
1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Сагандыкова Д.Н., Мурсалимова Э.А., Жупарбеков А.Б.

Оқу құралы

Мамандығы «Жерге орналастыру»
Біліктілігі «Техник»

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесіне
1511000 «Жерге орналастыру» мамандығына өзектендірілген үлгілік оқу

бағдарламаларымен үлгілігік оқу жоспарлары бойынша әзірленген

Нұр-Сұлтан, 2020



2

ӘОЖ 332 (075.32)
КБЖ 65.32-5я722
         С14

Рецензенттер:
«Талғар агробизнес және менеджмент колледжі» МКҚК: «Ауыл

шаруашылығы, ветеринария және экология» бейіні бойынша ОӘБ,
«Позитив-НС» ЖШС

«Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығымен
ұсынылған

С14
Мамандығы «1511000-Жерге орналастыру» біліктілігі «151103 3 -
Техник»: Оқу құралы/ Д.Н. Сагандыкова, Э.А. Мурсалимова,
А.Б.Жупарбеков. – Нұр-Сұлтан: «Talap» Коммерциялық емес
акционерлік қоғамы, 2020. – 306б.

ISBN 978-601-333-925-2

Оқу құралы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
жүйесіне 15110000 «Жерге орналастыру» мамандығына өзектендірілген
үлгілік оқу бағдарламаларымен үлгілігік оқу жоспары бойынша әзірленген.

Оқу құралы «1511000-Жерге орналастыру» мамандығы, «151103 3 -
Техник» біліктігінің курс бағдарламасына сәйкес барлығы төрт бөлімнен
тұрады, өз кезегінде модульдерді зерделеу нәтижесінде білім алушылар
менеджмент және маркетинг қызметінің саласын басқаруды, нарықтық
қатынастарға көшу жағдайындағы жер қатынастарының мәнін, жер
кадастрын жүргізу кезінде деректерді алу, өңдеу және талдауды, жерге
орналастыруды жобалау, жобаны жасаудың міндеттері, мазмұны және жалпы
әдістемесін және спутниктік және жер үсті өлшеу құралдарымен жоспарлы-
биіктік геодезиялық негіздемесін құрастыруды меңгереді.

ӘОЖ 332 (075.32)
КБЖ 65.32-5я722

ISBN 978-601-333-925-2
«Talap» КЕАҚ, 2020ж

 

 



3

АЛҒЫ СӨЗ

Оқу құралы ҚР БҒМ 31.10.2017 жылғы бұйрығымен бекітілген
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарына сәйкес "Жерге
орналастыру " мамандығы бойынша колледж білім алушыларына арналған.

Оқу құралында жерге меншік нысандарының алуан түрлілігі, жер
қатынастарындағы мемлекеттің рөлі, жер қатынастарын экономикалық,
экологиялық реттеу; мемлекеттік жер кадастрының қызметін жүзеге асыру,
жерді пайдаланудың құқықтық режиміне сәйкес жерді есепке алу мен
тіркеуді жүргізу, жер учаскелерін бағалауды жүргізу; жерге орналастыру
жобалауының, жерді ұтымды пайдаланудың теориялық негіздері, құнды
алқаптарды пайдалану бойынша жерге орналастыру жобаларын жасау; 
спутниктік және жер үсті өлшеу құралдарымен жұмыс жасау туралы қажетті
деректер бар 

Оқу құралы болашақ мамандарға агроөндірістік кешен және басқа
шаруашылық қоғамдар мен серіктестіктерді басқару принциптері мен
функцияларын меңгеруге, өндірісті басқарудың экономикалық әдістерін,
нарықты сегменттеу принциптерін білуге, баға саясатында бағдарлауға,
мемлекеттік жер кадастры базасын құру үшін автоматтандырудың заманауи
әдістерін қолдана отырып, жер-кадастрлық қызмет технологиясын меңгеруге,
жерге орналастыру схемаларын әзірлеу әдістемесі, оларды келісу және бекіту
тәртібі; ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жер пайдалануды
ұйымдастыру принциптері; шаруа қожалықтарына жер бөлу жөніндегі
жобалық құжаттама; спутниктік жүйелердегі өлшеу және есептеу әдістері,
қазіргі заманғы спутниктік жүйелер жұмысының ерекшеліктерін игеруге
мүмкіндік береді.
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материалдары
Жер- кадастрлық ақпараттық жүйесін құру заңдылықтары
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Жер санаттары
Жерді санаттар бойынша бөлу
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Жерді тіркеу және есепке алу
Жерді тіркеудің мазмұны және құжаттардың құрамы
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қарқындылығы
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Пайдалану құқығына мемлекеттік акт беру үшін құжаттама тізбесі
Жер учаскелерін тіркеуді автоматтандырудың мәні, жерді есепке алу, есеп
беру
Аудандық және облыстық жер кадастры орталығының негізгі міндеттері
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Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын анықтау
Мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы ережелері мен тәртібі
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері, нысандары және нәтижелері
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ІІІ ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖОБАЛАУ, ЖОБАНЫ ЖАСАУДЫҢ
МІНДЕТТЕРІ, МАЗМҰНЫЖӘНЕЖАЛПЫ ӘДІСТЕМЕСІ. 117
1.
1.1.
1.2
1.3.

1.4
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
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Жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негіздері.
Жерге орналастырудың анықтамасы, мақсаты және мазмұны.
Жерге орнааластыруды жобалаудың әдіснамалық негіздері
Жобалауды дамытуда жерге орналастыруды жобалаудың сатысы ретіндегі
сипаты
Қазіргі кездегі жерге орналастыру жобалаудың мазмұны.
Жерге орналастыруды жобалаудың принциптері
Жобалау алдында жүргізілетін жұмыстар, жобалардың жүйеленуі
Жерге орналастыруды жобалаудың сатылылығы.
Жобалау тапсырмаларын шешу әдістері мен оларды экономикалық негіздеу
Жерге орналастыруды жобалаудың мәні және аумақты ұтымды
ұйымдастыру.
Республикалық, облыстық және өңірлік жерге орналастыру сызбалары.
Жер ресурстарының жай күйін пайдаланып тақырыптық карталар және
атластар жасау.
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Жер өндіріс құралы. Жерді шаруашылықта пайдалану.
Ауыл шаруашылығының дамуы
Қазақстан Республикасының жер қоры.
Жерге орналастырудың қоғамдық өндірістегі орны
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3.

3.1.

Жерге орналастыру сызбаларының мазмұны және әзірлеу тәртібі, олардың
жоспарлау алдындағы және жобалау алдындағы құжаттар ретіндегі рөлі.
Жерге орналастыру сызбаларының мазмұны және әзірлеу тәртібі, олардың
жоспарлау және жобалау алдындағы құжаттар.
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Шаруашылық аралық жерге орналастыру.
Шаруашылық аралық жерге орналастырудың міндеттері мен мазмұны.
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жерге орналасуын
ұйымдастырудың міндеттері мен қағидаттары
Жер пайдалануды құру жобасын жасау
Шаруа қожалықтарына және жауапкершілігі шектеулі серіктестерге жер
бөліп беру жобасы.
Ауыл шаруашылығына жатпайтын жер пайдалануларды құру
Ауыл шаруашылығына жатпайтын жер пайдалануларды құру жобасын
дайындау
Ауылшаруашылығының шығындарын өтеу мөлшері.
Ауыл шаруашылығынан тыс мақсатта жерлерді алып қою кезіндегі жер
пайдаланушыға келтірілетін зиян
Бұзылған жерлердің құнарлы қабатын қалпына келтіру
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4.10.
4.11.

