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АҢДАТПА 
 

“Алматы облысының шаруашылық жерін орналастырудың жобасын 
геодезиялық қамтамасыз ету” атты дипломдық жұмыста Алматы облысының 
шаруашылық жерін орналастыру үшін, Алматы облысының географиялық 
жағдайы қарастырылды. Сонымен қатар, шаруашылық жерін геодезиялық қамту 
үшін CREDO_DAT  бағдарламасымен жұмыс жүргізілді. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

В дипломной работе «Геодезическое обеспечение проекта 
землеустройства Алматинской области» рассмотрено географическое 
положение Алматинской области по расположению сельхозугодий Алматинской 
области. Кроме того, проводились работы с программой CREDO_DAT для 
геодезической съемки сельхозугодий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    



ANNOTATION 
  

In the diploma work "Geodetic support of the project of land management of the 
Almaty region" the geographical position of the Almaty region on the location of 
agricultural lands of the Almaty region is considered. In addition, the work was carried 
out with the program CREDO_DAT for geodetic surveying of agricultural   lands. 
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КІРІСПЕ 
 
Ел экономикасының, ғылымы мен мәдениетінің дамуы, ғылыми-

техникалық прогрестің бүкіл халық шаруашылығына, ең алдымен оның 
агроөнеркәсіп кешеніне енгізілуі өндірістің ең маңызды құралы – жерді ұтымды 
пайдаланумен тығыз байланысты. және табиғи ресурс. 

Қазақстан Республикасында үлкен көлемді жер ресурстары бар. Жер 
қорын ұтымды пайдалану, шаруашылық мақсаттағы жер қатынастарын реттеу 
қиын мәселе. Осы мәселені шешу жерді халық шаруашылық деңгейіне өткізуді  
талап етеді; өнімді жерлерді пайдаланудың қарқындылығын және егіншілік 
мәдениетін арттыру; топырақ эрозиясымен оның барлық көріністерімен, 
жағымсыз өзгерістерден, оның  ластануымен белсенді күресу. 

Жоғарыда айтылғандардан шығатын қорытынды, қазір  жерге 
топтастыруды  реттеуге ең маңызды бөлігі, пайдалану негізі мен табиғи ресурсы 
ретінде жерді толықтай және тиімді пайдалануға бағытталған жер заңнамасын 
іске асыру жөніндегі шаралар жүйесі ретінде қызмет етеді. сондай-ақ 
жылжымайтын мүлік. 
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1    АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ-КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЫ  
  

1.1 Жалпы ақпарат 
 
Алматы облысы - қазіргі Қазақстан Республикасының оңтүстік-

шығысындағы облыс. 1992 жылға дейін Алма-Ата облысы болып, ал Алматы 
облыстың орталығына айналды.  

Аумағы – 224 мың шаршы метр. км. Облыс Қазақстан Республикасының 
оңтүстік-шығысында орналасқан және шығысында Қытаймен, оңтүстігінде 
Қырғызстанмен шектеседі (1-сурет ). 

 

 
 

1 Сурет - Алматы облысының географиялық картасы 
 
Əкімшілік орталық  Талдықорған қаласында белгіленген. Қазір қалада 70 

ұлт пен 433 мың ұлттың өкілі тұрады. Талдықорған – республикадағы жасыл 
желектердің бірі, саябақтар мен бақтардың арасында орналасқан. Қалада 
тарихи-мәдени мұраға жататын көрікті жерлер бар. 

 

 
 

2 Сурет - Көлсай көлі 
 
Облыста  аңшылық дамыған, табиғаты адам қолы тимеген бірегей жерлер 

бар. Бұл демалыстың осы түрлерін ұнататындар үшін шынымен қазына. Шексіз 
кеңістіктер мен таза сұлулықты тіпті ең күрделілер де бағалайды (1-кесте). 
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1 – Kесте - Алматы облысындағы үкімет басқармалары 
 
Толық аты Басқару жылдары 
Əшімов Бәйкен Əшімұлы 1968-1970 жж 
Сәдуақасов Бименде Сәдуақасұлы 1970-1972 жж 
Алыбаев Əріпбай Алыбайұлы 1972-1978 жж 
Құсайынов Сақан Құсайынұлы 1978-1982 жж 
Тыныбаев Əбубәкір Əлиұлы 1982-1987 жж 
Ануфриев Владислав Григорьевич 1987-1989 жж 
Жигулин Анатолий Сергеевич 1989-1990 жж 
Тұрсынов Сағынбек Тоқабайұлы 1990-1993 жж 
Ахымбеков Серік Ахымбекұлы 1993-1996 жж 
Өзбеков Өмірбек Өзбекұлы 1996-1997 жж 
Нұрқаділов Заманбек Қалабайұлы 1997-2001 жж 
Құлмаханов Шалбай Құлмаханұлы 2001-2005 жж 
Үмбетов Серік Əбікенұлы 2005-2011 жж 
Мұсаханов Аңсар Тұрсынханұлы 2011 - қазір 
 

Географиялық орналасу жағдайы. Алматы облысы Қазақстанда мына 
облыстарымен шектеседі: батысында Жамбыл облысы, солтүстік-батысында 
Қарағанды облысы, солтүстік-шығысында Шығыс Қазақстан облысымен 
шектеседі. Шығыста Қытаймен (СУАР), оңтүстігінде Қырғызстанмен (Шүй 
облысы) шектеседі. Аймақтың өте күрделі географиялық сипаттамасы және өте 
алуан түрлі рельефі бар.Солтүстік бөлігі Балқаш көліне біртіндеп  ойысты 
орналасқан.  

