау 1 000 Құрылыс 2 000 Құрылыс 2 000 Құрылысты аяқтау 22 317 27 347  2 735 24 612

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 

40 мың автоға дейін 

ұлғайту 

350 мың.

халықты қамту

Тілендиев көшесінің солтүстік бағытта және одан әрі Үлкен Алматы 

айналма автомобиль жолына дейін ұзартылуы Ұлжан және Дархан-

Байбесік шағын аудан тұрғындары үшін көліктік қолжетімділікті 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар қаладан шығуды қамтамасыз етеді 

және ағындарды тарату арқылы Солтүстік айналым көшесінде көлік 

жүктемесінің төмендеуіне әкеледі.

4.2.1.4
Солтүстік айналым көшесін қала шекарасына дейін ұзарту ("Көлік" 

бөліміндегі 5.1.10 тармағын қараңыз)
ҚМБ, ЖҚБ 2022-2025

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу
20 Құрылысты бастау 1 000 Құрылыс 3 200 Құрылысты аяқтау 7 081 11 301  1 130 10 171

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 

60 мың автоға дейін 

ұлғайту 

Солтүстік айналма көшесінің солтүстік бағытта және одан әрі Үлкен 

Алматы айналма автомобиль жолына дейін ұзартылуы қаладан 

шығуды қамтамасыз етеді және ағындарды тарату арқылы көлік 

жүктемесінің төмендеуіне әкеледі.

4.2.1.5
Мұқанов көшесін Райымбек даңғылынан Мақатаев көшесіне дейін ұзарту 

("Көлік" бөліміндегі 5.1.11 тармағын қараңыз)
ҚМБ, ЖҚБ 2022-2025

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу
15 Құрылысты бастау 1 000 Құрылыс 4 000 Құрылысты аяқтау 3 052 8 067  807 7 260

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 

40 мың автоға дейін 

ұлғайту 

Мұқанов көшесінің солтүстік бағытта ұзартылуы Сейфуллин 

көшесінде және басқа іргелес көшелерде көлік жүктемесінің 

төмендеуіне әкеледі.

4.2.1.6
"Алматы-3" хабын салу үшін құжаттарды әзірлеу (Боралдай кентіндегі жаңа 

станция) ("Көлік" бөліміндегі 10.2.3 тармағын қараңыз)
ҚМБ 2024-2030

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы және 

техникалық-

экономикалық 

негіздемені әзірлеу

250
Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу
250 5 000 5 500  550 4 950

Мемлекеттік 

сараптамадан 

өткен ЖСҚ

Боралдай кентіндегі 

"Алматы-3" жаңа 

станциясы

Боралдай кентіндегі "Алматы-3" мультимодальды көлік хабы "Батыс" 

және "Солтүстік" полиорталықтарын байланыстырады.

4.2.2 Әлеуметтік объектілермен қамтамасыз ету 2023-2030 1 381 31 419 71 764 59 044 167 127 330 735 125 272 41 253 164 210
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2022 жыл

«Алматының полиорталықты дамуы» бөлімі бойынша «Алматы қаласын 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасы және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективалар» шараларын іске асыру жөніндегі жол картасы 

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландырудың 

 жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы/ Ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)

Барлық қажетті инфрақұрылымы бар өзін-өзі 

қамтамасыз ететін және жинақы кварталды 

аудан 

ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА

Алматының полиорталықты дамуы

Қаланың тұрақты дамуы аясында  бекітілген 

қала құрылысы құжаты

 Жел режимі ескерілген қаланың ауа 

бассейнінің тазартылуы

Зерттеу негізінде қала тұрғындарының 

қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Қаладағы құрылыс жүргізуінің бірыңғай 

тәсілін қалыптастыру

Қаланың бірыңғай көлік байланысы

Полиорталықтарды құру арқылы қала 

территориясын біркелкі дамыту

Жоғары өмір сүру стандарттарына сай 

ауданның теңгерімді және тиімді дамуы



Мақсат
Қаржыландыру, 

млн тг.
Мақсат

Қаржыландыру, 

млн тг.
Мақсат

Қаржыландыру, 

млн тг.
Мақсат

Қаржыландыру

, 

млн тг.

Мақсат
Қаржыландыру, 

млн тг.

ЖБ

млн тг.

РБ

млн тг.

ЖИ

млн тг.
2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29
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2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландырудың 

 жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы/ Ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)

4.2.2.1 Мектеп құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ
2023-2030 2 мектеп құрылысы 20 666  7 мектеп құрылысы 33 257   2 мектеп құрылысы 10 258 19 мектеп құрылысы 159 999  224 180  32 997 35 053 156 130

"Жайлы мектеп" жоба аясында "Солтүстік" полиорталығында 2 

мектеп салынады. Әрбір полиорталықта  халықтың табиғи және 

қатынамалык өсімін ескеріп  оқушы орнын қамтитын жаңа мектептер 

құрылысын қамтамасыз ету қажет (орташа өсім коэффициенті 

демографиялық және қатынамалы көші-қон негізінде есептеледі = 

2,8).

4.2.2.2 Мектепке дейінгі мекемелердің құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУб, ЭжСЖБ

Құрылыс құны 

мастер-жоспар 

әзірленгеннен кейін 

анықталады

70 мектепке дейінгі 

мекеме

Халықтың табиғи және қатынамалы өсімін ескеріп әрбір 

полиорталықта балаларды мектепке дейінгі мекемелермен қамтуды 

ескеру қажет (орташа өсім коэффициенті демографиялық және 

қатынамалы көші-қоннан есептеледі = 2,8)

4.2.2.3
Ауруханаларды салу және жаңарту (қаржыландыру "Әркімге қолжетімді 

және сапалы медицина" бөлімінде көрсетілген)

 ҚБ, ҚДСБ, Түрксіб 

ауданының әкімдігі
 2023-2025

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу 

және күрделі жөндеу

2 169

Қайта жаңғыртуды, 

жаңартуды, құрылысты 

бастау

8 681 Аяқтау 24 850 35 700 35 700
Мемлекеттік ұйымдарда жоғары технологиялық медициналық көмекті 

одан әрі дамыту, стационарлық көмектің сапасын арттыру.

4.2.2.4

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) және отбасылық-

дәрігерлік амбулатория (ОДА) объектілердің құрылысы 

(қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

 ҚБ, ЖҚБ, Алатау, 

Жетісу және 

Түрксіб 

аудандарының 

әкімдіктері

2022-2025

1 ОДА құрылысы

(Кемел шағын ауданы), 

5 объектілердің ЖСҚ-

сын әзірлеу

709  

1 ОДА құрылысын 

аяқтау (Кемел шағын 

ауданы), 5 

объектілердің құрлысы 

және ЖСҚ әзірлеу (1 

жеке АМСК, 1 

мемлекеттік АМСК)

6 315  

ЖСҚ әзірлеу 

(1 жеке ОДА, 2 

мемлекеттік ОДА), 

құрылыс (1 жеке АМСК, 

1 мемлекеттік АМСК)

14 960  
Құрылыс (1 жеке ОДА, 

2 мемлекеттік ОДА)
16 000  37 984  23 704  6 200  8 080  

 2 жеке, 9 

мемлекеттік 

объектілер

Пациенттердің ағынына сәйкес бөлмелердің функционалдығын 

сақтай отырып, жаңа стандарттарға сәйкес (кедергісіз орта, 

мүгедектер арбасы үшін, бірыңғай белгілер стандарттары, 

жылжымалы есіктер, балалар, ересектер, науқастар және сау 

адамдар үшін бөлек кіреберіс) қоршалған, жасылдандырылған, 

жарықтандырылған, автотұрақтары, бейнебақылау және ойын 

алаңдары бар емханаларды салу

4.2.2.5

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (ЖМЖС) құрылысы 

(қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, Түрксіб  

ауданының әкімдігі
2024-2026

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу
20 1 қосалқы станция 940 1 қосалқы станция 940 1 900 1 900

Жедел жәрдем бригадасының емделушіге жету уақытын қысқарту 

және полиорталықтық қағидаты бойынша қаланың барлық 

аудандарының тұрғындарына уақытылы медициналық көмек көрсету 

мақсатында.

4.2.2.6
Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін дене шынықтыру-сауықтыру 

кешендерін (ДШСК) салу
СБ, ҚБ, ЖҚБ 2024-2030 1 ДШСК 2 188 1 ДШСК 2 188 4 376 4 376

2030 жылға қарай 1000 адамға шаққанда халықты спорттық 

инфрақұрылыммен қамтамасыз ету деңгейін 80%-ға дейін жеткізу.

4.2.2.7 "Солтүстік" полиорталығын абаттандыру және көгалдандыру ЭжҚОБ 2023-2030

Көкмайса шағын 

ауданындағы Есентай 

өзенінің жағалауын 

абаттандыру (16 Га),

Кемел шағын ауданында 

абаттандыру және 

көгалдандыру (10 Га)

672 

Өжет шағын 

ауданында 16 гектарға 

тең жаңа жасыл аймақ 

салу, абаттандыру,

Кемел шағын 

ауданында 

абаттандыру және 

көгалдандыру 

жұмыстарын 

жалғастыру (10 Га)

1 269  

Баум тоғайын 

абаттандыру (137,7 Га),

«Балалар 

шығармашылық үйі» 

жанындағы алаңды 

жаңарту және 

абаттандыру, Қонаев 

атындағы Үлкен Алматы 

Каналын 

гидротехникалық 

құрылыстарымен қоса 

күрделі жөндеу және 

іргелес аумақты 

абаттандыру (35 Га)

9 658

Қонаев атындағы Үлкен 

Алматы Каналын 

гидротехникалық 

құрылыстарымен қоса 

күрделі жөндеу және 

іргелес аумақты 

абаттандыру (35 Га)

6 996  

Майлина көшесінен 

қаланың солтүстік 

шекарасына дейінгі 

жалпы ауданы 100 

гектарға тең Малая 

Алматинка өзенінің 

іргелес аумақтарын 

абаттандыру және 

көгалдандыру, жалпы 

ауданы 30 гектарға тең 

Бентовский тоғандарын 

және  іргелес Есентай 

өзенінің жалпы ауданы 

30 гектарға тең 

аумақтарын 

көгалдандыру

Сметаға сәйкес 18 595 18 595 77 гектарға ұлғайту  160 гектарға ұлғайту

Қолданыстағы жасыл қорды  1 тұрғынға шаққанда 16 шаршы метр 

нормативтік көрсеткішке жету үшін оны 237 гектарға ұлғайту. 

Аудандардың аумағын абаттандыруды қамтамасыз ету.