Құнарлы қабатты қалпына келтіру жобасы оның мазмұны
Шаруашылық аралық жер пайдалану жобасын жасау және жер учаскесін
беру
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5.1.
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5.4.
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5.7.
5.8.
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Ішкі шаруашылық жерге орналастыру түсінігі және мазмұны
Халық шаруашылығы салаларында жер қорын тиімді бөлу, орналастыру
және пайдалану
Шаруашылықаралық жерге орналастыру жұмыстарындағы дайындық
жұмыстары.
Ішкі шаруашылықаралық жерге орналастыру жұмыстарындағы дайындық
жұмыстары.
Ішкі шаруашылықаралық жерге орналастырудағы жобалық негіз дайындау.
Экспликация құру. Жобалауға тапсырма жасау. Шаруашылық бойынша
аудандарды есептеу.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдерінің құнарлылығын
жақсарту
Өндіріс бөлімшелерін және шаруашылық орталықтарын ұйымдастыру
Ішкі шаруашылық жолдарды, су шаруашылық және басқа инженерлік
ғимараттарды орналастыру.
Алқаптарды ұйымдастыру түсінігі, мазмұны және шешетін
мәселелері.
Объект бойынша мал азықтық егістікті ұйымдастыру
Ауылшаруашылық кәсіпорындары жөніндегі шаруашылықаралық жерге
орналастыру жобаларын экономикалық тұрғыдан дәлелдеу.
Көп жылдық екпе ағаштарын орналастыру
Мал азықтық алқаптардың территориясын ұйымдастыру.
Жер пайдаланудағы уақытша жалға алу құқығы
Ішкі шаруашылық жерге орналастырудың экономикалық және әлеуметтік
жағдайын зерттеу.
Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері
Жергілікті жерде елдi мекендердiң шекарасын белгiлеу және өзгерту.
Топографиялық-геодезиялық, картографиялық, топырақтық,
геоботаникалық және басқа да ізденіс жұмыстары.
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Ішкі шаруашылық жобаларын жүзеге асыру
Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасының құрылымы.
Жобаны іске асыруды белгілеген іс шаралар
Дала жолдарын жобалау

167
167
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169
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7.2.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Тәжірбиелік сабақтар
Қалыптасқан жер пайдалануларды талдау және олардағы кемшіліктерді
белгілеу.
Жерді беру және бөліп беру үшін қажетті құжаттарды қарау.
Жер учаскесін иелену және пайдалану құқығын, арендаға беру, мұраға
қалдыру, сыйға тарту құқықтарын заңдастыру құжаттарын рәсімдеу.
Ауылшаруашылық мекемесінің жер пайдалануын құру шаруашылық аралық
жерге орналастыру жобасын жасаудағы дайындық жұмыстары. Пландық
негіз және экспликация жасау.
Ауылшаруашылық алқаптары бойынша орташа салмақтық бонитет баллын
есептеу.
ШФҚ жер пайдалануының мөлшерін жылдық мал азығы және мал азықтық
алқаптардың өнімділіктері бойынша есептеу және егістік алқаптардың
пайдалану құрылымын құру.
Әртүрлі мақсаттарға жер бөліп беру үшін алынатын жер көлемін анықтау
және жобалық экспликация құру. Құрылыс объектісіне жер бөліп беру.

169
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7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
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7.14.
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7.16.
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Жоба экспликациясын құру. Жер бөліп беру жобалық планын жасау.
Автомобиль және темір жолдарын салу үшін тұрақты және уақытша
пайдалануға бөлінетін жердің және алқаптар бойынша құрамын анықтау.
Электр жүйелері бағаналарының астына тұрақты пайдалануға білінетін
жерлердің ауданын және алқаптарының құрамын анықтау.
Сызықтық емес ғимараттар салынатын және уақытша берілетін жерлердің
аудандарын және алқаптық құрамдарын анықтау.
Ауыл шаруашылық емес мақсаттар үшін алынған жерлерден ауыл
шаруашылық өндірісі шеккен шығындарды анықтау.
Жер иеленушілер мен жер пайдаланушылар залалдарының түрлерін және
мөлшерлерін анықтау
Планды-картографиялық негізді дайындау
Өндіріс бөлімшелерін және орталықтарын шаруашылықтардың жер
массивінде орналастыру.
Ауылшаруашылық алқаптарының қалыптасқан құрамын және орналасуын
талдау.
Ауылшаруашылық алқаптарды трансформациялау.
Ауыспалы егіс жүйелерін ұйымдастыру
Ауыспалы егіс алқабын ұйымдастыру.
Ауыспалы егіс алқабын пайдалану мінездемелерін есептеу.
Орташа балл бонитеттін анықтау.
Танап қорғайтын ағаш көшеттерін жобалау және ауданын анықтау.
Жайылым территориясын орналастыру.
Жобаны экономикалық тұрғыдан негіздеу.

185

185

186

187

187

188
189

189

191
192
194
194
195
196
198
199
199

IV.СПУТНИКТІК ЖӘНЕ ЖЕР ҮСТІ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫМЕН
ЖОСПАРЛЫ-БИІКТІК ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ. 204
1.

1.1.
1.2.
1.3.

Геоақпараттық жүйелердің даму тарихы, геоақпараттық жүйелердің
жіктелуі, геоақпараттық жүйелердің құрылымы.
Әлемдегі геоақпараттық жүйелердің даму перспективасы.
Геодезиялық есептеулерді автоматтандырудың алғы шарттары.
Өндіріс және ауыл шаруашылығы салаларында жергілікті жердің цифрлық
моделі.
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207
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

Спутниктік және жер үстін өлшеу құралдарының жоспарлы-биіктік
геодезиялық негіздемесін құрастыру
Қазіргі заманғы спутниктік жүйелер құрылысының қағидаттары және
жұмыс істеу ерекшеліктері.
Спутниктік және дәстүрлі геодезиялық өлшеулерді бірге пайдалану
негізінде тірек кеңістіктік геодезиялық желілерді құрастыру технологиясы.
Арнайы бағдарламаларды қолдана отырып, пункттердің координаттарын
бақылау, анықтау және нәтижелерін өңдеу.
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3.2.
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3.4.

3.5.
3.6.

Жергілікті жерге алдын ала тексеру жүргізу және пункттері желісінің
конфигурациясына байланысты бақылау түрлері
Таңдап алған қандайда бір түсіру әдісін (абсолютті/қатысты,
статикалық/кинематикалық) негіздеу.
Жылжымалы GPS станциясының кестесі және болжамды қозғалыс бағыты.
Жобаның геодезиялық пункттердің орналасуын нақты анықтауға қойылатын
талаптар
Спутниктік және дәстүрлі геодезиялық өлшеулерді бірге пайдалану
негізінде тірек кеңістіктік геодезиялық желілерді құрастыру технологиясы
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1 Тарау. Менеджмент және маркетинг қызметінің саласын
басқару, нарықтық қатынастарға көшу жағдайындағы жер

қатынастарының мәні
Оқыту мақсаты:

- реттелетін нарықтық қатынастарға өту жағдайындағы жер
қатынастарын;

- жерді иеленуді және жерді пайдалануды сәйкестендіру және
пайдаланудың экономикалық тиімділігін;

- тауар өндірушілердің жерді иелену және жерді пайдалану
экономикасын;

- жерге орналастыруда еңбекті және еңбек ақыны ұйымдастыруды;
- жерге орналастыру бойынша жұмысты жоспарлауды оқып-үйренуді

қарастырады.
Модуль аяқталғаннан кейін білім алушылар білуі керек:

- жер иелену және жерді пайдаланудың экологиялық-экономикалық мәнін;
- ҚР жер кодексін;
- жер есебі мәселелерін;
- нормативтік құжаттарды;
- бизнес-жоспар жасау.