Екі бөлек массив – оңтүстік пен шығыста таулар алып  жатыр: Іле Алатауы 
және Жоңғар Алатауы (Тянь-Шань тау жүйесі). Бірте-бірте еңістегенде 
беткейлерінің түйіскен жерінде Іле өзенінің орта арнасы орналасқан. 
Беткейлердің өзі оның салаларының (Шарын, Шілік, Алматы, Күрті, т.б.) 
аллювиальды желдеткіштеріне толы. 

Облыс оңтүстігінде Солтүстік Тянь-Шань жоталарымен, солтүстік-
батысында Балқаш көлі мен солтүстік-шығысында Іле өзенінің аралығында 
орналасқан. Шығысында Қытаймен шектеседі [1]. 

 
2 – кесте. Халық саны 
 

Халық саны  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 560 267 ↗1 571 194 ↗1 589 751 ↗1 603 758 ↗1 620 696 ↗1 643 278 
2009 2010 2011 2012 2013  

 
Облыс 16 ауданға бөлінеді: 
1. Алакөл ауданы – Үшарал 
2. Балқаш өңірі – Бақанас 
3. Қаратал ауданы – Үштөбе 
4. Ақсу ауданы – Жансүгіров 
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5. Сарқанд облысы – Сарқанд 
6. Көксу ауданы – Балпық-Би 
7. Ескелді ауданы – Қарабұлақ 
8. Кербұлақ ауданы – Сарыөзек 
9. Панфилов ауданы – Жаркент қ 
10. Жамбыл облысы – Ұзынағаш 
11. Іле ауданы – Өтеген-Батыр 
12. Қарасай ауданы – Қаскелең қ 
13. Талғар ауданы – Талғар қ 
14. Еңбекшіқазақ ауданы – Есік 
15. Ұйғыр облысы – Чунджа 
16. Райымбек ауданы – Кеген 
және облыстық бағыныстағы 3 қала: 

- Қапшағай 
- Талдықорған 
- Текелі 

Аудан атауының тарихы. Алматы ауданы таратылды. Аудандар 
үлкейтіліп, республикалық билік органдарына тікелей бағыныштылығына 
берілді. 

-    Алматы ауданы. 1928-1930 жж 
-    Жетісу облысы. 1924-1928 жж 
-    Жетісу облысы. 1922-1924 жж 
-    Жетісу облысы. 1867-1922 жж 
-    Семей облысы (Ресей империясы). 1854-1867 (облыс құрамында) 
-    Томск губерниясы. 1846-1867 (провинция құрамында) 
 
 
1.2 Табиғи климаттық жағдайы 
 
Климаты қоңыржай. Қаңтардың орташа температурасы -8°С, шілде 22,3°С.  

Алматы облысының табиғи жағдайларына 5 климаттық белдеу кіреді. Климаты 
күрт континенттік, қаңтардың орташа температурасы жазықтарда -15°С, тау 
етегінде - 6-8°С. Шілдеде сәйкесінше +16°С және +24+25°С. Жылдағы жауын 
көлемі  жазықтарда 300 мм, тау етегі мен тауларда жылына 500 -1000 мм-ге дейін 
(3-сурет). 
 
 

1.3 Облыстың флорасы мен фаунасы 
 

Бұл өлкенің табиғи жағдайы өзгеше. Тау бөктерінде және тау 
беткейлерінде әртүрлі өсімдік, ағаштар кездеседі, жабайы жануарлардан, оның 
ішінде сирек кездесетін барыс мекендейді. 
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3 Сурет - Алакөл көлі 
 
Таулардың беткейінде туристе биікке көтерілетін жапырағы жасыл  

ормандарды кездестіреді, олар дала пейзажын, өзен аңғарларында жеміс (алма) 
бақтарын, көктерек орманын, долана тоғайларын көреді. Бұл аймақтардың 
фаунасы да әртүрлі. Мұнда қояндарды, тиіндерді, хомяктарды, борсықтарды 
және тіпті қоңыр аюларды кездестіруге болады.  

Сонымен қатар, Достық стансасында теміржол өткелі және 
Қырғызстанмен шекарада – Кеген пунктінде автомобиль өткізу бекеті бар. 

Сонымен қатар, Алматы облысы туризмді дамыту табиғи көрікті 
жерлерімен де танымал. Сy қоймасының оңтүстігінде Іле және Жоңғар 
Алатауының бірқатар таулары бар, онда көптеген әдемі жерлерді (Үлкен Алматы 
көлі, Есік көлі, құдай түрген сарқырамасы, Альпі қарағайлары және т.б.) көруге  
болады. Қапшағaй қаласынада бес мың шақырым жерде бұдан 2 мың жыл 
бұрынғы ерекше жартас суреттері – «Тaмғалы тaс», су қоймасының солтүстік-
шығыс жағалауында – «Əнші төбe» бар. Облыстың оңтүстік-шығысында Іле 
өзенінің сағасындағы аңғарда “Шaрын шатқaлы” орналасқан [2]. 

 

 
 

4 Сурет - Əнші төбелер 
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1.4 Гидрология 
 
Облыстың климаты күрт континенттілікпен сипатталады, бұл оның 

Еyразия материгінің қойнауында орналасқандықтан, теңіз бен мұхиттардан 
едәуір қашықтықта орналасуымен түсіндіріледі. 

