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"Южказнедра"
РММ

«ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
«ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ
ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін хабарлайды

"Жамбыл облыстық орман шаруашылығы
және жануарлар дүниесі аумақтық
инспекциясы" РММ

Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы «Қазақстан
Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министірлігі Геология комитетінің
«Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология департаменті» РММ -нің белгіленіп
отырған қызмет туралы өтінішін зерделей отыра ұсынылған географиялық нүктелері болмауына
байланысты ұсыныстар мен ескертулер жолдай алмайтынын хабарлайды.

1. Көзделіп отырған қызмет туралы өтініштің 16-тармағында "табиғат қорғау іс-шараларының үлгі
тізбесіне"сәйкес нақты, оның ішінде жер қойнауын қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу
2. "Көзделіп отырған қызмет туралы өтініштер" деген 17-тармақта салыстырма кестеде техникалық
шешімдердің баламалы нұсқаларының нәтижелерін көрсету

«ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ
САНИТАРИЯЛЫҚ –
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті (бұдан әрі, Департамент)
"Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетінің
"Оңтүстікқазжерқойнауы" Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология департаменті" РММ-нің Жамбыл
облысы, Талас ауданында қатты пайдалы қазбалар ресурстарын бағалау мақсаттары үшін тау-кен массасын
алумен және топырақтың орнын ауыстырумен қатты пайдалы қазбаларды барлау бойынша көзделіп
отырған қызметі туралы өтініш бойынша ұсыныстар мен ескертулерге қатысты Сіздің хатыңызды қарап,
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитетінің хатына сай (шығ.№ 24-02-24/8199 07.10.2021ж.), құзыреті шегінде мыналарды хабарлайды.
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 19-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, белгіленген
қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін Денсаулық сақтау саласындағы рұқсат беру құжаты
эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялықэпидемиологиялық қорытынды болып табылады.
Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығымен (бұдан әрі - тізбе) айқындалған.
Осыған байланысты, белгіленген қызмет туралы өтініштерде тізбедегі эпидемиялық маңыздылығы жоғары
объектілерге рұқсат беру құжатының қажеттілігін көрсету қажет.
Сондай-ақ, Кодекстің 46-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес халықтың санитариялық –
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдар қоршаған ортаға зиянды заттар мен
физикалық факторлардың жол берілетін шекті шығарындылары мен жол берілетін шекті төгінділері,
санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық-қорғау аймақтары бойынша нормативтік құжаттама
жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық сараптама (бұдан әрі-нормативтік құжаттама жобалары)
жүргізеді.
Өз кезегінде, нормативтік құжаттама жобаларының сараптамасы «Халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР
ДСМ-336/2020 бұйрығымен айқындалған тәртіппен ұсынылатын мемлекеттік қызметтер шеңберінде
жүргізіледі.
Сонымен бірге, көзделіп отырған қызмет туралы өтініштер жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттама
жобаларына жатпайды.
Осылайша, заңнамада көзделген қызмет туралы өтініштерді келісу бойынша Департаменттің және оның
аумақтық бөлімшелерінің құзыреті көзделмеген.

«ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖЕР
ҚАТЫНАСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қазақстан Республикасының Экология кодексінің талаптарына сәйкес «Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік
Қазақстан өңіраралық геология департаменті» РММ-нің өтініші бойынша Қазақстан Республикасының
Жер Кодексінің (бұдан әрі-Кодекс) 71, 71-1 баптары бойынша жер учаскелерiн iздестiру жұмыстары үшiн
және Кодекстің 139, 151 баптары негізінде жердi қорғаудың мақсаттары мен мiндеттерiн назарға алуды,
сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 379
«Жерге орналастыру жобасын әзірлеу жөніндегі жерге орналастыру жұмыстарын орындау қағидаларын
бекіту туралы» бұйрығы негізінде Жерге орналастыру жобасында берілетін (өзгеретін) жер учаскесінің
алаңы, оның шекарасы және орналасқан орны, бөгде және шектес меншік иелері немесе жер
пайдаланушылар, сондай-ақ жер учаскесінің ауыртпалықтары мен сервитуттары айқындалады.
«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетінің
«Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология департаменті» РММ-нің қарастырып
отырған жер учаскесі жер заңнамаларына сәйкестендіру ұсынылады.

Ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тарапынан келіп түскен жоқ.

Протокол
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РГУ
"Южказнедра

Наименование государственного органа

Предложения и замечания

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ»

Замечаний и предложений нет

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКИМАТА
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ»
РГУ "Жамбылская областная территориальная
инспекция лесного хозяйства и животного
мира"

1. В пункте 16 «Заявления о намечаемой деятельности» разработать конкретные мероприятия, в том числе
по охране недр в соответствии с «Типовым перечнем природоохранных мероприятий»
2. В пункте 17 «Заявления о намечаемой деятельности» показать в сравнительной таблице результаты
альтернативных вариантов технических решений

Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает, что
РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Южказнедра» Комитета геологии
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, изучив заявление о
намечаемой деятельности, не может направлять предложения и замечания в связи с отсутствием
предложенных географических точек.

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО –
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
САНИТАРНО –
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент санитарно – эпидемиологического контроля Жамбылской области (далее, Департамент)
рассмотрев Ваше письмо касательно предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности
на разведку твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей
оценки ресурсов твердых полезных ископаемых Республиканское государственное учреждение "ЮжноКазахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Южказнедра", в Таласском районе, Жамбылской
области, в соответствии с письмом Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан (исх.№ 24-02-24/8199 от 07.10.2021г.), в пределах компетенции
сообщает следующее.
Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье
народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области
здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой
деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой
эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 (далее - Перечень).
В этой связи, в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать необходимость
разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня.
Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза
проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым
сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и
санитарно-защитным зонам (далее – Проекты нормативной документации).
В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых
государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных
услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Вместе с тем, заявления о намечаемой деятельности не относятся к вышеуказанным Проектам
нормативной документации.
Таким образом, законодательством не предусмотрена компетенция Департамента и его территориальных
подразделений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АКИМАТА
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ»

Замечания и педложения от общественности не поступало.

В соответствии с требованиями экологического кодекса Республики Казахстан по обращению
РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии» Комитета геологии
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» ЮжноКазахстанский межрегиональный департамент геологии " (далее-Кодекс) необходимо принять во
внимание цели и задачи охраны земель для изыскательских работ по статьям 71, 71-1
Земельного кодекса Республики Казахстан и на основании статей 139, 151 Кодекса, а также, На
основании приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 мая 2015 года
№ 379 «Об утверждении правил выполнения землеустроительных работ по разработке
землеустроительного проекта» в землеустроительном проекте определяются площадь
предоставляемого (изменяемого) земельного участка, его границы и место нахождения,
сторонние и смежные собственники или землепользователи, а также обременения и сервитуты
земельного участка.
Земельный участок, рассматриваемый РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный
департамент геологии» Южказнедра» Комитета геологии Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан, предлагается привести в соответствие с земельным
законодательством.