Білім алушылар модульді оқымас алдында білуі қажет:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар төмендегі

модульдерді оқуы керек «Графикалық және мәтінді құжаттарды рәсімдеу»,
«Карталардың математикалық негіздерінің элементтерін құру және
картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері», «Карталарды сызу
және ресімдеу», «Ауыл шаруашылығын механикаландыруды қолдану»,
«Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық қамтамасыз ету»,
«Фотограмметриялық әдістермен топографиялық жоспарлар мен карталар
жасау және ауыл шаруашылығындағы аэрофотогеодезиялық ізденіс»,
«Жердің бетін геодезиялық өлшеу, жергілікті жердегі тахеометриялық және
нивелирлік жұмыстар».
Қажетті оқу материалдары: 

- қаламсап
- интерактивті тақта
- геодезиялық құрал-саймандар
- слайдтар
- дәптер
- қарындаш
- калькулятор
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Кіріспе

«Менеджмент және маркетинг қызметінің саласын басқару, нарықтық
қатынастарға көшу жағдайындағы жер қатынастарының мәні» бөлімінде
агроөнеркәсіп кешенін басқарудың қағидаттары және функциялары, өндірісті
басқарудың экономикалық әдістері, мемлекеттік нормативтік құжаттар мен
материалдар, агроөнеркәсіп кешенінің құрамы мен құрылымы, акционерлік
қоғамды, басқа да шаруашылық қоғамдар мен серіктестіктерді, шаруа
қожалықтарын басқару, коммуникацияны және ойлауды басқару, басшының
еңбекті ғылыми ұйымдастыруы, кадрлармен жұмысты, басшының
қарамағындағылармен өзара қарым-қатынастарын ұйымдастыру,
менеджмент деңгейлері мен функциялары, менеджменттің қазіргі заманғы
мәселелері, басқарудың классикалық мектебі, ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарының қоршаған сыртқы ортасы туралы ақпарат, ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарына сыртқы факторлардың әсері, менеджердің
бағдарламаланатын және бағдарламаланбаған шешімдері, мотивация
модельдерін жасау, мұқтаждық иерархиясын бейнелеу, ұйымдастырушылық
сызбаның үлгілерін жасау, өз ауданының кәсіпорнына сыртқы факторлардың
әсерін зерттеу, басшылықтың құзыретін, стилін және әдістерін анықтау, жеке
жұмысын ұйымдастыру және басшының өзін-өзі реттеуі, басшының
қарамағындағылармен өзара қарым-қатынас жасауы, қазіргі маркетингтің
теориясы және мәні туралы ақпарат, маркетингтің әлеуметтік негіздері,
тауар, нарық және маркетингті басқару туралы ақпарат,тауарды шығару және
жетілдіру тұжырымдамасын сипаттау, нарықты және тауарды әзірлеуді
сигменттеуді сыныптау, жаңа тауарларды әзірлеу және тауарлық саясатты
қолдану, тауар ұғымы туралы, тауарларды жіктеудің негізгі түрлері туралы
ақпарат, маркалық атауларды, маркалық белгілерді, тауарлық белгілерді,
авторлық құқықтарды сыныптау, тауардың түрлері және тауар
номенклатурасы туралы ақпарат, нарықты сигменттеуді, сигменттеудің
қағидаттарын сыныптау, маркетингті жоспарлау және бақылау
стратегиясы,сауалнама жасауда ахуалдық міндеттерді шешу, ауалнама,
ақпарат жинау, жергілікті нарыққа зерттеу жүргізу, жергілікті нарық
жағдайында баға белгілеу, маркетингтік зерттеулер жүйесін талдау,
маркетингтік зерттеулердің мақсаттарын, түрлерін және әдістерін айыру,
сауалнамаға сұрақтар құрастыру және сауалнама жүргізу, бағаны
қалыптастыруда және баға саясатын бағдарлау, баға деңгейін анықтау
әдіснамасы, баға түрлерін және оларды баға саясатында пайдалануды айыру,
сатуды және бөлуді, жарнаманы және сатуды ынталандыру, сату саясаты
және маркетинг жүйесі, жарнама түрлерін айыру, жарнамалық хабарламаның
мәтінін жазу, маркетингті басқару және халықаралық маркетинг, маркетингті
басқару, жоспарлау және бақылау процестері, агробизнесте маркетингтің
шегін айыру, кәсіпорнынның шетелдік нарыққа шығу мақсаттарын анықтау,
мемлекеттің жер қатынастарындағы рөлі, жер қатынастарын реттеу тетігін
орындау, жобалау, жерге орналастыру ұйымдарында шаруашылық ішіндегі
есепті жүргізу бизнес-жоспар жасау, жерге орналастыру жұмыстырын
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қаржыландыруды есептеу тақырыптары бойынша теориялық материалдар
мен тәжірибелік жұмыстар толыққанды ашылып жазылған.

1.Агроөнеркәсіптік кешенді басқару принциптері мен
функциялары

1.1.Агроөнеркәсіп кешенін басқарудың қағидаттары және
функциялары

Менеджменттің методологиялық негіздері: басқару заңдары,
қағидаттары.

Менеджмент (ағылш. мanage – басқару, меңгеру, ұйымдастыру) –
ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс істейтін адамдардың еңбегін басқара
отырып, алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, оның
ішінде білім беру үрдістерін басқару принциптері, әдістері, құралдары мен
нысандарының жиынтығы.

Менеджмент кейде Менеджмент ғылымы (Management Science) деп те
аталады, яғни ол адамзаттың басқару ісінің заңдылықтары мен өнімді
әдістерін зерттейтін пән саласы есептеледі. Ол белгілі бір құралдар мен
әдістанмалар арқылы басқаруды өнімді етеді, әсіресе Операцияларды зерттеу
(Operations Research) және Статистика секілділер арқылы басқаруға сапалық
және сандық анализ жасайды. Ал, басқару дегеніміз басқарылушыға өнімді,
пайдалы жұмыс істету әрекеті. Қазіргі заман басқару істері кейбір басқару
мәселелеріне талдау жасаудай тар шеңберден шығып, жаратылыстану және
гуманитарлық пәндердегі пайдалы білімдер мен әмбебап әдістерді
пайдаланып, операцияны басқару, адам күші байлығын басқару, қауіп-
қатерді басқару, айқын емес жағдайда шешім қабылду, шұғыл жағдайда
таңдау жасау күрделі құрылымның өзгерісін тізгіндеу, қалыптасу
(emergence), өзін көрсете алу, ортаға үйлескіштік, өздігінен ұйымдасу,
ұқсастықтардың біріктіруі секілді ауқымды мәселелерді жаппай қамти
бастады. Әрқандай ұйымды жүйе ретінде қарастыруға болады, ал басқару сол
жүйе үшін маңызды феномен ретінде жоспарлау, жетелеу, тіпті де жақсысын
өндіру секілділерге талпына бастады. Сондай-ақ әлденені басқарудан бұрын
оның өз-өзін басқаруы, басқаруға әзірлігі, басқаруының жүйелілігі мен
табыстылығы, әсіресе жаңа деңгейге үздіксіз көтеріліп, жетіліп отыру
секілділер де менеджментке жаңа мазмұндар қосты [1].

1.2 Мемлекеттік нормативтік құжаттар мен материалдар
Мемлекеттік басқару және атқарушы билік: түсінігі, мазмұны және

арақатынасы
Басқару күрделі қоғамдық құбылыс, ол өзінің көрініс табуы

тұрғысынан көп қырлы және қоғамдық өмірдің барлық салаларында орын
алады. Заманауи ғылымда басқару мәселелері күрделі білім жүйесі болып
табылатын түрлі бағыттарда дамуда, онда түрлі ғылым салалары дара
қарым-қатынаста, біріне-бірі ықпал ете отырып, бірақ өз әдістері мен пәнінің
ерекшеліктерін сақтап, тәуелсіз негізде қалыптасып, даму үстінде. Заманауи
қоғам түрлі ұйымдар жүйесі ретінде түрлі әлеуметтік процестерді
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үйлестіруге қатысты басқару қызметін, сондай-ақ сызықтық емес, күрделі,
нақты емес, көп қырлы параметрлерді құрайды. Басқару қызметінің
шарттары болып саналатын бұл параметрлердің бірлесуі басқару түрлерін,
формалары мен басқару әдістерін анықтайтын өз бетінше іштей
дифференцияланатын детерминантаны құрайды.