 

 
 

5 Сурет - Қапшағай су қоймасы 
 
Алматы облысы жерүсті суларының үлкен ресурстарына ие. Жер үсті 

суларының желісі су спортының, балық аулаудың, ашық ауада жүзудің, желкенді 
жүзу мен рафтингтің дамуына, сонымен қатар ландшафттың тартымдылығына 
ықпал етеді.  

Алматы облысының өзендері Іле - Қазақстанның ірі өзендерінің бірі 
(1439 км). Аумағында Шілік, Түргeн, Есiк, Қаскелең сияқты бірқатар қуатты 
салаларды алады. Немесе кеме жүзетін, жүктері бар баржалардың қозғалысына 
көптеген су қоймалары кедергі келтіреді. Іледегі су тасқыны сәуірден тамызға 
дейін жалғасады, өйткені. өзен және оның салалары мұздықтармен қоректенеді 
(6-сурет). 

 

 
 

6 Сурет - Іле өзені 
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Іле туралы поэтикалық аңыз бар. Бұл жерлерде бірде зұлым сиқыршы 
Балқаш өзінің сұлу қызы Ілемен бірге тұрыпты. Ол Қаратал (Балқаш көліне 
құятын өзендердің бірі осылай аталады) деген кедей жігітке ғашық болыпты. 
Бірақ әкесі қызына сүйіктісі туралы ойлауға да тыйым салды. Сонда Іле 
жүрегінің таңдағанына қашады. Балқаш қашқанның жолын кесу үшін көлге, Іле 
мен Қараталаны өзенге айналдырды. Əйтсе де, оған сүйіктісін ажырату 
жазылмаған: Балқаш көліне құятын Іле мен Қаратал суы қосылып кетеді. 

Жабайы табиғаттың таңғажайып сұлулығы өзегіне таң қалдырады. Табиғат 
зоналарының алмасып тұруы таңқаларлық - қарлы таулардың етегінен құм 
төбелерінің жоталарына дейін. Өркениетті Еуропада мұны көру үшін 
Шпицбергеннің мәңгілік мұзынан Африканың шөлдеріне саяхатты бастау керек 
еді, яғни  4000 км-ден астам! 

Іле өзенінің атауы моңғолша «Илансy» сөзінен шыққан, бұл жарқыраған, 
дегенді білдіреді. 

Өзеннің жоғарғы ағысы, ең алдымен, Алтын-Емел ұлттық табиғи паркінің 
әсем жерлерін: Ақтау таулары мен әйгілі Əнші төбе, Бесшатыр қорғандарын 
тамашалау мүмкіндігімен тартады. 

Өзеннің орта бөлігінде өзен бойымен 1-2 күндік су жолдары жүргізіліп, 
Тамғалы-Тас трактіндегі буддалық жартастағы петроглифтерге автобуспен 
экскурсиялар ұйымдастырылады. Жағалауда жақсы балық аулау бар. 

Өзінің бастапқы сұлулығын ішінара сақтап қалған жалғыз өзеннің төменгі 
ағысының учаскелері, оның көптеген көлдері бар. Бұл жерде керемет мөлшердегі 
сом балық аулау бар. Өзен атырауы - экзотикалық және бақылайтын 
жануарларды, әсіресе жабайы табиғаттағы құстарды жақсы көретіндер үшін 
нағыз жұмақ. Birdwatching – бұл чемпионат пленкаға түсірілген құстардың саны 
бойынша есептелетін спорт. 

Тау өзендерін спортты дамытуда көптеген мүмкіндіктер бар. Су туризмі 
туризмнің ең экологиялық түрі болып табылады, мұнда саяхатшылар қозғалу 
үшін табиғат жасаған табиғи жолдарды пайдаланады. Тәжірибелі су 
спортшылары үшін Шарын, Шілік, Көксу, Тентек, Лепсі, Қаратал өте тартымды. 
Бұл өзендердің өтуі күрделіліктің ең жоғары санатына жатады және үлкен 
спорттық ғана емес, сонымен қатар тәрбиелік әлеуетке ие. Олардың жоғарғы 
ағысы адам қолы тимеген табиғи аймақтарда орналасқан, олардың сұлулығымен 
және табиғи ландшафттардың алуан түрлілігімен таң қалдырады. 

Шарын өзені. Екі қуатты тау бұлағы-Тескей - Алатау жотасының 
солтүстік беткейінен бастау алатын Қарқара және Кетпен жотасының тау 
лабиринттерінен ағатын Кеген өзеннің негізгі салаларының бірін құрайды. Іле-
Шарын, оның ұзындығы 350 км. Шарын теңіз деңгейінен 3700-3800 м биіктіктен 
баcтап, төмендейді. Оңтүстік  бөлігінде қорықтың аймағы арқылы ағып өтіп, 
жабайы жануарлар тұрғындарымен: таутеке ешкілері, шыршалары, 
ақбөкендерімен кездеседі деп күтілуде. Құстардың ішінен тау күркетауықтарын 
– қарқұрттарын, тау кекіліктерін кездестіруге болады [3]. 
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7 Сурет -  Шарын өзені 
 

Көлдер, минералды бұлақтар:  
Жалаңашкөл көлі. Қытаймен шекарадағы шипалы суы бар көл. 
Жасылкөл көлі. Ол Жоңғар тауының биік шыңында, мәңгілік мұзға 

жақын, ғажайып пейзажы мен әсем табиғаты, тың табиғаты мен су 
жамылғысының қайталанбас сұлулығымен орналасқан. 