4.2.2.8 Полиорталықтық қағидаты бойынша учаскелік пункттерді  ашу  ПД, МАБ 2023-2025  10 учаскелік пункт  10 учаскелік пункт  10 учаскелік пункт

3000 адамға 1 пункт 

есебі негізінде әр 

полиорталықта 

30 учаскелік пункт 

Алматы қаласында "Полиция органдарына халықтың сенім деңгейі"  

көрсеткіші енгізілетін болады. Қазіргі уақытта көрсеткіш республика 

деңгейінде жүргізіледі және 36,4% құрайды.

4.2.2.9
Өрт сөндіру деполарын құру ("Қауіпсіз қала" бөліміндегі 8.7.1 тармағын 

қараңыз)

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, 

ТЖД
2023-2030 1 000  1 депо 3 000   1 депо 4 000  8 000 8 000

Қолданыстағы 3 

депоға қосымша 2 

жаңа депо салу

Қаланы өрт сөндіру қызметтерімен қамтуды арттыру және өрттерге 

жедел ден қою үшін қолданыстағы 3 өрт сөндіру депосына қосымша 2 

өрт сөндіру депосы салынатын болады. Осылайша, өрттен қорғау 

және ТЖ туындайтын орындарға өртке қарсы қызметтің нормативтік 

10 минутта келуі қамтамасыз етіледі.

4.2.3

Аумақты дамытудың мақсатты инвестициялық бағдарламасын 

әзірлей отырып, өнеркәсіптік аумақтарда объектілерін қайта бейіндеу 

(редевелопмент)

ҚЖжУБ, АБЖ, 

КжИБ 2023-2030

Полиорталықтың  

мастер-жоспарын 

және НЖЖ-ны бекіту,

инвестициялық 

бағдарлама

500  

Инвесторларды тарту, 

инвестициялық 

жобаларды әзірлеу

500  

Инвестициялық 

жобаларды іске 

асыруды бастау

1 500  
Аумақта жаңа 

құрылыс жүргізу
3 000  5 500  500 5 000

Жеке 

инвестицияларды 

тарту

Редевелопмент 

жобаларын іске асыру

Тұжырымдаманы әзірлеу арқылы аумақтардың ең жақсы пайдалану 

жолдарын айқындау, сондай-ақ бастапқы брокеридж (әлеуетті 

инвесторлармен келіссөздер) өткізу жоспарлануда.

Редевелопмент нәтижесінде полиорталықта саябақ кеңістіктері, 

іскерлік және демалыс орталықтары, тұрғын үй кварталдары 

салынады.

5

"Шығыс қақпасы" полиорталығы

Даму аумағы - 2793,6 Га

Халқы: 335 000

Мектептер:

қажеттілік - 43 мектеп (60 300 оқушы орны)

4 мектеп бар

жобалық мектептер - 42

"Жайлы мектеп" жоба аясында салу жоспарлануда - 4

Мектепке дейінгі мекемелер

қажеттілік - 100 мектепке дейінгі мекеме

ҚЖжУБ, АБЖ, 

Түрсіб және 

Медеу 

аудандарының 

әкімдіктері

2022-2030 3 302  45 377  131 981  117 410  307 239  605 309  102 292  160 795  342 222  

Полиорталықта бос аумақтардың болуы жаңа үлгідегі кварталды 

құрылысты (көшелердің тығыз торы, саябақтар, шағын бизнеске 

арналған белсенді бірінші қабаттар қарастырылған) іске асыруға, 

инженерлік инфрақұрылымды төсеу үшін өту тоннельдерін енгізуге 

(экскавациясыз жөндеуге мүмкіндік береді), сондай-ақ "смарт сити" 

цифрлық құралдарын пайдалана отырып, жаңа инфрақұрылым 

құруға, цифрландыруға және  және деректерді беру арналарын 

дамыту үшін алдын-ала жағдай жасауға мүмкіндік береді .

Оған қоса, әуежай ауданында логистикалық хаб пен көрме-ойын-

сауық орталығын құру, сондай-ақ медициналық-фармацевтикалық 

саланы құру жоспарлануда.

5.1
Полиорталықтың стратегиялық көрсеткіштері мен шекараларын 

анықтау
ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 25  198  223  223  

5.1.1 Мастер-жоспарды әзірлеу ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 Мастер-жоспар жобасы 25

2023 жылдың бірінші 

жартысында мастер-

жоспарды бекіту

30 55  55 Бос аумақтарды дамыту және қолданыстағы құрылысты жаңғырту.

5.1.2 Нақты жоспарлау жобасын (НЖЖ) өзгерту және бекіту ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 НЖЖ-ны өзгерту НЖЖ-ны бекіту 168 168  168

5.2 "Шығыс қақпасы" полиорталығында жүзеге асырылатын жобалар 2022-2030 3 277  45 179  131 981  117 410  307 239  605 086  102 069  160 795  342 222  

5.2.1 Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету 2022-2030 150  10 472  26 589  24 785  28 000  89 996  10 908  79 088  

5.2.1.1
Құлжа трактін Рысқұлов даңғылынан Бұқтырма көшесіне дейін қайта құру 

("Көлік" бөліміндегі 11.1 тармағын қараңыз)
ҚМБ 2022-2024 ЖСҚ әзірлеу 120

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
2 000

Құрылысты

аяқтау
2 000 4 120 520 3 600

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 80 мың 

автоға дейін ұлғайту 

Қалаға кедергісіз шығуды және кіруді қамтамасыз ету. Өткізу қабілетін 

тәулігіне 80 мың автоға дейін ұлғайту.

5.2.1.2
Талғар трактін Халиуллин көшесінен қала шекарасына дейін қайта құру

("Көлік" бөліміндегі 11.2 тармағын қараңыз)
ҚМБ 2024-2025

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
240

Құрылысты 

аяқтау
3 760 4 000 400 3 600

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 40 мың 

автоға дейін ұлғайту 

Қалаға кедергісіз шығуды және кіруді қамтамасыз ету.  Өткізу 

қабілетін тәулікке 40 мың автоға дейін ұлғайту.

5.2.1.3

Райымбек даңғылының Жетісу көшесінен 28 Га жерді сатып алу арқылы 

Шығыс айналма жолына дейін ұзарту ("Көлік" бөліміндегі 5.2.1 тармағын 

қараңыз)

ҚМБ, ЖҚБ 2022-2026 ЖСҚ әзірлеу 15 Құрылысты бастау 1 000 Құрылысты жүргізу 4 200 Құрылысты жүргізу 4 664
Құрылысты 

аяқтау
16 000 25 879 2 588 23 291

Райымбек даңғылын шығыс бағытта ұзарту  іргелес аудандардың 

тұрғындары үшін көліктік қолжетімділікті жақсартады, магистралдық 

көшелердің тығыздығын арттырады, даңғыл мен іргелес көшелерге 

көлік жүктемесінің төмендеуіне әкеледі.

5.2.1.4

Хмельницкий көшесін Жас Қанат шағын ауданынан Талғар трактіне дейін 

21 Га жер сатып алу арқылы ұзарту ("Көлік" бөліміндегі 5.2.2 тармағын 

қараңыз)

ҚМБ, ЖҚБ 2022-2026 ЖСҚ әзірлеу 15 Құрылысты бастау 800 Құрылысты жүргізу 3 600 Құрылысты жүргізу 8 361
Құрылысты 

аяқтау
12 000 24 776 2 478 22 298

Хмельницкий көшесін шығыс бағытта ұзарту тұрғындар үшін көліктік 

қолжетімділікті жақсартады. Сондай-ақ, осы көшені ұзарту "Шығыс" 

жаңа полиорталығының жалпы инженерлік-көлік коммуникациясының 

дамуына оң серпін береді.

5.2.1.5
Қолданыстағы BRT жолын "Шығыс қақпасы" полиорталығына дейін ұзарту 

("Көлік" бөліміндегі 4.2-тармақты қараңыз)
ҚМБ 2023-2024 ЖСҚ әзірлеу 300 1 700 2 000 2 000

Қоғамдық көліктің тасымалдау қабілетін арттырады және жол жүру 

уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, "Шығыс 

қақпасы" полиорталығы мен қала ядросы арасындағы көлік 

байланысын қамтамасыз ететін болады.

30 мектеп

1. "№4 Қалалық клиникалық аурухананы" 

жаңғыртумен ғимаратты күрделі жөндеу. 

2.Алматы теміржол ауруханасын қайта 

жаңғырту және салу

2 жаңа жедел мединициналық көмек қосалқы 

станциясы 

2 ДШСК

Жоғары өмір сүру стандарттарына сай 

ауданның теңгерімді және тиімді дамуы

Барлық қажетті инфрақұрылымы бар өзін-өзі 

қамтамасыз ететін және жинақы кварлады 

аудан 

Өткізу қабілетін тәулігіне 60 мың автоға дейін   

  ұлғайту 

Өткізу қабілетін тәулігіне 40 мың.автоға дейін 

ұлғайту 



Мақсат
Қаржыландыру, 

млн тг.
Мақсат

Қаржыландыру, 

млн тг.
Мақсат

Қаржыландыру, 

млн тг.
Мақсат

Қаржыландыру

, 

млн тг.

Мақсат
Қаржыландыру, 

млн тг.

ЖБ

млн тг.

РБ

млн тг.

ЖИ

млн тг.
2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29

№ Жобаның атауы

Ж
а
у
а
п

т
ы

 

О
р

ы
н

д
а
у
ш

ы
 

(Б
а
с
қ
а
р

м
а
)

М
е
р

з
ім

і 

(ж
о

б
а
н

ы
ң

 

б
а
с
т
а
л

у
ы

 ж
ә
н

е
 

а
я

қ
т
а
л

у
ы

),
 ж

ы
л

2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландырудың 

 жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы/ Ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)

5.2.1.6

200 автобусқа, оның ішінде 50 электрлік автобус, арналған Автокөлік газ 

толтыру компрессорлық станция құрылысымен бірге автобус паркін салу 

("Көлік" бөліміндегі 6.3.1 тармағын қараңыз)

ҚМБ 2023-2024
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
5 602 Құрылысты аяқтау 9 849 15 451 1 545 13 905

200 автобусқа, 

оның ішінде 50 

электр автобус, 

арналған автобус 

паркін салу

Автобустарға қызмет көрсетуді жақсартуға және аз шығындармен 

пайдалану уақытын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

полиорталықта көлік инфрақұрылымын дамытуға көмегін тигізеді.

5.2.1.7 "Шығыс қақпасы" көлік-ауысу хабының құрылысы (Құлжа) ҚМБ, ҚЖжУБ 2023-2025
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
770 Құрылыс 5 000 Құрылысты аяқтау 8 000 13 770 1 377 12 393 "Шығыс қақпасы" хабы

Көлік-ауысу хабының болуы жолаушыларға көлік түрлері арасында - 

қала маңынан қала қоғамдық көлігіне темір жол көлігіне және т. б. 