Басқару және билік – рухани тұрғыдан өзара жақын әлеуметтік
реттеудің формалары. ХХ ғ. 80-жылдарына дейін «мемлекеттік басқару»
атқарушы-бұйрықтық сипатындағы қызмет ұғымы ретінде танылып келді.
Ю.М. Козловтың пікірінше атқару біріншіден, бұл қызметтің негізгі бағытын,
заңдар мен заңға тәуелді нормативтік актілерді өмірде қолдану, екіншіден,
бұл мақсаттың орындалу құралы – бұйрық беруді білдірді, қажетті заңи-
биліктік өкілеттіктерді қолдану деген мағынаны анықтайды [8]. Мұндай
түсініктеме жалпылама алғанда атқарушы және бұйырушы мемлекеттік
органы немесе мемлекеттік басқару органы ретінде айқындалған мемлекеттік
басқарудың арнайы субъектілерінің айрықша белгісі ретінде қарастырылады.

Қоғамның жаңа терминологияны түсіну жолдарын, оны мемлекеттік-
құқықтық құрылымның қабылдау деңгейін, сондай-ақ ол өзгерістердің
заңнамада көрініс табу тәсілдерін, 90-жылдардың басындағы ғылыми-зерттеу
басылымдарына жасалған талдаудан көруге болады. Бұл Қазақстанның
мемлекеттік егемендігін жариялауымен демократиялық құқықтық мемлекетті
құрудың бастапқы кезеңімен, билік бөлінуі принципінің жүзеге
асырылуымен тығыз байланысты құбылыс.

2. Көп салалы экономиканы қалыптастыру және нарықтық
қатынастарға көшу жағдайында басқаруды қайта құру

2.1 Агроөнеркәсіп кешенінің құрамы мен құрылымы
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы.

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін нарықтық экономикаға көшу жолына
түсті. Осы бағытта 1992 жылы қаңтарда бағаны ырықтандыруға, мемлекеттік
меншікті оның иелігінен алып жекешелендіруге кірісті. Қазақстанда
нарықтық экономикаға көшудің алғашқы кезде үш кезеңі белгіленді. Бірінші
кезең - 1991-1992 жылдар, екінші кезең - 1993-1995 жылдар аралығы болып,
осы мерзімде жүргізілетін іс бағдарламасы Жоғарғы Кеңестің сессиясында
мақұлданып, Президенттің Жарлығымен бекіді. Ал үшінші кезең - 1996-1998
жылдарды қамтуға тиіс болды. Осыған байланысты көптеген жаңа заңдар,
реформаны жүзеге асыруға қажет басқа да құжаттар қабылданды. Нарықтық
экономикаға көшу мәселелерімен айналысатын жаңа мемлекеттік басқару
органдары құрылды. Олар: Мүлік жөніндегі, Монополияға қарсы саясат
жөніндегі комитеттер, Салық инспекциясы, Кеден және т.б. Сондай-ақ
нарықтық экономикаға тән инфрақұрылымның кейбір түрлері: биржалар,
коммерциялық банктер, сауда үйлері, жеке меншіктік кәсіпорындар мен
шаруашылықтар, жеке меншік пен мемлекет меншігі аралас ірі
корпорациялар, акционерлік қоғамдар, холдингтік компаниялар өмірге келді.
Сөйтіп, нарықтық экономикаға қарай, меншіктің түрін өзгертуде, аралас
экономика құруда біршама жұмыстар атқарылды [11].
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Аграрлық-өнеркәсіптік кешен (лат. 'agrarius', және complexus —
байланыс, үйлестіру)

1. іс-әрекеті өзара тікелей немесе жанама байланысты, халықтың азық-
түлік қажеттіктерін қанағаттаңдыруға бағытталған салалардың
(кәсіпорындардың) жиынтығы. Аграрлық-өнеркәсіптік кешеннің мынадай
негізгі үш саласы бар:

а) ауыл шаруашылығына, тамақ өнеркәсібіне және ішінара жеңіл
өнеркөсіпке қызмет көрсетуге және күрделі құрылысқа арналған өндіріс
құралдарын өндіру;

ә) ауыл шаруашылығының өзі;
б) ауыл шаруашылығы өнімдерін даярлау, тасу, сақтау, ұқсату және

тұтынушыларға жеткізу салалары;
2. егіншілік және мал шаруашылығы өнімдерін сол өнімдерді

ұқсатумен үйлестіріп, шаруашылықты жүргізуді қамтамасыз ететін
салалармен (мысалы, минерал тыңайтқыштар өндірісі) бірлесе қызмет
атқаратын шаруашылық бірлестігі (көсіпорындар тобы). Косіпорын
қалдықтары ауыл шаруашылығының дамуына, ал ауыл шаруашылығы
қалыптаса бастаған кешен шегіндегі кәсіпорындардың дамуына жәрдемін
тигізетін болғандықтан, жаңа байланыс — ресурстық-энергетикалық
байланыстың пайда болуы Аграрлық-өнеркәсіптік кешеннің маңызын
арттыра түсті (1 суретте көрсетілген).

Сурет 1 - Агроөнеркәсіп кешені

Биотехникалық революция қоғамдық өндірістегі құрылымдық
өзгерістермен және қоғамдағы жаңа әлеуметтік құбылыстармен байланысты
жүріп отырады. Осылардың арасында себепті-салдарлы байланыс болады:
бір процесс келесінің дамуын ынталандырады және керісінше, осы
байланыстағы ең маңызды жағдай - азық-түлік өндірісінде жаңа қоғамдық
еңбек бөлінісінің пайда болуы. Ұзақ мерзім бойы азық-түлікпен қамтамасыз
ету аграрлық еңбектің қызметі болып келген еді. Ал бүгінгі заманда осы
қызметті өнеркәсіптік еңбек атқарады [12].
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2.2. Акционерлік қоғамды, басқа да шаруашылық қоғамдар мен
серіктестіктерді, шаруа қожалықтарын басқару

Акционерлік қоғамнан біз коммерциялық ұғым түсінеміз,жарғылық
капитал негізінен нақты бір акция санына тең,қоғамға қатысушылар,қоғамға
қатысты міндеттемелік құқықтарын куәландырады. Акционерлер қоғам
міндеттемесіне жауап бермейді және өз қызметіне байланысты тоқырау
тәуекелін өз мойнына алады.

Акционерлік қоғамның өз қатысушыларының мүлкінен оқшауланған
мүлкі болады,өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады
және өз қатысушылары бойынша жауап бермейді.Құрылтайшылар
акционерлік қоғамның міндеттемелері бойынша қоғамның жарғылық қорына
салынған салымның толық төлемеген жағдайда олар салығының төленбеген
бөлігі шегінде ортақ жауап береді.

Акционерлік қоғам – заңды тұлға және өзінің жеке мүлкінің еркін
балансын есептей отырып жекемүліктік емес және мүлікті өз атынан жүзеге
асыруға қажет әр-түрлі қызметтің түрлері бойынша азаматтық құқық пен
міндеттеме алуға болады (2 суретте көрсетілген).

Акционерлік қоғам қызметі бағалы қағаздар мен акцияның іс-әрекеті
нәтижесінде пайда алуға бағытталған 2005 жылға дейін акционерлік қоғам –
жабық және ашық болып бөлінеді.

Сурет 2 - Акционерлер құрылымы

Кирима және Мефодия үлкен энциклопедиясы былай анықтайды:
“Жарғылық қоры акциялардың нақты құнына тең белгілі бір санына бөлінген
серіктестік акционерлік қоғам деп аталады. Акционерлік қоғамның
қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне
тиесілі акциялар құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты болатын
залалдар шегуге тәуекел етеді”.

Акционерлік қоғам заңды тұлға болып табылады. Фирмалық
атауы,тіркелген фирмалық белгісі,өз атауы мен белгісіне сәйкес мөрі болады.