Үлкен Алматы көлі. Алматы өзенінің бастауларынан 10-11 км жерде 
орын тепкен. Көлдің ұзындығы бір шақырымдай, ең үлкен ені 500 м, тереңдігі 38 
м-ге дейін жетеді.Көлдің суы тұщы. Көл – алматылықтардың сүйікті демалыс 
орны. 

Қапшағай су қоймасы. Онда көптеген демалыс аймақтары бар. 
Қапшағайда балықтардың 26 түрі мекендейді: көктерек, мөңке, тұқы, табан, т.б. 

Корама минералды бұлақтары. Олар Алматыдан шығысқа қарай 125 
шақырым жерде, Шілік өңірінде орналасқан. Асқазан-ішек жолдарын, тірек-
қимыл аппараты мен жүйке жүйесін, бауыр ауруларын, панкреатитті және т.б 
емдейді. 

Химиялық құрамы жағынан сульфат-натрий-кальций терминіне 
жақындайды. Ол ұзақ уақыт бойы жақсы атаққа ие болды. Радон бұлақтарының 
суы ревматизм, подагра және басқа да ауруларды емдейді. 

Алма-Арасанның бұлақтары. 1780 м биіктікте, Алматыдан оңтүстікке 
қарай 25 км жерде орналасқан. Қазір бұлақтардың негізінде Алма-Арасан 
бальнеологиялық курорты жұмыс істейді. Минералды сулар температурасы 9°С-
тан 38°С-қа дейін болатын 16 бұлақпен ұсынылған. Судың химиялық құрамы 
бойынша бұлақтар күкіртті сутегі-карбонатты-кремнийлі натрий ыстық 
көздерінің түріне жақындайды. Олардағы күкіртті сутегінің мөлшері 
Қазақстанның барлық басқа термалды ванналарына қарағанда жоғары. 

Аяқ-Қалқан. Іле өзені сол жағындағы құмды шөлде емдік сулар ағып 
жатыр. Бұлақтар бір-бірінен 10-15 метр қашықтықта үш жерден жер бетіне 
шығады. Судың температурасы +23°С, +27°С, жалпы дебет тәулігіне шамамен 
120 мың литр. Минералдануы Қазақстанның барлық басқа бұлақтарымен 
салыстырғанда 1 литрге 0,1 миллиграммға дейін кремний қышқылы мен 
бромның болуымен ең үлкен болып табылады. Минералдану дәрежесі бойынша 
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бұлақтар Кавказдың минералды бұлақтары - Есентуки және Цхалтубо суларына 
жақындайды. Сулар асқазан ауруларын емдейді, сонымен қатар бүйрек және тері 
ауруларын емдейді. Емдік сулар көптеген «азапты» тартады [4]. 
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2     ҚР ЖЕРДІ БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 
 

2.1  Зерттеу объектісінің қазіргі жағдайы 
 
Алматы облысында 836 елді мекен бар. Облыстың ауданы 224,1 мың 

шаршы метрді құрайды. 
300 елді мекенге талдау жүргізілді. 1970-1980 жылдары жасалған бас 

жоспарлармен 417 елді мекен қамтамасыз етілген. Болжамды кезеңмен 1990-
2000 жж. Алматы облысының барлық елді мекендері сейсмикалық жоғары (8-9 
балл) аймақта орналасқан. Елді мекендердің көпшілігінде қолданыстағы жоба 
құрамы бейберекет, айқын әлеуметтік орталықтандырылмаған. Территорияны 
дәл функциялық аймақтарға бөлу қарастырылмаған. Нысандар сондықтан өмір 
сүруге ұсынылатын учаскелер жеке тұрғын үй ғимараттарымен салынуын 
жалғастыруда. Көрсетілген құрылыс үшін ауыл шаруашылығы жерлерін алып 
қою фактілері бар.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде қала құрылысының шығармашылық 
ұжымдарын тарта отырып, Алматы облысындағы елді мекендердің бас 
жоспарларын әзірлеу қажет және бұл іс-шара облыста қала құрылысы кадастрын 
құру мен жүргізуді жеделдетер еді.  

 
3 Кесте – Облыс аймақтары бойынша аумақтық бірліктердің саны 
 

Облыстық бағыныстағы 
аудандар мен қалалардың 
атауы 

Елді мекендердің саны 

 Барлығы Соның ішінде: 
  қалалық ауылдық 
  қала ауыл ауыл (село) 
1 2 3 4 5 
Талдықорған қаласы (га.) 10 1 - 9 
Ақсу 55 - 3 52 
Алакольский 60 1 1 58 
Балқаш 34 - - 34 
Еңбекшіқазақ 80 1 - 79 
Ескелдіский 38 - 1 37 
Жамбыл 62 - 1 61 
Іле 33 - 4 29 
Қарасай 67 1 - 66 
Қаратал 50 1 - 49 
Кербұлақ 66 - 1 65 
Көксуский 39 - 1 38 
Панфиловский 45 1 - 44 