арасында ыңғайлы және қауіпсіз ауысуға мүмкіндік береді.

5.2.2 Әлеуметтік объектілермен қамтамасыз ету 2022-2030 3 127  34 707  105 392  92 625  279 239  515 090  91 161  81 707  342 222  

5.2.2.1 Мектеп құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ
2023-2030 2 мектеп құрылысы 22 666 7 мектеп құрылысы 33 257  2 мектеп құрылысы 10 258  31 мектеп құрылысы 261 051  327 232  32 997 35 053 259 182

"Жайлы мектеп" жобасы аясында Солтүстік полиорталығында  4 

мектеп салынады. Әрбір полиорталықта  халықтың табиғи және 

қатынамалы өсімін ескере отырып,  оқушы орнын қамтитын жаңа 

мектеп құрылысын қамтамасыз ету қажет (орташа өсім коэффициенті 

демографиялық және қатынамалы көші-қоннан есептеледі =2,8).

5.2.2.2 Мектепке дейінгі мекемелердің құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ

Құрылыс құны 

мастер-жоспар 

әзірленгеннен кейін 

анықталады

100 мектепке дейінгі 

мекеме

Халықтың табиғи және қатынамалы өсімін ескере отырып, әрбір 

полиорталықта  балаларды қамтуды қамтамасыз ету қажет (орташа 

өсім коэффициенті демографиялық және қатынамалы көші-қоннан 

есептеледі =2,8)

5.2.2.3
Ауруханаларды салу және  жаңарту (қаржыландыру "Әркімге қолжетімді 

және сапалы медицина" бөлімінде көрсетілген)

ҚБ, ҚДСБ, Медеу 

ауданының әкімдігі
2023-2025

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
3 280

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылыс
53 827 Құрылысты аяқтау 60 227 117 334  16 680 46 654 54 000

Мемлекеттік ұйымдарда жоғары технологиялық медициналық көмекті 

одан әрі дамыту, стационарлық көмектің сапасын жақсарту.  Медеу 

ауданында 200 төсектік көпбейінді аурухана жеке инвестиция тарту 

арқылы салынатын болады. Қайтарылатын қаражаттардың 

(инвестициялық шығындарды өтеу, операциялық шығындарды өтеу, 

басқару үшін сыйақы) жалпы сомасы 2025 жылдан 2035 жылға дейін 

106 671 млн теңгені құрайды.

5.2.2.4

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) және отбасылық-

дәрігерлік амбулатория (ОДА) объектілерінің құрылысы 

(Қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, Медеу 

ауданының әкімдігі
2024-2030

ЖСҚ әзірлеу 

(мемлекеттік 1 АМСК)
40  

ЖСҚ әзірлеу (жеке 1 

ОДА; мемлекеттік 2 

ОДА) және құрылыс 

(мемлекеттік 1 АМСК)

4 120  
Құрылыс (жеке 1 ОДА; 

мемлекеттік 2 ОДА)
12 000  16 160  12 120 4 040 Мемлекеттік 1 АМСК 

Жеке 1 ОДА;

мемлекеттік  2 ОДА

Пациенттердің ағынына сәйкес бөлмелердің функционалдығын 

сақтай отырып, жаңа стандарттарға сәйкес (кедергісіз орта, 

мүгедектер арбасы үшін, бірыңғай белгілер стандарттары, 

жылжымалы есіктер, балалар, ересектер, науқастар және сау 

адамдар үшін бөлек кіреберіс) қоршалған, жасылдандырылған, 

жарықтандырылған, автотұрақтары, бейнебақылау және ойын 

алаңдары бар емханаларды салу.

5.2.2.5

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (ЖМЖС) құрылысы  

(қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, Медеу 

ауданының әкімдігі
2023-2025

2 қосалқы станцияның 

жобалық-сметалық 

құжаттамасын әзірлеу

80

1 қосалқы станцияның 

жобалық-сметалық 

құжаттамасын әзірлеу 

және 2 қосалқы 

станциясының 

құрылысы

2 080  
 1 қосалқы станцияның 

құрылысы
1 020  3 180  3 180

3 жаңа жедел 

жәрдем қосалқы 

станциясы

Жедел жәрдем бригадасының емделушіге жету уақытын қысқарту 

және полиорталықтық қағидаты бойынша қаланың барлық 

аудандарының тұрғындарына уақтылы медициналық көмек көрсету 

мақсатында.

5.2.2.6
11 мың орындық көпфункционалды Концерт-холл құрылысы

("Алматы-мәдени астана" бөліміндегі 6 тармағын қараңыз)

Жеке 

инвестициялар
2023-2025 2 000  4 000  4 000  10 000  10 000

2025 жылға дейін   жоғары технологиялық трансформацияланатын 

залы бар заманауи кешен, концерттер, шоулар, фестивальдар, 

мерекелер, конференциялар, спорттық іс-шаралар және басқа да іс-

шараларды өткізуге арналған 11 мың орындық мультифункционалды 

концерт-холлды  жобалауды және құрылысты аяқтау жоспарлануда. 

Объект Алматыда ірі халықаралық іс-шараларды, оның ішінде MICE 

(іскерлік) іс-шараларды қабылдауға мүмкіндік береді.

5.2.2.7
"Almaty Museum of Arts" заманауи өнер музейін салу

("Алматы-мәдени астана" бөліміндегі 5 тармағын қараңыз)

"Заманауи өнер 

музейі" жеке қоры
2023-2025 5 000  7 000  3 000  15 000  15 000

Жылына 500 000 

келушіге дейін

Жаңа музей экспозициясының негізін XX ғасырдағы қазақстандық 

және әлемдік өнер туындылары құрайды. Сәулетшілердің басты 

міндеті әр түрлі өнер түрлерінің көрмелері үшін кеңістік құру және 

Алматының жаңа сәулеттік көрікті жерлерін құру болды. Мұндай 

орталықтың құрылысы қала мен елдің әлемдік мәдени кеңістікке 

интеграциялануына ықпал етеді.  Almaty Museum of Arts мәдениет пен 

туризмді дамытудың жаңа кезеңіне өтуге мүмкіндік береді, ал 

туристер санының өсуі әрбір жыл сайын 10%  болады деп күтілуде.

5.2.2.8
"Шығыс қақпасы" полиорталығын абаттандыру және көгалдандыру 

(қаржыландыру «Жасыл Алматы» бөлімінде көрсетілген)
ЭжҚОБ 2022-2030

Ауданы 31 гектарға тең 

"Желтоқсан" жаңа паркін 

және ауданы 6,5 Га 

"Аспан" паркін салу,  

Оқушылар сарайының 

жанындағы ауданы 5 

гектарға тең саябақты, 

ауданы 1,2 гектарға тең 

"Әуежай даңқы" 

саябағын қайта жаңарту 

және абаттандыру

3 127  

Алатау шағын 

ауданындағы 

Ибрагимов көшесінің 

бойында ауданы 1,2 

гектарға тең саябақ 

салу, ауданы 1,2 га 

"Әуежай даңқы" 

саябағын, ауданы 1,2 

гектарға тең 

"Журналистер" 

саябағын қайта 

жаңарту және 

абаттандыру

681  

Жалпы ауданы 12 

гектарға тең Пушкин, 

Райымбек, Коперник, 

Мақатаев көшелерінің 

квадратындағы жасыл 

аймақтарды жаңарту 

және абаттандыру

10 000  

Жалпы ауданы 92 

гектарға тең "Думан" ш/а 

жаңа саябақты салу, 

Малая Алматинка 

өзенінің іргелес аумағын 

тоғаннан Райымбек 

даңғылына дейін жалпы 

ауданы 60,8 гектарға тең 

аумақты көгалдандыру

Сметаға сәйкес 13 808  13 808
 38,7 гектарға 

ұлғайту
 152,8 гектарға ұлғайту

Қолданыстағы жасыл қорды 191,5 гектарға ұлғайту және 1 тұрғынға 

16 шаршы метр нормативтік көрсеткішке қол жеткізу. Аудандардың 

аумағын абаттандыруды қамтамасыз ету. 2021 жылдан бастап 

"Желтоқсан" және "Аспан-парк" жаңа саябақтарының құрылысы 

басталды, 2022 жылы аяқталады. Саябақтардың жалпы ауданы - 37,5 

Га.

5.2.2.9
Ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға бейімделген дене шынықтыру-

сауықтыру кешендерін салу
СБ, ҚБ, ЖҚБ 2024-2030 1 ДШСК 2 188 1 ДШСК 2 188 4 376  4 376

2030 жылға қарай 1000 адамға шаққанда халықты спорттық 

инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 80%-ға дейін.

5.2.2.10 Полиорталықтық қағидаты бойынша учаскелік пункттерді ашу  ПД, МАБ 2023-2025 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт

3 000 адамға 1 

пункт есебі 

негізінде әр 

полиорталықта 

30 учаскелік пункт 

Алматы қаласында «Халықтың полиция органдарына сенімінің 

деңгейі» көрсеткіші енгізіледі. Бүгінгі таңда көрсеткіш Республика 

деңгейінде жүргізіледі және 36,4 пайызды құрайды.

5.2.2.11
Өрт сөндіру деполарын құру 

("Қауіпсіз қала" бөліміндегі 8.7.1 тармағын қараңыз)

 ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, 

ТЖД
2023-2024

1 депо құрылысын 

бастау
1 000  

1 депо құрылысын 

аяқтау
3 000  1 депо 4 000  8 000  8 000

Қолданыстағы 2 

депоға қосымша 2 

жаңа депо салу

Қаланы өрт сөндіру қызметтерімен қамтуды арттыру және өрттерге 

жедел ден қою үшін қолданыстағы 2 өрт сөндіру депосына қосымша 2 

өрт сөндіру депосы салынатын болады. Осылайша, өрттен қорғау 

және ТЖ туындайтын орындарға өртке қарсы қызметтің нормативтік 

10 минутта келуі қамтамасыз етіледі.

6

"Батыс" полиорталығы

Даму аумағы - 2776,9 Га

Халқы: 83 000

Мектептер:

қажеттілік - 13 мектеп (14 950 оқушы орны)

1 мектеп бар

жобалық мектептер - 13

"Жайлы мектеп" жоба аясында салу жоспарлануда - 1

Мектепке дейінгі мекемелер

қажеттілік - 25 мектепке дейінгі мекеме

ҚЖжУБ, АБЖ, 

Наурызбай және 

Алатау 

аудандарының 

әкімдіктері

2022-2030 5 373  65 240  121 728  73 928  30 451  296 720  126 344  159 315  11 061  

Алдағы уақытта кеңейту жоспарланып отырған Алматының 

индустриялық аймағы  полиорталық құрамына кіреді. Ол  

инновациялық жоғары технологиялық өндірістер үшін одан әрі өсу 

нүктесіне айналады. Ірі индустриялық кәсіпорындардан басқа, 

көліктік-логистикалық хаб құру жоспарлануда.