Акционерлік қоғамның атауы (толық және қысқартылған) міндетті
түрде көрсетілуі керек:

қоғамның үлгісі (типі)
айналысатын қызметінің мәні (пәні,предмет)
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басқа қоғамнан айырмашылығы туралы мәліметтер
Акционерлік қоғамның атауларын әр елдің мемлекеті тұжырымдап

береді.
3. Басшы еңбегін ғылыми ұйымдастыру негіздері

3.1 Коммуникацияны және ойлауды басқару
Басқару еңбегі — мекеменің, кәсіпорынның басқару жүйесінде қызмет

атқаратын лауазымды адамдар еңбегінің жалпылама атауы. Басқару еңбегі
басқаруды және оған дайындықты қамтиды. Басқару дұрыс шешім
қабылдауға және оны жүзеге асыруға келіп саяды. Кадрлерді іріктеу, басқару
аппараты не өндіріс бөлімшелерінің әр түрлі буындарының жұмысын
үйлестіру, жұмыс барысын бақылау және реттеу, т.б. міндеттерді мекеме,
кәсіпорын басшылары жүзеге асырады. Басқаруға дайындық жұмыстары
басшылардың шешім қабылдауымен және оның орындалуын ұйымдастыруға
қажетті мәліметтерді, деректерді қамтамасыз етумен шектеледі. Бұған
басқаруға қажетті ақпараттарды бастапқы өңдеу, хабар беру мен қайта өңдеу
жатады. Басқаруға дайындықты тиісті мамандар, экономистер, есепшілер,
т.б. адамдар жүзеге асырады. Басқару еңбегін ғылыми тұрғыда ұйымдастыру
қызметі басшы, инженер-техникалық қызметкерлердің, мамандардың
еңбегін, олардың жұмыс күнін тиімді ұйымдастыру, жұмыс стиліне шұғыл
басшылық ету тәсілдерін жақсарту, т.б. көрсеткіштер тұрғысынан мұқият
зерттеуді талап етеді. Өнеркәсіп өндірісін басқарудың ғыл. негіздерінің
қалыптасуы 19 ғасырдың соңғы онжылдықтарында басталды. Өнеркәсіп
өндірісін басқаруға байланысты алғашқы іргелі еңбектерді жазған
америкалық ғалым Ф.У.Тейлор (1856—1915) болды. Оның шәкірті Р.А.
Хойфе басқарудың, соның ішінде оның жоғары буындарындағы басқарудың
басты принциптерін жасады [15].

Қоғамның басты өндіргіш күші - адамдар. Қандай кәсіпорында
болмасын, өндіргіш нәтижесі адамдардың еңбегін дұрыс ұйымдастыруға
байланысты. Сондықтан еңбекті ұйымдастыруға әрқашан назар аударылуы
қажет [3].

3.2. Басшының еңбекті ғылыми ұйымдастыруы
Еңбекті ғылыми негізде ұйымдастыру үш түрлі мақсатқа жету үшін

қолданылады. Олар: экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік
мақсаттар.

Еңбекті ұйымдастыру– жұмыс күшін ұтымды пайдалануды қамтамасыз
ететін шаралар жүйесі. Өндіріс барысында адамдарды тиісінше
орналастыруды‚ еңбек бөлінісін‚ әдістерін‚ оны біріктіруді‚ нормалауды‚
ынталандыруды‚ жұмыс орындарын ұйымдастыруды‚ оларға қызмет
көрсетуді‚ қажетті еңбек жағдайын қамтиды. Тиімділік пен ғылыми
негізделудің түрлі дәрежесімен сипатталады. Өзара байланысты
экономикалық‚ психофизиологикалық және әлеуметтік міндеттердің
топтарын қамтамасыз етуге тиіс. Экономикалық міндеттер еңбек өнімділігін
арттыруға‚ өндіріс құрал-жабдығын толық пайдалануға‚ өзіндік құнды
төмендетуге‚ өнім сапасын жақсартуға бағытталған; психо-физиологиялық
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міндеттер қоғамның басты өндіргіш күші – адамның денсаулығын сақтауды
және жұмыс істеу қабілетін арттыруды қамтамасыз ететін қолайлы өндірістік
жағдай жасауға бағытталған; әлеуметтік міндеттер – еңбекті материалдық
және ағлақтық жағынан қанағаттандыруға‚ жұмыссыздықтан қорғауға‚
жұмысшылардың басқа да әлеуметтік мұқтаждарын қанағаттандыруға
бағытталған. Еңбекті ұйымдастыру жөніндегі жұмыстың негізгі мазмұны –
мына бағыттар бойынша шаралар кешенін жобалап‚ енгізу: жұмыс
орындарын мамандандыру‚ қызметкерлер құрамын ұтымды іріктеу‚ олардың
еңбегін жұмыс түрлері мен біліктілік бойынша бөлу негізінде еңбек бөлінісі
мен бірігуі нысандарын жетілдіру; жұмыс орындарын ұйымдастыру мен
оларға қызмет көрсетудің озық нысандарын енгізу; еңбек тәсілдері мен
әдістерін оңтайландыру; еңбек жағдайын жақсарту; еңбекті нормалау мен
оған ақы төлеуді жетілдіру; кадрларды даярлау және олардың біліктілігін
арттыру (3-суретте көрсетілген).

Сурет 3 - Билік жүргізудің оң және теріс жақтары

Еңбекті ғылыми ұйымдастыру — өндіріске жүйелі тірде үздіксіз
енгізілетін ғылым мен озат тәжірибе жетістіктері негізінде материалдық
еңбек ресурстарының тиімді пайдаланылуын, еңбек өнімділігнің үздіксіз
артуын, адамның денсаулығын сақтауды, еңбекті бірте-бірте ең бірінші
өмірлік қажетке айналдыруды қамтамасыз етеін шаралардың жиынтығы.
Еңбекті ғылми ұйымдастырудың негізінде кәсіпорында, оның
бөлімшелерінде және жұмыс орындарында жұмыс күші мен еңбек
құралдарын мейлінше тиімді пайдалану қамтамасыз етіледі. Еңбекті ғылми
ұйымдастыру әрбір кәсіпорында өндіріс мәдениетінің жоғары болуын, ауыр
еңбектің жойылуын, кңбек жағдайының мықтап жақсаруын, санитарлық-
гигиеналық және эстетикалық жағынан қолайлы жағдай жасалуын талап
етеді [16].

3.3 Кадрлармен жұмысты, басшының қарамағындағылармен
өзара қарым-қатынастарын ұйымдастыру

Ұйымда қызметкерлерді басқару бойынша негізгі құрылымдық бөлім –
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кадрлар бөлімі болып табылады. Ол кадрларды жұмысқа қабылдау, босату,
оқыту, біліктілігін көтеру және қайта даярлау функцияларын атқарады.
Кадрлық жоспарлаудың мақсаты адамдарға керек уақытында қажетті
көлемді, олардың қабелеттілігі мен бейімділігіне сәйкес және өндірістің
талаптарына сай жұмыс орындарын ұсынумен анықталады.

Нарық жағдайында кәсіпорынды жұмысқа дайындауды жақсарту үшін
қысқа мерзім ішінде кадрларға байланысты жұмыс жүйесін – кадрларды
бағалау және аттестациялау; іріктеу; даярлау; біліктілігін жоғарылату;
жетекші қызметкерлерге резервтер дайындау жұмысын толығымен қайта
құру керек. Сонымен қатар, кадрлар қызметіндегі жұмыскерлердің де
өздерінің кәсіби деңгейлерін жоғарылатулары керек, барлық деңгейдегі
жетекшілер өздерінің қол астындағы жұмыскерлердің потенциялын тиімді
пайдалануда, дамытуда және айқындауда іс жүзінде жауапкершілігін
күшейтуі керек.

Қазіргі жағдайда кадрлық қызмет кадрлармен жұмыстың барлығында
ұйымдастырушы және үйлестіруші болуы қажет. Ол құрылымдық
бөлімшелерде кадрлар саясатын жүзеге асыруда бақылаушы функциясын,
еңбекақы төлеуді, жұмыскерлерге медициналық қызмет көрсетуді, ұжымдағы
әлеуметтік-психологиялық жағдайды, жұмыскерлерді әлеуметтік қорғауды
қадағалауы керек [17].

