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Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі

Алматы қаласының әкімдігі Іле Алатау мемлекеттік ұлттық паркінің
ерекше қорғалатын табиғи аумағын «Көкжайлау» тау шаңғы курортының
құрылысына арналған қор жеріне ауыстыру мәселесі бойынша ақпарат
жолдайды.
Қосымша: _2__ бет.

Р. Тауфиков

Орынд. Л.А. Бурумбаева
т.279-52-80
email: almatytourism@list.r
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2015 жылғы 11 қарашадағы
№ 18-02-34/27102//Ұ/Қ - 1892 хатқа

Қосымша

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша «Көкжайлау» тау шаңғы
курорты құрылысының жобасы бойынша жұмыстар 2014 жылы уақтылы
орындалды (ТЭН және ЖСҚ құны – 2 млрд. 650 млн. теңге), жобалық
құжаттаманың толықтығы мен сапасын «Мемсараптама» РМК уәкілетті
органы тексеріп, 2014 жылы 09 қыркүйекте тиісті оң сараптамалық
қорытындысын берді. Сонымен, тау шаңғы курортының әзірленген жобалық
құжаттамасы Қазақстан Республикасының 2017 жылға дейінгі қолданыстағы
заңнамасына сәйкес келеді.
2014 жылы 2 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Туризм
объектісін салу және оның жұмыс істеуі үшін ерекше қорғалатын табиғи
аумақтардың жекелеген жер учаскелерін Алматы қаласының босалқы
жерлеріне ауыстыру туралы» № 1267 қаулысы қабылданды.
Республикалық бюджеттен 2016 жылға тау шаңғы курортының
инфрақұрылымының құрылысы үшін қаражат бөлу туралы бюджеттік
өтінімге қолдау көрсетілмеді.
Сонымен қатар Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық
шаруашылық басқармасы 3 жоба әзірледі:
1. Электрмен жабдықтау желісінің құрылысы (110/10-10 кВ
подстанция: ғимарат құрылысы басталды, іргетасы құйылды, жабдық сатып
алынды).
2014 жылы 1,3 млрд. теңге мөлшерінде қаражат бөлініп, игерілді.
2015 жылы 2,9 млрд. қаражат бөлінді, 2,8 млрд. теңге игерілді.
2. «ТШК үшін кәріздік коллектор құрылысы» жобасы, Мемсараптама
қорытындысы алынды, трассаның ұзындығы – 20 км.
Жобаның алдын-ала құны – 1 млрд. 318 млн теңге.
3. «Көкжайлау» ТШК үшін газбен жабдықтау сыртқы желілерінің
құрылысы» жобасы – құрылыстың алдын-ала құны – 900 млн. теңге,
Мемсараптаманың қорытындысын беру сатысында тұр (2015 жылғы
желтоқсан), трассаның ұзындығы – 20 км.
Жұмсалған бюджеттік қаражаттың жиынтығы – 8 млрд. 68 мың теңге.
Алматы қаласының әкімдігі аталған аумақты этникалық бірегейліктегі
капиталдық емес нысандар, оның ішінде этноауылдар және басқаларын
орналастыру үшін пайдалануды жоспарлап отыр.
Осыған байланысты қазіргі кезде жұмсалған қаражатты назарға ала
отырып, Көкжайлау аңғарын ұлттық парк құрамына қайтару жөнінде қаулы
қабылдау жөнсіз деп есептейміз.
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Ақпарат

Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
На № 18-02-34/27102//Ұ/Қ - 1892 от 11 ноября 2015 года

Акиматгорода Алматынаправляет информациюпо вопросу перевода
особо охраняемых природных территорийИле-Алатауского государственного
национального парка в земли запаса для строительства горнолыжного
курорта «Кокжайлау».

Р. Тауфиков

Исп. Бурумбаева Л.А.
т.279-52-80
email: almatytourism@list.ru
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Приложение на _____листах.

Приложение

По договору о государственных закупках работы по проекту
строительства
горнолыжного
курорта
«Кокжайлау»
выполнены
своевременно в 2014 году (стоимость ТЭО и ПСД– 2 млрд.650млн.тенге),
полнота и качество проектной документации проверена уполномоченным
органом РГП «Госэкспертиза», что подтверждается соответствующим
положительным экспертным заключением, выданным 09 сентября 2014 года,
таким образом, разработанная проектная документация горнолыжного
курорта, соответствует действующему законодательству Республики
Казахстан до 2017 года.
2 декабря 2014 года принято постановление Правительства РК № 1267
« О переводе отдельных участков земель особо охраняемых природных
территорий в земли запаса города Алматы для строительства и
функционирования объекта туризма».
Бюджетная заявка на выделение средств из республиканского бюджета
на строительство инфраструктуры горнолыжного курорта на 2016 год не
поддержана.
В то же время Управлением энергетики и коммунального хозяйства
города Алматы разработаны 3 проекта:
1.Строительство сетей электроснабжения (подстанция 110/10-10 кВ:
начато строительство здания, залит фундамент, закуплено оборудование).
В 2014 году выделены и освоены средства в размере -1,3 млрд.тенге.
В 2015 году выделено -2,9 млрд. тенге, освоено 2,8 млрд. тенге.
2. Проект «Строительство канализационного коллектора для ГЛК,
получено заключение Госэкспертизы, протяженность трассы – 20 км.
Предварительная стоимость проекта - 1 млрд 318 млн тенге.
3.Проект « Строительство наружных сетей газоснабжения для ГЛК
«Кокжайлау» - предварительная стоимость строительства – 900 млн. тенге,
на стадии выдачи заключения Госэкспертизы (декабрь 2015 г.),
протяженность трассы – 20 км.
Итого бюджетных средств затрачено – 8 млрд 68 тысяч тенге.
Акимат города планирует использовать указанную территорию для
размещения некапитальных объектов этнической идентичности, в том числе
этноаулов и др.
В этой связи, принимая во внимание затраченные средства, полагаем,
что принятие постановления по возврату урочища Кокжайлау в состав
национального парка в настоящее время нецелесообразно.
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Информация