6.1
Полиорталықтың стратегиялық көрсеткіштері мен шекараларын 

анықтау
ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 25  198  223  223  

6.1.1 Мастер-жоспарды әзірлеу ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 Мастер-жоспар жобасы 25

2023 жылдың бірінші 

жартысында мастер-

жоспарды бекіту

30 55  55

Бос аумақтарды дамыту және қолданыстағы құрылысты жаңғырту. 

Жоғары технологиялық экологиялық өндірістерді және олармен 

байланысты кәсіптік техникалық білім беру объектілерін орналастыру

6.1.2 Нақты жоспарлау жобасы (НЖЖ) өзгерту және бекіту ҚЖжУБ, АБЖ 2023 НЖЖ-ны бекіту 168 168  168

6.2 "Батыс" полиорталығында жүзеге асырылатын жобалар 2022-2030 5 348 65 042 121 728 73 928 30 451 296 497 126 121 159 315 11 061

6.2.1 Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету 97 9 241 12 399 2 000 23 737 2 375 21 362

6.2.1.1
Рысқұлов даңғылын Оңғарсынова көшесінен қала шекарасына дейін 18 га 

жерді сатып алу арқылы ұзарту ("Көлік" бөліміндегі 5.1.3 тармағын қараңыз)
ҚМБ, ЖҚБ 2022-2025

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
85 Құрылыс 1 000 Құрылыс 3 000

Құрылысты

аяқтау
2 000 6 085 608 5 476

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 80 мың 

автоға дейін ұлғайту 

Рысқұлов даңғылын батыс бағытта және одан әрі ҮАААЖ-на шығуы 

Алғабас және Теректі ш / а тұрғындары үшін көліктік қолжетімділікті 

қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, қаладан кедергісіз шығуды қамтамасыз 

етіп, көлік ағындарын  бөлу арқылы Райымбек даңғылындағы көлік 

жүктемесінің төмендеуіне әкеледі. Жоба 2021 жылы басталды, оны 

іске асыру жалғастырылады.

1. Медеу ауданында 350 адам қабылдайтын 

емханасы бар 250 төсектік онкологиялық 

орталық салу және республиканың оңтүстік 

өңірін қамти отырып, онкологиялық 

науқастарды емдеу. 2.Медеу ауданында 

МЖӘ тетігі бойынша 200 төсектік көп бейінді 

аурухана салу. 3. Екі перзентханы бұзу және 

салу

42 мектеп

2 ДШСК

Жоғары өмір сүру стандарттарына сай 

ауданның теңгерімді және тиімді дамуы

Барлық қажетті инфрақұрылымы бар өзін-өзі 

қамтамасыз ететін және жинақы аудан 
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Қаржыландырудың 

 жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы/ Ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)

6.2.1.2

Қалқаман шағын ауданындағы Әшімов көшесінен қала шекарасына дейін (1 

учаске) 73 меншік иесінен жер сатып алу арқылы Абай даңғылын ұзарту 

("Көлік" бөліміндегі 5.1.4 тармағын қараңыз)

ҚМБ, ЖҚБ 2022-2023 ЖСҚ әзірлеу 12
Құрылысты бастау 

және аяқтау
2 639 2 651 265 2 386

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 80 мың 

автоға дейін ұлғайту 

Абай даңғылын батыс бағытта және одан әрі ҮАААЖ-на шығуы Ақжар 

және Шұғыла ш / а тұрғындары үшін көліктік қолжетімділікті 

қамтамасыз етеді.  Сондай-ақ, қаладан кедергісіз шығуды 

қамтамасыз етеді және ағындарды қайта бөлу арқылы Жандосов 

көшесіндегі көлік жүктемесінің төмендеуіне әкеледі.

6.2.1.3
"Батыс" хабының құрылысы (Барлық базары)

("Көлік" бөліміндегі 8.2.1 тармағын қараңыз)
ҚМБ 2026-2027 

Қаржыландыру 

көлемі тиісті 

құжаттар дайын 

болғаннан кейін 

анықталады

"Батыс" хабы
ТӨХ-тың болуы жолаушыларға көлік түрлері арасында - қала 

маңынан қала ҚК-не, темір жол көлігіне және т. б. арасында ыңғайлы 

және қауіпсіз ауысуға мүмкіндік береді.

6.2.1.4

"Батыс" полиорталағында 200 автобусқа, оның ішінде 50 электрлік 

автобусқа арналған Автокөлік газ толтыру компрессорлық станциясы 

құрылысымен бірге автобус паркін салу 

ҚМБ 2023-2024
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
5 602 Құрылысты аяқтау 9 399 15 001 1 501 13 500

200 автобусқа, 

оның ішінде 50 

электр автобусқа 

арналған автобус 

паркін салу

Автобустарға қызмет көрсетуді жақсартуға және аз шығындармен 

пайдалану уақытын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

полиорталықта көлік инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдеседі. Газ 

автобустарының парктері электр зарядтайтын компрессорлық 

станциясы бар КНС - мен жабдықталады

6.2.2 Әлеуметтік объектілермен қамтамасыз ету 2022-2030 5 251  55 801  109 329  71 928  30 451  272 760  123 746  137 953  11 061  

6.2.2.1 Мектеп құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ
1 мектеп құрылысы 10 333 7 мектеп құрылысы 33 257 2 мектеп құрылысы 10 258 3 мектеп құрылысы 25 263 79 111 32 997 35 053 11 061

"Жайлы мектеп" жобасы аясында "Батыс" полиорталығында  1 

мектеп салынады. Әрбір полиорталықта  халықтың табиғи және 

қатынамалы өсімін ескере отырып,  оқушы орнын қамтитын жаңа 

мектеп құрылысын қамтамасыз ету қажет (орташа өсім коэффициенті 

демографиялық және  қатынамалы көші-қоннан есептеледі =2,8).

6.2.2.2 2 мемлекеттік колледж құрылысы ҚБ 2022-2024 Разработка ПСД 212 Құрылыс 7 301 Құрылысты аяқтау 4 200 11 713 11 713
2 жатақханасы бар 

2 колледж

2025 жылға қарай Алатау ауданындағы "Зерделі" шағын ауданында 

жобалық қуаты 720 орындық және 300 төсек-орынға арналған 

жатақханасы бар  мемлекеттік колледж салу және жобалық қуаты 700 

орындық және 300 төсек-орынға арналған жатақханасы бар 

мемлекеттік колледж салу.

6.2.2.3 Мектепке дейінгі мекемелердің құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ

Құрылыс құны 

мастер-жоспар 

әзірленгеннен кейін 

анықталады

25 мектепке дейінгі 

мекеме

Халықтың табиғи және қатынамалы өсімін ескере отырып, әрбір 

полиорталықта  балаларды қамтуды қамтамасыз ету қажет (орташа 

өсім коэффициенті демографиялық және қатынамалы көші-қоннан 

есептеледі =2,8)

6.2.2.4

Алатау өңірінде 500 орындық көпсалалы емхана құрылысы және 1 

перзентхананың бас корпусын жаңғырту, жаңарту және күрделі жөндеу 

(қалалық перинаталдық орталық пен №5 қалалық перзентхананы 

бірлестіру) №2 екінші балалар клиникалық ауруханасының қабылдау 

бөлмесін салу

ҚБ, ЖҚБ, Алатау 

және Әуезов 

аудандарының 

әкімдіктері

2023-2025

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу, 

сейсмикалық күшейту 

және күрделі жөндеу 

2023 жылдың 4-тоқсаны

4 532

Құрылыс, сейсмикалық 

күшейту және күрделі 

жөндеу

21 800  Құрылысты аяқтау 49 650  75 982  13 082 62 900

Алатау ауданында 

1 стационар,

Мемлекеттік 

перинаталдық 

орталық

6.2.2.5

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) және Отбасылық-

дәрігерлік амбулатория (ОДА) объектілердің құрылысы 

(Қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, Алатау 

және Әуезов 

аудандарының 

әкімдіктері

2022-2023

1 ОДА құрылысын 

бастау (Мамыр шағын 

ауданы)

679  
1 ОДА құрылысын 

аяқтау 
35 714  714 1 ОДА

Пациенттердің ағынына сәйкес бөлмелердің функционалдығын 

сақтай отырып, жаңа стандарттарға сәйкес (кедергісіз орта, 

мүгедектер арбасы үшін, бірыңғай белгілер стандарттары, 

жылжымалы есіктер, балалар, ересектер, науқастар және сау 

адамдар үшін бөлек кіреберіс) қоршалған, жасылдандырылған, 

жарықтандырылған, автотұрақтары, бейнебақылау және ойын 

алаңдары бар емханаларды салу және қайта жасау.

6.2.2.6

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (ЖМЖС) құрылысы 

(Қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, Алатау 

ауданының әкімдігі
2024-2025

Жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу 

және құрылысты бастау

964 3 қосалқы станция 3 020 3 984  3 984

3 жаңа жедел 

жәрдем қосалқы 

станциясы

Жедел жәрдем бригадасының емделушіге жету уақытын қысқарту 

және полиорталықтық қағидаты бойынша қаланың барлық 

аудандарының тұрғындарына уақтылы медициналық көмек көрсету 

мақсатында.

6.2.2.7

"Боралдай сақ қорғандары" археологиялық паркі негізінде Сақ мәдениеті 

орталығын салу және музейлендіру 

("Алматы-мәдени астана" бөліміндегі 10 тармағын қараңыз)

МБ, ҚБ, ЖҚБ 2023-2025 Құрылыс 5 000 Құрылыс 7 000 Құрылысты аяқтау 3 000 15 000 15 000
Жылына 500 мың 

келушіге дейін

Қазақстанда Сақ мәдениеті орталығының ашылуы Алматыға тарихқа 

қызығушылық танытқан барлық адамдар, оның ішінде ішкі және 

шетелдік туристер үшін жаңа тартылыс нүктесі болуға мүмкіндік 

береді. Объект мәдени бағдарламаның, білім беру процестерінің 

ажырамас бөлігіне айналады. Орталық елдің зәкірлік объектілерінің 

біріне айналады деп болжануда. Құрылыс пен мұражайландыру 

қатар басталады.  ЖСҚ дайын

6.2.2.8 Полиорталықтық қағидаты бойынша учаскелік пункттерді ашу ПД, МАБ 2023-2025 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт

3000 адамға 1 пункт 

есебінен әр 

полиорталықта 30 

учаскелік пункт  

Алматы қаласында «Халықтың полиция органдарына сенімінің 

деңгейі» көрсеткіші енгізіледі. Бүгінгі таңда көрсеткіш Республика 

деңгейінде жүргізіледі және 36,4 пайызды құрайды.