Кадрларды жоспарлаудың негізгі кезеңдері.
Кадрлық саясаттың болашағына бағытталған ұзақ мерзімді

тұжырымдаманы кадрлық жоспарлаудың көмегімен орындауға болады.
Қызметкерлерді басқарудың бұл әдісі жұмыс берушілер мен жұмыс
алушылардың мүдделерін келістіруге және теңестіруге мүмкіндік береді.

Кадрлық жоспарлаудың мақсаты адамдарға керек уақытында қажетті
көлемді, олардың қабелеттілігі мен бейімділігіне сәйкес және өндірістің
талаптарына сай жұмыс орындарын ұсынумен анықталады. Кадрлық
жоспарлау ұйымның да, оның қызметкерлердің да мүдделері орындалуы
үшін іске асырылады. Кадрлық жоспарлаудың негізгі мәселелерінің бірі
ұйымның барлық жұмыскерлерін көзқарасын ескеру болып табылады.
Кадрлық жоспарлау ұйымның жалпы жоспарлау процесіне қосылғанда ғана
тиімді болатындығын ескерте кету керек.

 
Сурет 4 - Кадрлар бөлімі
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4. Менеджмент қызметінің саласы
4.1 Менеджмент деңгейлері мен функциялары

Менеджмент (ағылш. мanage – басқару, меңгеру, ұйымдастыру) –
ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс істейтін адамдардың еңбегін басқара
отырып, алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, оның
ішінде білім беру үрдістерін басқару принциптері, әдістері, құралдары мен
нысандарының жиынтығы (5 суретте көрсетілген).

Сурет 5 - Ұйымдағы менеджмент

Менеджмент кейде менеджмент ғылымы (Management Science) деп те
аталады, яғни ол адамзаттың басқару ісінің заңдылықтары мен өнімді
әдістерін зерттейтін пән саласы есептеледі. Ол белгілі бір құралдар мен
әдістанмалар арқылы басқаруды өнімді етеді, әсіресе Операцияларды зерттеу
(Operations Research) және Статистика секілділер арқылы басқаруға сапалық
және сандық анализ жасайды. Ал, басқару дегеніміз басқарылушыға өнімді,
пайдалы жұмыс істету әрекеті. Қазіргі заман басқару істері кейбір басқару
мәселелеріне талдау жасаудай тар шеңберден шығып, жаратылыстану және
гуманитарлық пәндердегі пайдалы білімдер мен әмбебап әдістерді
пайдаланып, операцияны басқару, адам күші байлығын басқару, қауіп-
қатерді басқару, айқын емес жағдайда шешім қабылду, шұғыл жағдайда
таңдау жасауқұрделі құрылымның өзгерісін тізгіндеу, қалыптасу (emergence),
өзін көрсете алу, ортаға үйлескіштік, өздігінен ұйымдасу, ұқсастықтардың
біріктіруі секілді ауқымды мәселелерді жаппай қамти бастады. Әрқандай
ұйымды жүйе ретінде қарастыруға болады, ал басқару сол жүйе үшін
маңызды феномен ретінде жоспарлау, жетелеу, тіпті де жақсысын өндіру
секілділерге талпына бастады. Сондай-ақ әлденені басқарудан бұрын оның
өз-өзін басқаруы, басқаруға әзірлігі, басқаруының жүйелілігі мен
табыстылығы, әсіресе жаңа деңгейге үздіксіз көтеріліп, жетіліп отыру
секілділер де менеджментке жаңа мазмұндар қосты [5].
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4.2 Менеджменттің қазіргі заманғы мәселелері
Қазіргі қоғамның дамуы жүйелік сипаттағы терең әрі динамикалық

өзгерулермен сипатталады. Мемлекеттік, саяси және экономикалық тұлғалар
өзгеріп, жаңа әлеуметтік және өндірістік технологиялар енеді. Осы
процестердің барлығы күрделі ұйымдасқан әлеуметтік жүйелердегі
басқарудың маңызын елеулі арттырады.

Әлемде жұмыс күшінде және біріккен еңбек құрылымында маңызды
сапалық өзгерістер пайда болды. Енді басқарушылар, білімі төмен, тіл алғыш
атқарушылармен емес, мамандармен көп кездесетін болды. Қазіргі өндіріс
өзінің технологиялық құрылысы бойынша кәсіби маманданған еңбекті кең
пайдаланады. Сондықтан, қазіргі менеджерлер басқару шешімдерін іске
асыруға шығармашылық ықпал ететін және бағалай білетін жұмыскерлерді
басқарады.

Сонымен қатар, жұмысшылар құрамы да өзгереді: егер бұрын
шаруалар, жұмысшылар және сервистік қызметкерлер басым болса, қазіргі
экономикада басты маманданған топтар болып “басқарушылар және
мамандар” саналады. Олардың арасындағы қайшылық кез-келген ұйымның
динамикасын анықтайды.

Басқаша айтқанда, басқарудың әлеуметтік объектілеріндегі үлкен
өзгерістер қазіргі өндірістік менеджменттің сипаты мен түрін өзгерту
қажеттілігіне әкеп соғады. Ал бұл процесс өте күрделі және ерекшеліктері әлі
толық зерттелмеген. Өндірістік менеджмент ұлттық экономиканы
ұйымдастыру қағидаларын өзгерту және қоғамда нарықтық реформа жүргізу
кезінде ерекше рөльге ие болады.

Өндіріс құрылымын, экономикалық байланыс сипатын өзгерту,
макроэкономикалық дисфункциялар және жалпы қаржылық дисбаланс,
жекеменшік революциясы және тұтыну жүйелері кәсіпорын дамуындағы
белгісіздік және дезорганизация сипатын тудырады. Мемлекеттік кепілдік
жүйесінің жойылуы және өзара міндеттерді орындау ортақ экономикалық
кеңістіктің бөлшектенуіне әкеледі. Мұндай жағдайда әр аймақ, әр өндіруші
өзінің жеке антикризистік басқармалық стратегияларын қолдануы қажет.

4.3 Басқарудың классикалық мектебі
Бұл мектептің дамуы 1920-1950 жылдар аралығына келеді. Бұл

мектептің негізін қалаушы-Француз тау-кен инженері, тәжірибелі менеджер,
басқару теориясының негізін қалаушылардың бірі Анри Файоль. Негізінен
жеке жұмысшы еңбегін ұтымды ұйымдастыру мәселелерімен және өндірістің
тиімділігін арттырумен айналысатын ғылыми басқару мектебінен
айырмашылығы, классикалық мектеп өкілдері жалпы ұйымды басқаруды
жетілдіру тәсілдерін әзірлеумен айналысты. Классикалық мектептің мақсаты
басқарудың әмбебап принциптерін құру болды. Файоль және басқалары
ұйым әкімшілігіне қатысты, сондықтан классикалық мектепті әкімшілік деп
атайды. Файольдің еңбегі-ол басқарудың барлық функцияларын жалпы,
қызметтің кез келген саласына қатысты және өнеркәсіптік кәсіпорынды
басқаруға тікелей қатысты ерекше функцияларды бөлгені. Файольдың
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еңбегін ары қарай жалғыстарған Линдал Урвик, Л. Гьюлик, М. Вебер, Д.
Муни, П. Слоун және Г. Черч секілді ғалымдар. Файольдің және оның
ізбасарларының әзірлемелері негізінде төрт басты қағидатқа негізделген
ұйымның классикалық моделі қалыптасты: * еңбектің нақты функционалдық
бөлінуі; * жоғарыдан төмен қарай командалар мен өкімдерді беру; * билік
бірлігі (ешкім бір бастықтан артық бастыққа жұмыс істемейді); * «бақылау
ауқымын» сақтау (бағыныштылардың шектеулі санына басшылықты жүзеге
асыру).