 
Барлық деңгейдегі (облыстық, аудандық және қалалық) кадастрдың 

тапсырыс берушілерін анықтау, сондай-ақ қаржылық қолдау арқылы жүзеге 
асыру тәртібін нақты анықтау қажет. 
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Мемлекеттiк деңгейде мемлекеттiк қала кадастрының 
автоматтандырылған жүйесi жұмыс iстеген кезден бастап кез келген құрылысқа, 
сатып алуға, сатуға, жалға беруге жер учаскелерiн беруге қатысты жергiлiктi 
атқарушы органдардың шешiмi немесе өзге де актiлерi қабылданатынын 
белгiлеу қажет. Оларда орналасқан жылжымайтын мүлiк, сондай-ақ аяқталған 
тұрғын үй және азаматтық құрылыс объектiлерiн пайдалануға қабылдау 
белгiленген тәртiппен қалалық кадастр қызметiнде тiркелуге тиiс. 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жер пайдалануы Іле ауданында 
орналасқан. Топырақтары ашық каштан, сероземді. Бетеге, жусан, ши, теріскеп, 
сортаң, қияқ, жида, қамыс, сексеуіл өседі. Қасқыр, түлкі, қарсақ, қоян, қабан 
тіршілік етеді. 

1970 жылы облыс аумағында облыстық «Ильич жолы» газеті шыға 
бастады. Аудан аумағынан Алматы – Семей темір жолы, Алматы – Қапшағай тас 
жолы өтеді. 

 
 
2.2 Жерге орналастыру процесі 
 
Жерге орналастыру процесіне қатысушылар жерге орналастыру, 

ұйымдастыру жүргізетін өзге де органдар жатады. Жерге орналастыру  кезіндегі 
жүйелерге қатысатын тұлғалардың құқық жүйелері: 

• жерге орналастыруға тапсырыс берушінің құқығы бар 
• жерге орналастыру жұмыс кезеңдерінде  жеке, немесе жеке қызметшісі 

арқылы қатысу; 
• жерге орналастыру өндірісінің материалдарымен танысу; 
• ұсыныстарды қарауға енгізу; 
• жерге қамтамасыз ету кезінде пайда болған мәселелерді талқылауға 

қатысу; 
• мемлекеттегі жерге қамту бойынша қажетті ақпаратты  органдар; 
• келісім-шарт негізінде тұтынушылармен қарым-қатынас орнату; 
• арнайы рұқсатсыз жерге орналастыру жобаларының іске асырылуын 

бақылауды жүзеге асыруға; 
• көнерген жерге орналастыру кестерін  өңдеу бойынша ұсыныстар енгізу. 
 
 
2.3 Жерге орналастыру жүйесіне қатысушы тұлғалардың міндеттері 
 
Жерге қамту кезеңдері келесі тараптарды қарастырады: 
- жерге ұйымдастыру  жұмыстарын талдау; 
- дайындық жұмыстарымен талқылау; 
- кестелереді, бағдарламаларды және жерге қамтамсыз ету  жоспарын 

дайындау; 
- жерге орналастырудағы  құжаттарға өзгеріс енгізу;  
Жерге орналастыру процесіне қатысушылардың құқықтары: 
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- жерге орналастыруға тапсырыс берушінің: 
- жерге орналастыру өндірісінің материалдарымен танысу; 
- өз ұсыныстарыңызды қарауға жіберу; 
Құрылыс салушы (жобалау-іздестіру жұмыстарын жүзеге асыратын) 

мыналарға құқылы: 
- мемлекеттік органдарда жерге орналастыру мәселелері бойынша 

қажетті ақпаратты алуға; 
- келісім-шарт негізінде тұтынушылармен қарым-қатынас орнату; 
- арнайы рұқсатсыз жерге орналастыру жобаларының іске асырылуын 

бақылауды жүзеге асыруға, оның нәтижелері туралы жергілікті 
атқарушы органдарға хабарлауға; 

Жерге орналастыру кезiнде құқықтары мен заңды мүдделерi қозғалуы 
мүмкiн үшiншi тұлғалардың: 

- жерге орналастыру мәселелерін талқылауға қатысуға және олардың 
мүдделерін қозғайтын жерге орналастырудың барысы мен нәтижелері 
туралы ақпарат алуға; 

- жер ресурстарын басқару процесінде олардың мүдделерін қозғайтын 
заңсыз әрекеттерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
шағым жасауға. 

Жерге орналастыру процесіне қатысушылардың міндеттері: 
- жерге орналастыру процесінің барлық қатысушылары: 
- Қазақстан Республикасының жер заңнамасын сақтауға; 
- жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi құзыреттi мемлекеттiк 

органдардың талаптарын орындауға; 
- жерге орналастыру процесінде жер учаскелерінің меншік иелері мен жер 

пайдаланушылардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету; 
Жобалық  құжаттаманы келісетін және бекітетін атқарушы органдар оны 

бір ай мерзімде қарауға міндеттері: 
- жерге орналастыру іс-әрекетінің өндірісін бастау; 
- жерге орналастыру органдарының жерге орналастыру жұмыстарын 

жүргізуі және жерді пайдаланушы тұлғалардың мәселесінің шешілуі; 
- құжаттардың көлемінің, кесте қажеттіліктерінің көрсетілуі [5]; 
 
 
2.5 Дайындық жұмысы 

 
Дайындық жұмыстары деректерден, геодезиялық аспапты жұмысқа 

дайындаудан, техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуден  тұрады. 
Болжамдарды, бағдарламаларды, схемаларды және жерге орналастыру 

жоспарын дайындау. Қағидалардың 4 - тармақта  көрсетілгендей жердегі 
орналастыру бағдарлама жобалар, эсселер көрсетіледі. 