6.2.2.9

Алматы қаласының Индустриялық аймағын дамытудың екінші кезеңін іске 

асыру (189,2 гектарға кеңейту)

("Тұрақты экономикалық өсу" бөліміндегі 2 тармағын қараңыз)

ЭжСЖБ, КжИБ, 

ҚЖжУБ, ҚБ, 

Алатау  

ауданының әкімдігі

2022-2025 4 360  22 360 20 000 46 720 6 720 40 000
АИА аумағын 189,2 

гектарға ұлғайту

Инвесторлар тарапынан жоғары сұранысты және жер учаскелерін 

игеру қарқынын, сондай-ақ ағымдағы толықтығын (қазіргі уақытта бос 

алаң 5%-дан аспайды) назарға ала отырып, АИА аумағын 189,2 

гектарға (екінші кезең) кеңейту жоспарлануда. АИА екінші кезеңінің 

инфрақұрылымын салуға республикалық бюджеттен шамамен 40 

млрд теңге бөлуді қажет етеді.

6.2.2.10

2-ші Жылу электр орталығын газға ауыстырудың бірінші кезеңі (3 іске қосу 

кешенін салу) 

("ТКШ қызметтерінің сапасын арттыру" бөліміндегі 12.1 тармағын қараңыз)

ЭжСЖБ, Алатау 

ауданының әкімдігі
2023-2025 ТЭН-ге сәйкес бірінші кезекте 3 іске қосу кешенін салу көзделеді.

6.2.2.11

2-ші Жылу электр орталығын газға ауыстырудың екінші кезеңі және 2-ЖЭО-

ны толық газдандыру (су жылыту қазандықтарының құрылысы және 

түпкілікті құрастыру)

("ТКШ қызметтерінің сапасын арттыру" бөліміндегі 12.2 тармағын қараңыз)

ЭжСЖБ, Алатау 

ауданының әкімдігі
2026-2030

2-ші кезекте су жылыту қазандықтарын салу көзделіп отыр. 

Жабдықтың түпкілікті орналасуы ашық халықаралық екі сатылы 

тендердің нәтижесі бойынша айқындалатын болады. Қаржыландыру 

көлемі мен көзі банктермен кредиттік келісімге қол қойылғаннан кейін 

анықталады. Жылдар бойынша игеру сомасы ЕРС (Engineering, 

procurement and construction)-мердігерді таңдағаннан кейін 

анықталады.

6.2.2.12
Өрт сөндіру деполарын құру 

("Қауіпсіз қала" бөліміндегі 8.7.1 тармағын қараңыз)

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, 

ТЖД 
2025-2026

1 депо құрылысын 

бастау
1 000  

1 депо құрылысын 

аяқтау
3 000  4 000 4 000

Қолданыстағы 1 

депоға қосымша 1 

жаңа депо салу

Қаланы өрт сөндіру қызметтерімен қамтуды арттыру және өрттерге 

жедел ден қою үшін қолданыстағы 1 өрт сөндіру депосына қосымша 1 

өрт сөндіру депосы салынатын болады. Осылайша, өрттен қорғау 

және ТЖ туындайтын орындарға өртке қарсы қызметтің нормативтік 

10 минутта келуі қамтамасыз етіледі.

6.2.2.13
Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін ДШСК салу

СБ, ҚБ, ЖҚБ 2024-2030 1 ДШСК 2 188 1 ДШСК 2 188 4 376 4 376
2030 жылға қарай 1000 адамға шаққанда халықты спорттық 

инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 80%-ға дейін.

6.2.2.14

 "Батыс" полиорталығындағы Алғабас шағын ауданында жаңа цифрлық 

инфрақұрылымын салу

("Алматы-смарт сити" бөліміндегі 15.2 тармағын қараңыз)

ЦБ 2023-2025

2023 жылдың 1 сәуіріне 

дейін зерттеулер 

жүргізіледі  

"Смарт сити" цифрлық құралдарын пайдалана отырып, жаңа 

инфрақұрылым құру, инфрақұрылымды цифрландыру және 

деректерді беру арналарын (опто-талшықпен, мобильді байланыспен 

және тіркелген сымсыз байланыспен қамту) дамыту үшін алдын ала 

жағдайлар көздеу жоспарлануда. Цифрлық инфрақұрылымды енгізу 

экономика салаларына фокустық қолдау көрсетуге, ТКШ қызметтерін 

тұтыну мен бөлуді есепке алуды автоматтандыруға және т.б. 

мүмкіндік береді.

6.2.2.15  "Батыс" полиорталығын абаттандыру және көгалдандыру ЭжҚОБ 2023-2030

Боралдай өзенінің 

жағасындағы 24 га 

жасыл алқапты 

абаттандыру;

Сайран көлін және 

іргелес аумақты қайта 

құру

6 240  

Зерделі шағын 

ауданында 41 гектар 

жаңа саябақ құрылысы; 

Үлкен Алматы 

каналының 

солтүстігінде, Алатау 

ауданындағы Жаңа 

Саин көшесінің 

батысында жаңа жасыл 

аймақтың құрылысы 

(Қарағайлы орман 63 

Га);

Сайран көлін және 

іргелес аумақты қайта 

құру

19 920  

Үлкен Алматы 

каналының 

солтүстігінде, Алатау 

ауданындағы Жаңа 

Саин көшесінің 

батысында жаңа жасыл 

аймақ құрылысын 

жалғастыру (Қарағайлы 

орман 63 Га)

5 000  

Жалпы ауданы 30 га 

болатын ЖЭО-2 

ауданында жаңа саябақ 

салу, технологиялық 

жарық бойында жалпы 

ауданы 92 Га  болатын 

жаңа жасыл аймақ құру

Сметаға сәйкес 31 160 31 160 128 гектарға ұлғайту 122 гектарға ұлғайту

Қолданыстағы жасыл қорды 250 гектарға ұлғайту және 1 тұрғынға 16 

м. кв нормативтік көрсеткішіне қол жеткізу. Аудандардың аумағын 

абаттандыруды қамтамасыз ету.

13 школ

Қаржыландыру 

"ТКШ қызметтерінің 

сапасын арттыру" 

бөлімінде 

көрсетілген

2 ДШСК
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Қаржыландырудың 

 жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы/ Ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)

7

"Тарихи орталық" полиорталығы

Даму аумағы - 1 589,3 Га

Халқы: 190 700

Мектептер:

қажеттілік - 24 мектеп (34 330 оқушы орны)

9 мектеп бар

жобалық мектептер - 22

"Жайлы мектеп" жоба аясында  салу жоспарлануда  -0

Мектепке дейінгі мекемелер

қажеттілік - 56 мектепке дейінгі мекеме

ҚЖжУБ, АБЖ,  

Алмалы, Медеу 

аудандарының 

әкімдіктері 

2022-2030 2 027  27 024  95 702  49 979  120 179  294 911  121 144  76 924  96 842  

Полиорталықта тарихи-мәдени маңызы бар орындар мен 

объектілерді сақтау және абаттандыру, микромобильділікті дамыту, 

автомобиль трафигін шектеу, тозығы жеткен инженерлік желілер мен 

ғимараттарды жаңғырту жоспарлануда. Экономикалық 

мамандануына сәйкес саяси орталықта туризм мен сервистік 

қызметтерді кешенді дамыту жоспарлануда

7.1
Полиорталықтың стратегиялық көрсеткіштері мен шекараларын 

анықтау
ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 10  213  223  223  

7.1.1 Мастер-жоспарды әзірлеу ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 Мастер-жоспар жобасы 10

2023 жылдың бірінші 

жартысында мастер-

жоспарды бекіту

45 55  55
Тарихи-мәдени мұраны сақтай отырып, қолданыстағы құрылысты 

қалпына келтіру, жаңарту және жаңғырту.

7.1.2 Нақты жоспарлау жобасы (НЖЖ) өзгерту және бекіту ҚЖжУБ, АБЖ 2023 НЖЖ-ны бекіту 168 168  168

7.2 "Тарихи орталық" полорталығында іске асырылатын жобалар 2022-2030 2 017 26 811 95 702 49 979 120 179 294 688 120 921 76 924 96 842

7.2.1 Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету 42 809 397 1 161 2 409 538 1 871

7.2.1.1 «Райымбек» хабының құрылысы (Алматы-2) ҚЖжУБ, ҚМБ 2023 ЖСҚ әзірлеу 330  330 330
"Райымбек 

батыр" хабы

Жолаушыларға жеке көліктерін автотұрақтарда қалдыру арқылы қала 

маңындағы және қалалық қоғамдық көліктер арасында ыңғайлы 

тасымалдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін к-лік-ауыстыру 

тораптарын (КАТ) құру қажет. Қазіргі уақытта мұндай тораптардың 

болмауына байланысты қаланың Алматы-1, Сайран автовокзалы, 

«Барлық» базары («Алтын Орда» базары ауданы), «Халық Арена» 

сияқты учаскелері әдетте жүктелген болып келеді.

7.2.1.2

Қажымұқан көшесін Назарбаев даңғылынан Сейфуллин даңғылына дейін 

ұзарту. 1-ші кезек - Алдар Көсе көшесін Сейфуллин даңғылынан Жамақаев 

көшесіне дейін  қайта құру 

("Көлік" бөліміндегі 5.1.6 тармағын қараңыз)

ҚМБ 2022-2023 ЖСҚ әзірлеу 21
Құрылысты бастау 

және аяқтау
379 400 40 360

Бұл жобаны іске асыру көшенің өткізу қабілетін арттырады және жаяу 

жүргіншілер қозғалысын қамтамасыз етеді. Жоба 2021 жылы 

басталды, оны іске асыру жалғастырылады.

7.2.1.3

Қажымұқан көшесін Назарбаев даңғылынан Сейфуллин даңғылына дейін 

ұзарту. 2-ші кезек - Қажымұқан көшесін Назарбаев даңғылынан Сейфуллин 

даңғылына дейін ұзарту 

("Көлік" бөліміндегі 5.1.7 тармағын қараңыз)

ҚМБ 2022-2025 ЖСҚ әзірлеу 21 Құрылысты бастау 100 Құрылыс 397
Құрылысты 

аяқтау
1 161 1 679 168 1 511

Қажымұқан көшесін ұзарту НЖЖ (нақты жоспарлау жобасы) сәйкес 

жоспарланған және салынып жатқан тұрғын үй кешендеріне жаяу 

және көліктік қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Жоба 2021 жылы 

басталды, оны іске асыру жалғастырылады.