Психология және адами қатынас мектебі. Ғылыми Басқару Мектебі мен
классикалық мектеп кемшіліктерінің бірі-олар ақырына дейін ұйымның
тиімділігінің негізгі элементі болып табылатын адам факторының рөлі мен
мәнін жете түсінбеуі. Сондықтан классикалық мектептің кемшіліктерін
жойған психология және адами қатынастар мектебін жиі неоклассикалық
мектеп деп атайды. Өндірістің практикалық міндеттеріне психологиялық
талдауды қолдануға алғашқы талпынысты АҚШ-тың Гарвард
университетінің профессоры Г.Мюнстерберг қабылдады. Біздің жүз
жылдықтың 20-30 жылдары адами қарым-қатынас мектебі пайда болды.
Психология және адами қарым-қатынас мектебінің басты ерекшеліктерінің
бірі оған бихевиоризмді, яғни адам мінез-құлқының теориясын енгізу болып
табылады. Психология және адами қатынастар мектебінің негізін
қалаушылардың бірі – Гарвард Университеті бизнес мектебінің профессоры
Элтон Мэйо. Психология және адами қарым-қатынас мектебіне жанасатын
ғалымдардың зерттеулерінде адамдардың ұйымдағы мотивациясы мәселелері
үлкен орын алады [17].

5. Ауыл шаруашылығы кәсіпорнына қаржылық бақылау жүргізу
схемасы

5.1 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қоршаған сыртқы
ортасы туралы ақпарат

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды
реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі №66 Заңы, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2017 жылғы 13 наурыздағы № 113 қаулысы, «Қазақстан
Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017–2021 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарын бекіту және "Үкіметтік бағдарламалардың тізбесін бекіту және
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбір шешiмдерiнің күші жойылды деп
тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30
желтоқсандағы № 1136 қаулысына өзгеріс енгізу туралы; Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы «11» желтоқсандағы № 488
бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлiгiнiң 2017–2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары»,
Атырау қалалық әкімдігінің 2013 жылғы 1 тамыздағы №805 қаулысымен
бекітілген «Қалалық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
Ережесі; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
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бұйрықтарымен бекітілген егін және мал шаруашылығы саласын дамыту мен
қолдауға бағытталған бағдарламалар қағидалары, техникалық инспекция
қызметін жүргізу қағидалары, ауыл шаруашылығы саласында мемлекеттік
қызмет көрсету стандарттары.

Агроөнеркәсіптік кешен саласында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
АӨК субъектілері үшін жеңілдікті салық салуды енгізу, субсидиялар беру,
көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге жеңілдетілген кредит
берумен қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырылады.

бюджетке төленген ҚҚС сомасын субсидиялау;
Инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектілерінің шығыстарының

бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау;
Ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуға, сондай-ақ ауыл

шаруашылығы техникасының лизингі бойынша кредиттер және
технологиялық жабдықтың лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін
субсидиялау.

АӨК индустриялық дамуын ынталандыру бойынша мемлекеттік
саясатты іске асыруды жүзеге асыратын ұйым "ҚазАгро "Ұлттық басқарушы
холдингі"АҚ болып табылады.

Қызметтің стратегиялық бағыттары
индустрияландыру және әртараптандыру арқылы АӨК еңбек

өнімділігінің өсуін ынталандыру;
ішкі азық-түлік нарығын дамыту және реттеу арқылы елдің азық-түлік

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу;
АӨК экспорттық әлеуетін дамытуға және іске асыруға жәрдемдесу;
корпоративтік басқару сапасын және холдинг қызметінің ашықтығын

арттыру [18].

5.2 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына сыртқы факторлардың
әсері

Агроөнеркәсіптік жүргізуде экономикалық тетіктерінің тиімділігін
жетілдіру қажеттілігі бүгінгі кезеңдегі даусыз, өте керекті қозғаушы
күштердің бірі болып отыр. Өндірістің негізгі саласының бірі азық-түлік
мәселесін шешетін, Агроөнеркәсіптік өнімдерін өндіретін өндірістің өсімі
әліде болса төмен жағдайда. Қалыптасқан жағдайды талдай отырып
экономиканың ауылшаруашылығындағы шешілмей жатқан мәселелерді
қарастырып, Агроөнеркәсіптік өндірісін ынталандыратын іс-шараларды
жүзеге асыру қазіргі кезеңдегі маңызды мәселердің бірі.

Әлемдік экономикаға ықпалдасу біздің еліміз үшін маңызы зор өзекті
мәселелердің бірі болып табылады. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру біз
үшін - әлемдік бәсекелеске қатысу, бұл жерде ең бірішші тұтынушылардың
мүддесі сақталынады – сатылатын зат неғұрлым сапалы, бағасы тиімді болса,
соғұрлым өтімді болады.

Нарықтық қатынастарға өту нақты алғанда экономиканың әлдеқайда
жаңа сапалық күйіне көшуді білдіреді. Мұның өзі тұтастай бірқатар
объективті факторлардан көрінеді.
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Нарықтық экономиканың тиімді жұмыс істеуінің, негізгі шарты
нарықтық іс басындағы субъектілердің толық өзін-өзі басқаруы мен олардың
экономикалық жауапкершілігіне негізделетін тәуелсіздігі болып
табылады.Ауыл шаруашылығын одан әрі дамытудың маңызды мәселелерінің
бірі-АӨК өнімдерінің экспорты, оның әлеуеті аса зор. Жалпы, экспортты
қолдауға бағыттау жоспарланған 500 млрд теңгеден 100 млрд теңгесі ауыл
шаруашылығы экспортына бағытталған. Қазір АӨК өнімдерің экспортының
60%-дан астамы — шикізаттық өнім.

Сонымен қатар жерді тиімді пайдалану мәселесі өзекті болып отыр.
Ауыл шаруашылығы министрлігі жүргізген ауыл шаруашылығы жерлерін
түгендеу шарасы арқылы 16,5 млн га аумақтың пайдаланылмай жатқаны
анықталды. Үкімет барлық ауыл шаруашылығы жерлеріне аудит жүргізу
және жер кадастрының ақпараттық жүйесін цифрландыру бойынша
жұмыстар жүргізуде (6 суретте көрсетілген).

Сурет 6 - Ауыл шаруашылығы өнімдері

АӨК өнімдері экспорты бойынша АӨК дамытудың мемлекеттік
бағдарламасының жоспарлы көрсеткіштері асыра орындалды. Өткен жылы
әлемнің 72 еліне АӨК өнімдерінің 551 түрі экспортталды.

Тауарлардың экспорттық номенклатурасының 50,2%-дан астамы
өңделген ауыл шаруашылығы өнімдеріне тиесілі. Өңделген өнімдер
экспортының тізімінің кеңейтілуі-бұл аулы шаруашылығы өндірісін
әртараптандыру және өңдеуді дамыту бойынша жүргізлген саясаттың жемісі
[17].

5.3 Менеджердің бағдарламаланатын және бағдарламаланбаған
шешімдері

Шешім қабылдау басшы жұмысындағы түбегейлі процедура, ол
басқару үрдісінің бұдан кейінгі бүкіл барысын анықтайды. Адамдардың
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есейе келе тәжірибе жүзінде шешім қабылдау үрдісін түсіне, ұғына алмауы
мүмкін емес. Қатынас қабілеті сияқты шешім қабылдау қабілеті де бірте-
бірте тәжірибе жүзінде дамитын ептілік. Біздің әрбіреуіміз күніне жүздеген,
ал өмір бойына мыңдаған шешімдерді қабылдаймыз.

Шешім дегеніміз – бұл баламалы таңдау. Балама – мүмкін болған
ұйғарымның бірін ғана таңдап алуға мәжбүрлік. Жеке өмірге қарағанда,
басқарудағы шешім қабылдау өте қатты жүйеленген үрдіс. Жеке адамның
бөлек таңдауы алдымен өзінің өмірінен және онымен қарым-қатынаста
жүрген адамдарға байланысты болады. Менеджер іс-қимыл бағытын тек өзі
үшін ғана емес, сонымен бірге ұйымдар мен басқа жұмысшылар үшін де
таңдайды. Ірі ұйымдардың жоғарғы деңгейіндегі басшылар миллиондаған
шешімдерді қабылдайды.

"Менеджер – жоспарлайтын және шешім қабылдайтын адам, қаржы,
материалдық және ақпараттық ресурстарды ұйымдастыратын, басқаратын
және бақылайтын тұлға".