Болжамдарды, бағдарламаларды, схемаларды және жерге орналастыру 
жоспалар дайындау ; 

Дайындық жұмыстарында тікелей картамен жұмыс жасалынады және бұл 
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жұмысқа қажетті кестелерді, аспапты, бағдарламаны дайындаумен жүргізіледі. 
 

 
 

8 Сурет - Дайындық жұмыстары 
 

Жерге орналастыру құжаттамасының міндетті түрлері шаруашылық 
аралық, шаруашылық ішілік және учаскелік жерге орналастырудың 
болжамдары, схемалары, бағдарламалары, жобалары, Қазақстан 
Республикасының аумағындағы жерге орналастыру жобалары болып табылады. 
елді мекендер, жерді пайдалану мен қорғауға байланысты жобалар, жоспарлар, 
карталар, эсселер, есептер, сондай-ақ жер учаскелеріне құқықты куәландыратын 
құжаттар [6]. 
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3   АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ПАЙДАЛАНЫП ЖЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
3.1 Жерге орналастыру 
 
Алматы облысында жерге орналастыру жобасының негізінде жерге 

орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Мемлектетік жер саясаты  маңызды мәселе 
себебі жерді тиімді пайдалану жумыстарын жоғары деңгейде атқару жұмысты 
жылдамдатады. Жерге өмір сүру объектілерін салу адам кажеттілігіне керекті 
тұрмыстын ғимараттарды уйлерді фабрикаларлы салу үшін инвестиция жасау 
керек (8-сурет). 

 

 
 

9 Сурет - Жерге түгендеу 
 

Жерге орналастыру объектілерін жерге орналастыру (оның ішінде 
инженерлік инфрақұрылым объектілерінің күзет аймақтарының шекараларын 
белгілеу); 

Мемлекеттік кадастрлық тіркеуге құжаттарды дайындау; 
Жерге орналастыру – жердің құрамы мен жағдайын зерттеу, жер 

ресурстарын ұтымды пайдалануды және оларды қорғауды жоспарлау мен 
ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешені. Бұл мәселені заманауи деңгейде 
шешу үшін біздің жерге орналастыру ұйымы жаңа технологияларды қолдану 
арқылы әзірленген озық техниканы пайдаланады (9-сурет). 

Жерге орналастыру объектілерін жерге орналастыру аумақтық белгілеу; 
Мемлекет тіркеуге жерге байланысты құжаттарды дайындау, дайындық 

жұмыстары ; 
Жерге орналастыру жұмыстарын жаңа бағдарламалар арқылы дайындау; 
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10 Сурет - Жерге орналастырудағы қолданылған геодезиялық аспап 
(Leica TC 407) 

 
Жерге талдау жұмыстары 3 топтан  тұрады. Олар: дайындық, далалық, 

камералық жұмыстары. Далалық жұмыста аспапты орнату, аспаппен жұмыс, 
топографиялық түсіру, сызба сызу кіреді. Ал, камералық жұмыстар 
бағдарламамен өңдеу. 

 

 
 

11 Сурет - Жерге орналастыру жұмыстарының кезеңдері 
 

Жерге қамтасыз ету жұмыстары мына кезеңдермен жүзеге асады: 
- жаңа объектілері қалыптасуда немесе қолданыстарды ретке келтіру 

кезінде объект шекарасын көрсету; 
- мемлекттік жылжымайтын мүлік жерде шекаралардың орнын анықтауға 

мүмкіндік беретін мәліметтер болған жағдайда; 
- шекаралардың орнын анықтауға мүмкiндiк беретiн мәлiметтер болған 

жағдайда; 
- үлеске жер учаскесін беру кезінде; 
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- жер учаскесі мемлекеттік немесе муниципалдық меншіктегі жерлерден 
құрылған кезде (12 - сурет). 

 

 
 

12 Сурет - Дайындық жұмысы 
 
Жерге ұйымдастырылған кадастр жұмыстарын, топографиялық жасалған 

жұмыстарды, геодезиядық түсірілімдерді және жер учаскелерінің параметрлері 
туралы мәліметтерді жинауға мүмкіндік беретін басқа да түсірулер мен 
өлшемдерді, шекаралық түсірімдерді жүргізуді қамтамасыз етеді. Жердегі 
ұйымдастыру жұмыстары техникалық құжатты дайындау барысындағы 
сатыларға арналған. Бұл жер қоры учаскелері пайда болған кезде, учаскелер мен 
жер бедерінің шекаралары белгіленген кезде пайда болған құжаттарды, сондай 
ақ мүліктік құқықтарды тіркеу жане қайта рәсімдеу, жалға беру, мәселелерін 
шешу үшін қажетті нормативтік, техникалық және экономикалық құжаттар 
жиынтығы бар. Жер учаскелерінің шекарасының іргелес жатқан жер 
пайдаланушылармен талқылау, жер бетіндегі шекаралық  шартты белгілермен 
бекіту. 

Қиын құрастырылған белгілі ғимараттар мен үйлердің құрлысы 
белгілерінің бұрыштарының координаталарын тауып, учаскеге зерттеу жүргізу.         
Жерді бір санаттан екінші санатқа ауыстыру, оның ішінде ормандық жер қоры 
мен ауыл шаруашылығығындағы жерлер кіреді [7]. 
 