7.2.2 Әлеуметтік объектілермен қамтамасыз ету 1 975  26 002  95 305  48 818  120 179  292 279  120 384  75 053  96 842  

7.2.2.1 Мектеп құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ
2023-2030 2 мектеп құрылысы 20 666 7 мектеп құрылысы 33 257  2 мектеп құрылысы 10 258  11 мектеп құрылысы 92 631  156 812  32 997 35 053 88 762

Әрбір полиорталықта  халықтың табиғи және қатынамалы өсімін 

ескере отырып,  оқушы орнын қамтитын жаңа мектеп құрылысын 

қамтамасыз ету қажет (орташа өсім коэффициенті демографиялық 

және қатынамалы көші-қоннан есептеледі =2,8).

7.2.2.2 Мектепке дейінгі мекемелердің құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ

Құрылыс құны 

мастер-жоспар 

әзірленгеннен кейін 

анықталады

56 мектепке дейінгі 

мекеме

Халықтың табиғи және қатынамалы өсімін ескере отырып, әрбір 

полиорталықта  балаларды қамтуды қамтамасыз ету қажет (орташа 

өсім коэффициенті демографиялық және қатынамалы көші-қоннан 

есептеледі =2,8)

7.2.2.3
Ауруханаларды салу және қайта жаңарту (қаржыландыру "Әркімге 

қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, 

Бостандық, 

Алмалы 

аудандарының 

әкімдіктері

2023-2026
ЖСҚ әзірлеу және 

күрделі ремонт 
2 919  

Құрылыс және күрделі 

ремонт 
46 700  Бұзу және құрылыс 9 000  Құрылысты аяқтау 7 400  66 019  26 019  40 000

500 орындық 

Орталық қалалық 

клиникалық 

аурухананың 

қабылдау бөлмесі 

бар жаңа блогының 

құрылысы. Абай-

Масаншыдағы 

Балаларды 

медициналық 

оңалту орталығын 

пайдалануға беру. 

Перинатология 

және балалар 

кардиохирургиясы 

орталығын 

жаңғыртумен 

ғимаратты күрделі 

жөндеу

1 перзентхана 

құрылысы

Мемлекеттік ұйымдарда жоғары технологиялық медициналық көмекті 

одан әрі дамыту, стационарлық көмектің сапасын арттыру

7.2.2.4

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) құрылысы  

(Қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, Алмалы 

және Бостандық 

аудандарының 

әкімдіктері

2025-2030

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылыс (жеке 1 АМСК 

және мемлекеттік 1 

АМСК) 

8 080  

ЖСҚ әзірлеу (жеке 1 

АМСК және мемлекеттік 

2 АМСК) және құрылыс 

(жеке 2 АМСК және 

мемлекеттік 3 АМСК) 

12 120  20 200  12 120  8 080
Жеке 2 АМСК;

мемлекеттік 3 АМСК

Пациенттердің ағынына сәйкес бөлмелердің функционалдығын 

сақтай отырып, жаңа стандарттарға сәйкес (кедергісіз орта, 

мүгедектер арбасы үшін, бірыңғай белгілер стандарттары, 

жылжымалы есіктер, балалар, ересектер, науқастар және сау 

адамдар үшін бөлек кіреберіс) қоршалған, жасылдандырылған, 

жарықтандырылған, автотұрақтары, бейнебақылау және ойын 

алаңдары бар емханаларды салу

7.2.2.5

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (ЖМЖС) құрылысы

(қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

ҚБ, ЖҚБ, Медеу, 

Бостандық, 

Алмалы 

аудандарының 

әкімдіктері

2024-2030
3 қосалқы станцияның 

ЖСҚ әзірлеу
360  

2 қосалқы станцияның 

ЖСҚ әзірлеу және 3 

қосалқы станцияның 

құрылысын бастау

3 080   Құрылыс 2 840  6 280  6 280  5 ЖМЖС құрылысы

Жедел жәрдем бригадасының емделушіге жету уақытын қысқарту 

және полиорталықтық қағидаты бойынша қаланың барлық 

аудандарының тұрғындарына уақтылы медициналық көмек көрсету 

мақсатында.

7.2.2.6 Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін ДШСК салу СБ, ҚБ, ЖҚБ 2024-2030 1 ДШСК 2 188 1 ДШСК 2 188 4 376  4 376
2030 жылға қарай 1000 адамға шаққанда халықты спорттық 

инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 80%-ға дейін.

7.2.2.7
"Тарихи орталық" полиорталығын абаттандыру және көгалдандыру 

(қаржыландыру «Жасыл Алматы» бөлімінде көрсетілген)
ЭжҚОБ 2023-2030

Ауданы 4,4 гектарға тең 

ҚБТУ алаңын, 

Байсейітова көшесінің 

бойындағы Сәтбаев 

көшесінен Жамбыл 

көшесіне дейінгі 7,1 

гектарға тең алаңдағы 

жаяу жүргіншілер 

аймағын, 4,6 гектарға 

тең алаңдағы Әлия және 

Мәншүк алаңдарын 

қайта құру

1 975  

Малая Алматинка 

өзенінің су бөлгішінен 

ауданы 87 Га «Медеу» 

спорт кешеніне дейінгі 

бөлігін, 4,6 Га Әлия 

және Мәншүк 

алаңдарын 

абаттандыру және 

көгалдандыру, 

Байсейітова көшесі 

бойындағы жаяу 

жүргіншілер аймағын 

қайта құру. Сәтбаев 

көшесінен Жамбыл 

көшесіне дейін ауданы 

7,1 Га

2 417  

Аумағы 37 Га  «Сұңқар» 

трамплині жанындағы 

саябақты абаттандыру 

және көгалдандыру,

  Атакент КТСД аумағын 

қайта құру және 

абаттандыру 28 Га

9 800

Аумағы 20 Га «Сұңқар» 

трамплині жанындағы 

саябақты абаттандыру 

және көгалдандыру, 

М.Әуезов атындағы 

драма театры 

жанындағы 5 гектар 

алаңды қайта құру

8 400  
Қажеттілік бойынша 

қосымша көгалдандыру
22 592  22 592  57 гектарға ұлғайту

Қолданыстағы жасыл қорды 57 гектарға ұлғайту және 1 тұрғынға 16 

шаршы метр нормативтік көрсеткішке қол жеткізу. Аудандардың 

аумағын абаттандыруды қамтамасыз ету

7.2.2.8 Полиорталықтық қағидаты бойынша учаскелік пункттерді ашу  ПД, МАБ 2023-2025 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт

3000 адамға 1 пункт 

есебі негізінде әр 

полиорталықта 30 

учаскелік пункт 

Алматы қаласында «Халықтың полиция органдарына сенімінің 

деңгейі» көрсеткіші енгізіледі. Бүгінгі таңда көрсеткіш Республика 

деңгейінде жүргізіледі және 36,4 пайызды құрайды.

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 

7 мың автоға дейін 

ұлғайту 

22 мектеп

2 ДШСК
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Қаржыландырудың 

 жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы/ Ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)

7.2.2.9
Өрт сөндіру деполарын құру

("Қауіпсіз қала" бөліміндегі 8.7.1 тармағын қараңыз)

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, 

ТЖД
2024-2026 1 депо 3 000  2 депо 10 000  1 депо 3 000  16 000  16 000

Қолданыстағы 3 

депоға қосымша 4 

жаңа депо салу

Қаланы өрт сөндіру қызметтерімен қамтуды арттыру және өрттерге 

жедел ден қою үшін қолданыстағы 3 өрт сөндіру депосына қосымша 4 

өрт сөндіру депосы салынатын болады. Осылайша, өрттен қорғау 

және ТЖ туындайтын орындарға өртке қарсы қызметтің нормативтік 

10 минутта келуі қамтамасыз етіледі.

8

"Оңтүстік-батыс" полиорталығы

Даму аумағы - 644,2 Га

Халқы: 77 000

Мектептер:

қажеттілік - 12 мектеп (13 860 оқушы орны)

4 мектеп бар

жобалық - 12

"Жайлы мектеп" жоба аясында  салу жоспарлануда - 5

Мектепке дейінгі мекемелер

қажеттілік - 23 мектепке дейінгі мекеме

ҚЖжУБ, АБЖ, 

Алатау 

ауданының 

әкімдігі

2022-2030 647  58 767  158 694  137 678  67 451  423 237  168 241  248 685  6 310  

Қолданыстағы объектілер мен ортаны адам-орталық форматқа қайта 

пішімдеу. "Алтын Орда" көтерме-бөлшек сауда нарығын 

агроөнеркәсіптік өңдеу объектілермен, сауда-логистикалық 

кешендерімен және әкімшілік-іскерлік орталықтарымен 

толықтырылған қалалық көтерме-тарату орталығына айналдыру. 

Мұнда "Барлық" базары ауданында Батыс автовокзалы, LRT және 

метрополитен станцияларын қамтитын ірі мультимодальды көлік-

ауыстыру торабын құру жоспарлануда

8.1 
Полиорталықтың стратегиялық көрсеткіштері мен шекараларын 

анықтау
ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 10  213  223  223  

8.1.1 Мастер-жоспарды әзірлеу ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 Мастер-жоспар жобасы 10

2023 жылдың бірінші 

жартысында мастер-

жоспарды бекіту

45 55  55 Бос аумақтарды дамыту және қолданыстағы құрылысты жаңғырту.

8.1.2 Нақты жоспарлау жобасы (НЖЖ) өзгерту және бекіту ҚЖжУБ, АБЖ 2023 НЖЖ-ны бекіту 168 168  168

8.2 "Оңтүстік-батыс" полиорталығында жүзеге асырылып жатқан жобалар 2022-2030 637 58 554 158 694 137 678 67 451 423 014 168 018 248 685 6 310

8.2.1 Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету 537 32 901 96 760 100 060 230 258 23 026 207 232

8.2.1.1

Төле би көшесін Яссауи көшесінен Әшімов көшесіне дейін (1 учаске), 135 

меншік иесінен жер сатып алу арқылы ұзарту  

("Көлік" бөліміндегі 5.1.1 тармағн қараңыз)

ҚМБ, ЖҚБ 2023-2025
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
4 693 Құрылыс 1 877 Құрылысты аяқтау 3 034 9 604 960 8 643

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 60 мың 

автоға дейін ұлғайту 

8.2.1.2

Төле би көшесін Яссауи көшесінен қала шекарасына дейін (2 учаске) 135 

меншік иесінен жер сатып алу арқылы ұзарту 

("Көлік" бөліміндегі 5.1.2 тармағын қараңыз)

ҚМБ, ЖҚБ 2022-2025
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
400 Құрылыс 4 708 Құрылыс 1 883 Құрылысты аяқтау 2 648 9 639 964 8 675

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 60 мың 

автоға дейін ұлғайту 

8.2.1.3
Жұбанов көшесін Момышұлы көшесінен қала шекарасына дейін 20 Га жер 

сатып алу арқылы ұзарту ("Көлік" бөліміндегі 5.1.8 тармағын қараңыз)
ҚМБ, ЖҚБ 2022-2025 ЖСҚ әзірлеу 137 Құрылысты бастау 1 500 Құрылыс 5 000 Құрылысты аяқтау 7 378 14 015 1 402 12 614

Өткізу қабілетін 

тәулігіне 40 мың 

автоға дейін ұлғайту 

Бұл жобаны іске асыру Әуезов және Наурызбай аудандарының КЖЖ 

шамадан тыс жүктелу мәселесін шешеді, ауданның дамуына оң 

серпін береді. Бұдан басқа, осы жобаны іске асырғаннан кейін 

қоғамдық көліктің қолжетімділігі жақсарады. Жоба 2021 жылы 

басталды, оны іске асыру жалғастырылады.

8.2.1.4
"Қалқаман" метро станциясының құрылысы 

("Көлік" бөліміндегі 3.2 тармағын қараңыз)
ҚМБ 2023-2025

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
20 000 Құрылыс 30 000 Құрылысты аяқтау 27 000 77 000 7 700 69 300

Метро 

пайдаланушыларын

ың санын күніне 10 

мың адамға ұлғайту 

(жалпы 100 мыңға 

дейін) 

Метро пайдаланушыларының санын көбейтуге мүмкіндік береді.

Жоба 2019 жылы басталды, оны іске асыру жалғастырылады

8.2.1.5

"Қалқаман" станциясынан "Барлық" базарына дейін метрополитеннің 

бірінші желісінің үшінші кезегін салу 

("Көлік" бөліміндегі 3.3 тармағын қараңыз)

ҚМБ 2023-2025 ЖСҚ әзірлеу 2 000 Құрылыс 58 000 Құрылысты аяқтау 60 000 120 000 12 000 108 000

Метрополитенді одан әрі дамыту жылдам көлік қаңқасының дамуына, 

Метро пайдаланушыларының өсуіне, қоғамдық көлік түрлері бойынша 

теңдестірілген жүктемеге ықпал етеді

8.2.2 Әлеуметтік объектілермен қамтамасыз ету 2022-2030 100  25 653  61 934  37 618  67 451  192 756  144 993  41 453  6 310  

8.2.2.1 Мектеп құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ
2023-2030 1 мектеп құрылысы 10 333 6 мектеп құрылысы 28 506  2 мектеп құрылысы 10 258  3 мектеп құрылысы 25 263  74 360  32 997 35 053 6 310

"Жайлы мектеп" жобасы аясында "Оңтүстік-Батыс" полиорталығында  

 5 мектеп салынады. Әрбір полиорталықта  халықтың табиғи және 

қатынамалы өсімін ескере отырып,  оқушы орнын қамтитын жаңа 

мектеп құрылысын қамтамасыз ету қажет (орташа өсім коэффициенті 

демографиялық және қатынамалы көші-қоннан есептеледі =2,8).

8.2.2.2 Мектепке дейінгі мекемелердің құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ

Құрылыс құны 

мастер-жоспар 

әзірленгеннен кейін 

анықталады

23 мектепке дейінгі 

мекеме

Халықтың табиғи және қатынамалы өсімін ескере отырып, әрбір 

полиорталықта  балаларды қамтуды қамтамасыз ету қажет (орташа 

өсім коэффициенті демографиялық және қатынамалы көші-қоннан 

есептеледі =2,8)

8.2.2.3
Ауруханаларды салу және жаңарту  (Қаржыландыру "Әркімге қолжетімді 

және сапалы медицина" бөлімінде көрсетілген)

 ҚБ, ЖҚБ, 

Наурызбай 

ауданының әкімдігі 

2023-2024

ЖСҚ әзірлеу және 

қайта жаңарту 4 

квартал 2023г.

5 093 Қайта жаңарту 11 000 16 093  16 093

"№7 Қалалық 

клиникалық 

аурухананы" 

жаңғыртумен 

күрделі жөндеу

Мемлекеттік ұйымдарда жоғары технологиялық медициналық көмекті 

одан әрі дамыту, стационарлық көмектің сапасын арттыру

8.2.2.4

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) және отбасылық-

дәрігерлік амбулатория (ОДА) объектілерінің құрылысы 

(қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

 ҚБ, ЖҚБ, 

Наурызбай 

ауданының әкімдігі 

2024-2030
2 ОДА-ның ЖСҚ-сын 

әзірлеу
50  

2 АМСК-ның құрылсы, 

1 ОДА-ның ЖСҚ-сын 

әзірлеу және 

құрылысты бастау

740

ЖСҚ әзірлеу 

(мемлекеттік 1 АМСК 

және 2 ОДА) және 1 

ОДА-ның құрылысын 

аяқтау

8 420  

ЖСҚ әзірлеу 

(мемлекеттік 1 АМСК, 3 

ОДА), құрылыс 

(мемлекеттік 1 АМСК, 2 

ОДА)

12 200  
Құрылыс (мемлекеттік 1 

АМСК, 3 ОДА)
20 000  41 410  36 410 5 000

Мемлекеттік 1 

АМСК және 2 ОДА

Мемлекеттік 1 АМСК 

және 3 ОДА

Пациенттердің ағынына сәйкес бөлмелердің функционалдығын 

сақтай отырып, жаңа стандарттарға сәйкес (кедергісіз орта, 

мүгедектер арбасы үшін, бірыңғай белгілер стандарттары, 

жылжымалы есіктер, балалар, ересектер, науқастар және сау 

адамдар үшін бөлек кіреберіс) қоршалған, жасылдандырылған, 

жарықтандырылған, автотұрақтары, бейнебақылау және ойын 

алаңдары бар емханаларды салу

8.2.2.5

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (ЖМЖС) құрылысы

(қаржыландыру "Әркімге қолжетімді және сапалы медицина" бөлімінде 

көрсетілген)

 ҚБ, ЖҚБ, Әуезов 

және Наурызбай 

аудандарының 

әкімдіктері 

2024-2030
1 ОДА-ның ЖСҚ-сын 

әзірлеу
50  

1 ОДА-ның ЖСҚ-сын 

әзірлеу және 

құрылысын бастау

740

ЖСҚ әзірлеу 

(мемлекеттік 1 АМСК 

және 2 ОДА) және 1 

ОДА-ның құрылысын 

аяқтау

820  

ЖСҚ әзірлеу 

(мемлекеттік 1 АМСК, 3 

ОДА), құрылыс 

(мемлекеттік 1 АМСК, 2 

ОДА)

12 160  
Құрылыс (мемлекеттік 1 

АМСК, 3 ОДА)
16 000  29 770  28 370 1 400  5 ЖМЖС салу

Жедел жәрдем бригадасының емделушіге жету уақытын қысқарту 

және полиорталықтық қағидаты бойынша қаланың барлық 

аудандарының тұрғындарына уақтылы медициналық көмек көрсету 

мақсатында.

8.2.2.6 Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін ДШСК салу СБ, ҚБ, ЖҚБ 2024-2030 1 ДШСК 2 188 1 ДШСК 2 188 4 376  4 376
2030 жылға қарай 1000 адамға шаққанда халықты спорттық 

инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 80%-ға дейін.

8.2.2.7
"Оңтүстік-Батыс" полиорталығын абаттандыру және көгалдандыру 

(қаржыландыру «Жасыл Алматы» бөлімінде көрсетілген)
ЭжҚОБ 2023-2025

4,6 Га Қарғалы өзенінің 

жағалауын 

абаттандыру және 

көгалдандыру, 73 Га 

Тұңғыш Президент 

саябағын қайта 

жаңарту, Үлкен Алматы 

өзенін №1 

тұндырғыштан Абай 

даңғылына дейін (7,4 

км) іргелес аумақты 

абаттандырумен қайта 

жаңарту (20 Га)

7 747  

 73 Га Тұңғыш 

Президент саябағының 

аумағын қайта жаңарту, 

Үлкен Алматы өзенін № 

1 тұнбадан Абай 

даңғылына дейін (7,4 

км) іргелес аумақты 

абаттандырумен (20 Га) 

қайта жаңарту

8 000
Бөкенбай ө., бірінші 

және екінші өзен
3 000  

Абай даңғылының 

оңтүстігіндегі аумақты 

көгалдандыру Алатау 

көшесінің ауданы 10 Га 

бұрышы, Қарғалы 

өзенінің іргелес аумағын 

Жандосов көшесінен 

Райымбек даңғылына 

дейінгі аумағы 6 Га 

көгалдандыру және 

абаттандыру

Сметаға сәйкес 18 747  18 747
24,6 гектарға 

ұлғайту
 16 гектарға ұлғайту

Қолданыстағы жасыл қорды 40,6 гектарға ұлғайту және 1 тұрғынға 16 

шаршы метр нормативтік көрсеткішке қол жеткізу. Аудандардың 

аумағын абаттандыруды қамтамасыз ету

8.2.2.8 Полиорталықтық қағидаты бойынша учаскелік пункттерді ашу ПД, МАБ 2023-2025 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт 10 учаскелік пункт

3000 адамға 1 пункт 

есебі негізінде әр 

полиорталықта 30 

учаскелік пункт  

Алматы қаласында «Халықтың полиция органдарына сенімінің 

деңгейі» көрсеткіші енгізіледі. Бүгінгі таңда көрсеткіш Республика 

деңгейінде жүргізіледі және 36,4 пайызды құрайды.

8.2.2.9
Өрт сөндіру деполарын құру 

("Қауіпсіз қала" бөліміндегі 8.7.1 тармағын қараңыз)

 ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, 

ТЖД
2023-2030

1 депо құрылысын 

бастау
1 000  

1 депо құрылысын 

аяқтау
3 000  1 депо 4 000  8 000  8 000

Қолданыстағы 1 

депоға қосымша 2 

жаңа депо салу

Қаланы өрт сөндіру қызметтерімен қамтуды арттыру және өрттерге 

жедел ден қою үшін қолданыстағы 1 өрт сөндіру депосына қосымша 1 

өрт сөндіру депосы салынатын болады. Осылайша, өрттен қорғау 

және ТЖ туындайтын орындарға өртке қарсы қызметтің нормативтік 

10 минутта келуі қамтамасыз етіледі.