 
3.2 CREDO бағдарламалық пакетінде жерге орналастыру мәселелерін 

шешу 
 
Credo бағдарламасымен Алматы облысының шаруашылық жерін 

орналастырудың жобасын геодезиялық қамтамасыз ету үшін ең алдымен 
жоғарыда айтылғандай дайындық, далалық, камералық жұмыстардан алынған 
өлшемдер қолданылады. Біз түсірісті жасағаннан кейін Credo Mix бағдарламасда 
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өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Өңдеу жұмыстары шартты белгілердің көмегімен 
жүргізіледі. Бағдарламаның ерекшелігі - қашықтықтан өңдеу жұмыстарын 
жүргізе білуі. Credo MiX та далалық жұмыстан алынған өлшем енгізілінгеннен 
кейін, экранда алынған жердің топографиялық түсірісі көрсетіледі. 
Топографиялық түсірулерге біршама өзгерістер енгізіледі. Себебі, нүктелердің 
ауытқуы, сызбалардың уақыт өте келе өзгеріске ұшырауы. Топографиялық 
түсіріс өңделініп, дайын болғанда ары қарай AutoCAD бағдарламасымен жұмыс 
жасалынады. 

 
 
3.3 Техника тапсырмасы 
 
Сондықтан жиі оларды түрлендіру қажет болады. Бұл тапсырма 

TRANSCOR бағдарламасының көмегімен қарапайым және жылдам шешіледі. 
Бағдарлама геоцентрлік, геодезиялық және тікбұрышты координаталарды 
автоматтандырылған түрлендіру мүмкіндігін береді (WGS84, P 390, SK 95, SK 
63, сізге қажет басқа анықтамалық және жергілікті координаттар жүйелері. 
Сонымен қатар, TRANSCOR геоцентрлік, геодезиялық және тікбұрышты 
координаталарды қосу параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді, әртүрлі 
әдістерді қолдана отырып, тікбұрышты мемлекеттік және жергілікті 
координаттар жүйелері. 

Жер учаскелерін автоматтандырылған есептеу, электронды жер кадастры 
мен кезекшілік жоспарларын құру және жүргізу үшін жер бедерінің цифрлық 
моделі (БТМ) болуы қажет. Толыққанды DTM құру CREDO TOPOPLAN 
жүйесімен қамтамасыз етілген. Осы жүйені пайдалана отырып, маман CREDO 
және TRANSCOR жүйелерінде бұрын өңделген геодезиялық түсірілім деректері 
негізінде және (немесе) құрылған электронды растрлық субстрат негізінде 
CREDO жерге орналастыру процесінің желісінде және DSM (рельеф және 
жағдай) жұмысын жалғастырады. TRANSFORM бағдарламасын пайдалану. 
CREDO TOPOPLAN жүйесі координаталық геометрия әдістерінің кең ауқымын 
(элементтер ретінде нүктелерді, шеңберлерді, сызықтарды және сплайндарды 
пайдалану) пайдалана отырып, сандық рельеф моделін және жағдайын жасауға 
және өңдеуге болады [8]. 
 

    
 

13 Сурет - Credo Mix бағдарламасында жүргізілген түсіріс нәтижесі 
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14  Сурет - Credo Mix бағдарламасында жүргізілген топографиялық түсіріс 
 
 
3.4 Жерге орналастыруды автоматтандырылған жобалау жүйесінің 

қазіргі жағдайы  
 
МемНПТцзем жүйесінің жобалық ұйымдарының осы бағыттағы ұзақ 

мерзімді жерге орналастыру тәжірибесін ұйымдастыру; автоматтандырылған 
объектіге орналастыру  кадастр жобасын қамтамасыз ету, талқылау, жоспарлау 
міндеттерін біртұтас шешкенде  тиімдірек жасауға болады. Ақпарат ағынының 
бүкіл схемасы - бастапқы деректерді жинаудан шешімдерді шығаруға дейін.  

Еліміздің жерді ұйымдастыру аясында құрылған автоматты саты  
неғұрлым жоғары болса,  соғұрлым тығыз біріктірілгені анық. 

Жаңа жер учаскелерінің меншік иелері мен пайдаланушыларының көп 
санының пайда болуына байланысты жерге орналастыру қызметінің мемлекеттік 
жер кадастрын жүргізу, бірінші кезекте объект иелерінің пайдаланушыларды 
есепке алу, сондай-ақ олардың жоғары - сапалы жоспарлау және картографиялық 
материал маңызды болып келеді. 

 Жерді орналастыруды да түбегейлі қайта құру қажет. Бұл өзгерістер 
шаруашылық аралық жерге орналастыру көлемінің кеңеюімен және 
талаптарының күшеюімен (жерге меншік пен жер пайдаланудың жаппай қайта 
құрылуына байланысты) ғана емес, сонымен қатар шаруашылық ішілік 
қамтамасыз етудің  ерекше назар аударуымен қатысты. 

- жерге орналастырудың жоспарлы есептері (АСПЗР); 
- жерге орналастыру жобасы (SAZPR). 
АСЗК жер қорларының сапа жағынан  сипаттары туралы ақпаратты  жер 

учаскелерінің есебін жүргізуге, жерге меншік құқығын және жерді пайдалануды 
тіркеуге, топырақты бонитировкалауды жүргізуге, жерді бағалауға, жердің 
пайдаланылуын бақылауға және ақпараттық қызметтерге, мемлекеттік 
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органдарға арналған. Жер қатынастарын құқықтық реттеу әдістері, 
экономикалық тұтқалар мен ынталандырулар. SAZPR - жерге орналастыру 
мәселелерін шешудің негізгі жүйесі; ол шаруашылық аралық және шаруашылық 
ішілік жерге орналастыру жұмыстарын жүргізуде, егжей-тегжейлі жобалауда, 

 

 
  

15 Сурет - Функционалды автоматтандырылған жерге орналастыру 
жүйелері 

 
Жаңа экономикалық механизм жағдайындағы жерге орналастыру 

жұмыстарының мазмұнымен қатар аталған ішкі жүйелер арасындағы ақпараттық 
және логикалық байланыстарды талдау супержүйесінің объектілік-
функционалдық моделін құруға мүмкіндік береді. Қазақстан» және оның 
құрылымындағы SAZPR орнын анықтаңыз (16-сурет). 