Жоғары өмір стандарттары бар ауданды 

теңгерімді және тиімді дамыту

Барлық қажетті инфрақұрылымы бар өзін-өзі 

қамтамасыз ететін және жинақы кварталды 

аудан

Бұл жобаны іске асыру Әуезов және Наурызбай ауданының КЖЖ 

шамадан тыс жүктелу мәселесін шешеді және ауданның дамуына оң 

серпін береді. Бұдан басқа, осы жобаны іске асырғаннан кейін батыс 

бағытта ЖРТ дамыту және қоғамдық көліктің қолжетімділігі үшін дәліз 

пайда болады.

12 мектеп

2 ДШСК
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2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландырудың 

 жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы/ Ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)

9

Қалалық ортаға байланысты басқа басқармалардың жобаларын іске 

асыру кезінде полиорталықтық даму қағидаттарының сақталуын 

қамтамасыз ету

ҚЖжУБ, АБЖ 2023-2030 31 402 433 433 
Қаланың полиорталықты дамытудың бірыңғай стратегиясын ұстану 

мақсатында барлық жобаларды үйлестіру қажет.

9.1 Бағдарламалар/жобалар бойынша жиынтық есептілікті қалыптастыру ҚЖжУБ, АБЖ
2023-2030

Бағдарлама/жобалар 

бойынша есеп беру

Бағдарлама/жобалар 

бойынша есеп беру

Бағдарлама/жобалар 

бойынша есеп беру

Бағдарлама/жобалар 

бойынша есеп беру
Тұрақты түрде

10
Жұмыс істейтін жастар мен кезекте тұрғандардың тұрғын үйге 

мұқтаждығын қанағаттандыру
ҚБ, ӘКК, КҚК 2022-2030 47 220 40 000 40 000 40 000 200 000 367 220 367 220

10.1
Халықтың әлеуметтік осал топтары мен жұмыс істейтін жастар үшін тұрғын 

үйлерді сатып алу және салу
ҚБ, ӘКК, КҚК 2022-2030

1050 пәтер - жұмыс 

істейтін жастар үшін
17 220 40 000 40 000 40 000 200 000 337 220  337 220

10.2
Көпфункционалды тұрғын үйлерді салу (халықтың әлеуметтік осал тобы 

мен жұмыс істейтін жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету)
ҚБ, ӘКК, КҚК 2022-2030 30 000 30 000  30 000

11 Ескі үйлерді реновациялау бағдарламасын әзірлеу және бекіту ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2030 40 000  20 000  65 000  95 000  900 000  1 120 000  120 000  1 000 000  
Азаматтардың өмір сүруіне, қоғамдық кеңістікке қолайлы жағдайлар 

жасау және тұрғын аумақтарды дамыту және оларды абаттандыру.

11.1 Ескі үйлерді реновациялау бойынша ұсыныстар әзірлеу

ҚБ, ҚЖжУБ, АБЖ, 

ӘКК, КҚК, салалық 

сарапшылар

2023
Ескі үйлерді жаңарту 

бойынша ұсыныстар 

Есептік учаскелерді өзектендіру. Цифрлық реновациялау картасын 

әзірлеу.

11.2
Алматы қаласында ескі тұрғын үй қорын реновациялаудың 2022-2030 

жылдарға арналған бағдарламасын бекіту
ҚБ, ӘКК, КҚК 2022

Алматы қаласында 

тұрғын үй қорын 

реновациялаудың 2022-

2030 жылдарға арналған 

бағдарламасын бекіту

Бағдарламаның қамту көкжиегін 2025 жылдан 2030 жылға дейін 

ұлғайту. Уәкілетті ұйымның, Алматы қаласы әкімдігінің құрылымдық 

бөлімшелерінің және жеке инвесторлардың өзара іс-қимылын 

регламенттеу.

12
Ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстау Қағидаларын әзірлеу және 

бекіту
ҚЖжУБ, АБЖ 2022-2023 Қағидаларды әзірлеу Қағидаларды бекіту

Тұрғын үй қорының ғимараттары мен құрылыстарын күтіп-ұстау және 

пайдалану қағидалары. Қаржыландыруды қажет етпейді.

13
Ғимараттар мен құрылыстардың пайдалану қызметтерін 

қалыптастыру
ҚЖжУБ, АБЖ 2023

Ғимараттар мен 

құрылыстардың 

пайдалану 

қызметтерін 

қалыптастыру

Тұрғын үй қорының конструкциялары мен инженерлік жүйелеріне 

техникалық қызмет көрсету, жөндеу үшін. Қаржыландыру көлемі 

нақтыланатын болады.

14

Жобалау алдындағы зерттеулер және "Цифрлық егіз" жүйесін 

құрылыс карталарымен, инженерлік желілермен, сондай-ақ 

инвестициялық картамен толтыру

ҚЖжУБ, АБЖ, ЦБ 2023-2025

Инженерлік желілерді, 

ғимараттарды, 

құрылыстарды түгендеу

662  "Цифрлық егізді" әзірлеу 570  "Цифрлық егізді" әзірлеу 848  2 080  2 080  
Инвестициялау туралы шешім қабылдау үшін кәсіпкерлік субъектілері 

үшін қажетті ақпараты бар бірыңғай ашық ресурс.

15
"Алматыбасжоспар" ҒЗИ ЖШС ғылыми-зерттеу қызметін 

ұйымдастыру және ұйымдық құрылымын өзгерту
ҚЖжУБ, АБЖ 2023-2025 900  1 200  1 500  1 800  5 400  5 400

АЛМАТЫНЫҢ ПОЛИОРТАЛЫҚТЫ ДАМУЫ БӨЛІМІ БОЙЫНША 

БАРЛЫҒЫ
103 286 304 657 707 784 589 035 1 824 639 3 529 401 1 147 580 756 176 1 625 645

Ескі тұрғын үйді реновациялау жобаларын 

іске асырудың тиімді механизмін қамтамасыз 

етудің жалпы тәсілдерін анықтау

6720 пәтер 16250 пәтер 

Тұрғын үй құрылысына бос жер учаскелерінің болмауына 

байланысты халықтың әлеуметтік осал тобы мен жұмысшы жастарға 

ӘКК-мен бірлесіп, жері бар жеке құрылыс салушылардан дайын 

пәтерлерді сатып алу ұсынылады.

Осы объектілердің құрылысы аяқталғаннан кейін пәтерлерді 

халықтың әлеуметтік осал тобы мен жұмысшы жастарға (тұрғын үй) 

сату жоспарлануда, бұл жаңа объектілердің құрылысына қаражатты 

одан әрі қайта инвестициялау арқылы сатудан кіріс алуға мүмкіндік 

береді.

2022 жылғы 21 қарашадағы жағдай бойынша мемлекеттік тұрғын үй 

қорынан тұрғын үйге мұқтаж кезекте тұрғандардың жалпы саны 37 

480. 2023-2030 жылдар аралығында «ПКС» ЖШС халықтың 

әлеуметтік осал топтары мен жұмыс істейтін жастарды тұрғын үймен 

қамтамасыз ету үшін 16 250 пәтер салуды жоспарлап отыр.

1900 пәтер - халықтың 

әлеуметтік осал 

топтарына және жұмыс 

істейтін жастар үшін

1900 пәтер - халықтың 

әлеуметтік осал 

топтарына және жұмыс 

істейтін жастар үшін

1900 пәтер - халықтың 

әлеуметтік осал 

топтары мен  жұмыс 

істейтін жастар үшін

95 000 пәтер - халықтың 

әлеуметтік осал топтары 

мен  жұмыс істейтін 

жастар үшін

Алматы қаласын дамыту бағдарламасының 

қағидаттары мен басымдықтары негізінде 

ұзақ мерзімді перспективада орнықты даму

Барлық қатысушылардың өзара әрекеттесу 

тетіктерін жеңілдету арқылы реновациялау 

бағдарламасының тиімділігін арттыру

11.3
Ескі үйлерді бұзу және көпфункционалды тұрғын үйлер салу үшін қоныс 

аудару қорын қалыптастыру (оның ішінде пәтерлерді сатып алу арқылы)
 ӘКК, КҚК 2022-2030

40 000

оның ішінде: 

30 000 – жергілікті 

бюджет;

10 000 - жеке 

инвестиция

20 000

- жеке инвестиция

Бірінші кезеңде 2030 жылға дейін апатты жағдайдағы 708 үйді бұзып, 

683 көпфункционалды тұрғын үй салу жоспарлануда. Бұзылған 

үйлердің тұрғындарын қоныстандыру үшін, басқалармен қатар, 

бастапқы нарықтан пәтер сатып алу жоспарлануда.

Есептеулер үшін 2022-2026 жылдарға арналған тұрғын үй-

коммуналдық инфрақұрылымды дамыту тұжырымдамасының 

деректері 290 мың теңге сомасында тұрғын үй құрылысының құны 

бөлігінде пайдаланылды. Инфляцияға индекстеу де қолданылды - 

жыл сайын 7%. Қызыл сызықтар, санитарлық және су қорғау 

аймақтары салдарынан тұрғын үй қорының жоғалуы жыл сайын 

36,8%.

65 000

-- жеке инвестиция

95 000,

оның ішінде:

30 000 – 

жергілікті 

бюджет; 65 000 

– жеке 

инвестиция

900 000

оның ішінде:

60 000 – жергілікті 

бюджет; 840 000 – 

жеке инвестиция

1 120 000  120 000 1 000 000

Тозығы жеткен 304 

үйді бұзу және 150 

көпфункционалды 

тұрғын үй салу. 

Бұзылған үйлердің 

тұрғындарын 

қоныстандыру үшін, 

басқа шаралармен 

қатар, бастапқы 

нарықтан пәтер 

сатып алу 

жоспарлануда

Ескі 404 үйді бұзу және 

533 көпфункционалды 

тұрғын үй салу.

  Бұзылған үйлердің 

тұрғындарын 

қоныстандыру үшін, 

басқа шаралармен 

қатар, бастапқы 

нарықтан пәтер сатып 

алу жоспарлануда.

Тиімді және жедел өзара әрекеттесу үшін 

НҚА

Қаланың тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық қызметтерінің тиімді және 

жедел өзара іс-қимылы

Инвестициялау туралы шешім қабылдау 

үшін бірыңғай ашық ресурс құру

Алматы қаласы аумағын дамытудың 

бірыңғай институционалдық талдау 

орталығын құру

* - қаржыландыру көлемі жобаларды іске асыру барысында түзетілуі мүмкін