 

 
 

16 Сурет - Жер ресурстарының SAZPR жүйесі. 
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17  Сурет - АРМ функционалдығы 
 

Картадағы объектілермен келесі операцияларды орындауға мүмкіндік 
береді: 

- картаның көрінетін бөлігін жұмыс кеңістігінде жылжыту; 
- картаның көрінетін бөлігінің масштабын үлкейту/кішірейту; 
- олармен әрі қарай әрекет ету үшін картадағы элементтерді таңдау; 
- карта экстенттері арасында жылжу; 
- картада бетбелгілерді құру, өңдеу, жою; 
 
 
3.5 AutoCAD бағдарламасымен жерге арналған жұмыстарды 

геодезиялық қамтамасыз ету 
 

 
 

18 Сурет - AutoCAD бағдарламасымен координатар енгізу 
 
Бағдарламада жұмыс үстелінде көрсетілетін қызметтер: 
- картаның көрінетін бөлігін жұмыс кеңістігінде жылжыту; 
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- картаның көрінетін бөлігінің масштабын үлкейту/кішірейту; 
- олармен әрі қарай әрекет ету үшін картадағы элементтерді талдау; 
- картада объектілер құру, өңдеу; 
 

 
 

19 Сурет - Бағдарламада атқарылатын  жұмыс әрекеттері 
 

Жағдаяттармен жұмыс 
Дизайнердің жұмыс станциясы жағдайлармен жұмыс жасағандағы 

мүмкіндіктер: 
Жағдаятқа басып таңдау жасау; 
Жағдай құру: 
Жағдаят  құрастыру (нүктеде, сызықта немесе көпбұрышты қабаттарда); 
 

 
 

20 Сурет - Есептік құжаттаманы басып шығару 
 
Бағдарлама іздеуді, сонымен қатар құжаттарды экспорттауды және 

импорттауды қамтамасыз етеді. Əкімшінің есеп үлгілерін өңдеу мүмкіндігі бар. 
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21 Сурет - Нәтижені экспорттау 
 
АutoCAD бағдарламымен сурет дизайнын жасаймыз. Жасалып отырған 

жұмыстың топографиялық түсірісінің толық дизайны құрастырылады. АutoCAD 
бағдарламасында координаттар енгізіліп, Кредо жүргізілген жұмысты аяқтайды. 
Бұл жерде, Credo Mix та жасалған жұмыстан кеткен қателіктер түзетіледі. Яғни, 
жұмыс үстелінде берілген қажетті белгілерді қолданып жасалынады. 
Артықшылығы үлкен уақыт үнемдейді, 3Д дизайыны құрастырылады [9]. 

 

   
 

22  Сурет - AutoCAD бағдарламасымен жұмыс нәтижесі 
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                                                        ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Жер біз, яғни адамзат үшін ерекше орын алады. Біз жерді шаруашылық 
үшін, өндіріс үшін, мекендеу үшін, адамзатқа керекті азық - түлікті алу үшін, 
шикізаттарды өңдеу үшін қолданамыз. Қазіргі сәтте, жер беті көптеген 
өзерістерге ұшырады, құрлық беті қауіпке тола бастады. Бізді мақсатымыз жерді 
өз мақсатында пайдаланылуы үшін, жер дұрыс берілуі, тіркелуі үшін жұмыс 
жасау. Шаруашылық жерінің маңызын көрсету, шаруашылық жерін бөлінуін, 
шекарасының дұрыс берілуін, әр санаттағы жер өз мақсатына қолданылуын 
бақылауымыз қажетті. Жобаны қорытындылай келе, Талғар қаласында ауыл 
шаруашылығына арналған жер үлесімен өңдеу жұмыстары жүргізілді. Жұмыс 
нәтижесі негізінде жердің ерекшелігіне гердезиялық баға бердік. Камералық, 
далалық жұмыстармен қамтасыз ете отырып жұмыстың толық аяқталуы 
жүргізілді. 

Жер нарығы қалыптасу кезеңінде жер учаскелеріне құжаттарға құқық беру 
жүйесі жоқ, бұл сатып алушылардың қызығушылығының төмендеуіне әкеліп 
соқтырады. Кадастры осындай жүйе. Онда жерлердің табиғи, экономикалық 
және құқықтық жағдайы туралы сенімді қажетті ақпараттар жиынтығы бар. 
Елдің жер ресурстарының саны,  жағдайы және сапасы туралы ғана емес, 
олардың әлеуеті туралы да ақпарат болуы маңызды. Сөйтіп, кешенді есептің 
біртұтас жүйесін құру жүзеге асады. Тәжиірбеде келесі міндеттерді шешу үшін: 
облыстың биоресурстарын, орманды басқару, картаға түсіру, шөлдену және 
топырақтың процесіне мониторинг жүргізу. 
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