Бұл – автордың кітапқа кіріспе тарауларында "менеджер" сөзіне берген
анықтамасы [1].

Басшы адамның қызметі әмбеге аян. Ол ұжымның қызметін
жоспарлайды және қызметкерлерге өнімді еңбек етудің тиімді жолдарын
көрсетіп, нақты тапсырмалар беріп отырады. Сонымен қатар, берілген
тапсырмалардың жүзеге асу барысын жіті қадағалайды.

Сондай-ақ, басшының қызметіне ұжымның ішкі және сыртқы ахуалын
қадағалау, сыртқы орталармен ымыраға келу, түрлі қарым-қатынастар
жүргізіп, ұжымға пайдасы тиетін өзге ұжымдармен мәмілеге келу,
ақпараттық жағдайды назарда ұстау, ұжымның жұмысын алға жылжыту
секілді қыруар шаруалар кіреді.

Ал нақты ғылымға сүйенер болсақ, менеджмент, яғни, басқару үдерісі
бұлжымайтын төрт негізгі қызметтен тұрады. Олар:

- жоспарлау мен шешім қабылдау;
- ұйымдастыру;
- жетекшілік ету;
- бақылау [2].

6. Басқарудың басшылық – ұйымдастыру әдістері
6.1.Мотивация модельдерін жасау, мұқтаждық иерархиясын

бейнелеу
Басқару ісінің ең маңызды міндеті көздеген мақсатқа жету үшін еңбек

ресурстарын тиімді пайдалану. Менеджер жұмысты дұрыс үйлестіріп
адамдарға жүктелген міндеттерді орындату үшін мотивацияны қолданады.
Өз шешімін жүзеге асыру үшін менеджер мотивацияның негізгі
қағидаларына сүйенеді.

Мотивация дегеніміз – көздеген мақсатқа жету үшін өзін және
басқаларды жұмысқа ынталандыру. Мотивация адамдарда болатын әртүрлі
қажеттіліктерге негізделген.

Мотивация жағдайында екі түрлі сыйлыққа ие болады:
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- ішкі сезімдік сыйлық,
- сыртқы сыйлық
Ішкі сыйлықты жұмыстың өзі береді, яғни адамның өзінің жасаған

еңбегіне іштей қанағаттануы.
Сыртқы сыйлықты ұйым береді, яғни орындалған жұмыстың

бағалануы. Мысалы, еңбек ақы, қызметін жоғарылату, марапаттау, қосымша
ақы төлеу жатады.

Мотивацияның екі теориясы бар:
-Мотивацияның маңызды теориясы
- Мотивацияның іс жүргізу теориясы
Мотивацияның маңызды теориясы – адамдардың көздеген мақсатына

қарай әрекет етуге мәжбүр ететін іштей талаптануды теңестіруге негізделген.
Мотивацияның іс жүргізу теориясы адамдардың көзқарасын, түсінігін

ескере отырып, олардың өздерін қалай ұстайтындықтарына қарай негізделген
[17].

А.Маслоудың көзқарысы «қажеттілік иерархиясы» деп аталады.
1. Физиологиялық қажеттілік өмір сүру үшін қажет. Бұған жалпы

адамдардың тыныс тіршілігі үшін, ауа, су, баспана, демалу, тамақ сияқты
қажеттіліктер жатады.

2. Қауіпсіздік, қорғану қажеттілігіне қоршаған орта тарапынан болатын
физикалық және психологиялық қауіп қатерден қорғану қажетілігі жатады.

3. Әлеуметтік қажеттілік – бір немесе біреуге қатысты сезімі, өзіңді
біреулердің құрметтеу сезімі, әлеуметтік қарым-қатынас, сүйемелдеушілік
сезімдері жатады.

4. Құрметтеу қажеттілігі - өзін-өзі құрметтеу, жеке басының
жетістіктері, біліктілігі, басқалардың өзін құрметтеуі жатады.

5. Өзін-өзі көрсету қажеттілігі - өзінің жеке басының өсіп жетілуін,
барлық мүмкіндіктерін жүзеге асыру қажеттілігі.

Мотивацияның іс жүргізу теориясы 3-ке бөлінеді:
Үміттену – жұмсалған күш-жігермен алынатын нәтиже арасындағы

байланыс;
Әділеттілік – екі адамның жұмыс орындауын салыстыру арқылы

бағалау;
Портер-Лоулер моделі – қажетсіну, үміттену, әділеттілікті көтермелеу,

еңбек нәтижесіне қанағаттану сезімі

6.2.Ұйымдастырушылық сызбаның үлгілері
Басқарушылық бақылау ұйым жұмысының тиімділігін көрсететін және

стратегиялық шешімдерді түзету, күнделікті қызметті реттеу туралы сапалы
информация беру керек. Ол болашақта көптеген ішкі және сыртқы
материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін
талдауды қамтиды. Бұл жерде сандық көрсеткіштен басқа да бағалау қажет,
басқаша айтқанда санмен сипаттала алмайтын факторларды ескеру қажет.

Ұйым қызметін таңдау және баралау басқарудағы ең күрделі
мәселелердің бірі деп саналады. Әр түрлі учаскелерге және басшыларға
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қазіргі жағдайда өте дәл және орынды баға беру — тиімді басқарудың басты
шарты боп табылады.

Практика жүзінде бақылаудың жалпы басқару аспектілеріне оперативті
бақылаудың мәселелеріне қарағанда аз көңіл аударылады. Көп мамандар
мұндай практиканың теріс жағын айтып, жалпы бақылау маңыздылығын
төмендетпеу керектігін айтады. Бұл әсіресе техникалық прогресс,
бәсекелестік экономикалық коньюнктура талаптарының нәтижесінде және де
жаңалықтарды енгізу барысында басқару жүйесінің икемділігімен,
бейімделінуімен және жетілдіруімен байланысты.

 

Сурет 7 - Басқарушылық қызметті ұйымдастыру

Жалпы басқарушылық бақылаудың кемшіліктері, жақсы оперативті
бақылау жүйесінің бар болғанның өзінде, неге алып келетінін «Крайслер»
және «Локхид Эйркрафт» фирмалағының мысалдарында көрсетуге болады.
70-жылдардың аяғында бұл фирмалардың көрсеткіштері құлдырап кетті. Әр
түрлі себептен туған фирма шаруашылығының нашарлауы жалпы
бақылаудың кемістігі, оның ішінде технология дамуын бақылау, өндіріс
шығындарын бақылау кемшіліктерінен болған, осының нәтижесінде
қаражаттар шамадан тыс жұмсалған (7 – суретте көрсетілген).

Сонымен басқарушылық бақылаудың тиімділігі ұйым тіршілігінде ең
маңызды роль атқарады. Басқарушылық бақылау алға қойылған мақсаттарға
жетуді қамтамасыз етуден тұрады, сонымен бірге жоспарланған шешімдерді
іске асыруды өндірістік информациялардың бағытын ұйымдастыру арқылы
орындап тұрады. Бақылау әртүрлі бөлімшелер жұмыстарының нәтижесі
туралы информацияны жинап, өңдеп және бара береді [18].

Бақылау процесс ретінде келесі этаптардан тұрады:
1. Өнірістік процесстерді орындау саласы және басқа операциялар

салаларында стандарттарды тарайындау;
2. Нақтылы нәтижелерді нормалармен салыстырып ауытқуларды

анықтау;
3. Ауытқуларды жоюға немесе жоспар мен нормаларды қайта құру

арқылы іс-қимылдар ұйымдастыру.
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Бақылау функциясы — мезгіл-мезгіл басшыны күнделікті
жұмыстардың жағдайын, ясни жоспарды орындау барысымен таныстыру
болғандықтан, бақылау функциясы мен жоспарлау функциясы арасында
тікелей байланыс бар екенін атап өту қажет. Бақылау стратегиялық
шешімдерді қабылдау да, оперативті іс-қимылдарды атқаруда да қажет.

6.3. Өз ауданының кәсіпорнына сыртқы факторлардың әсерін
зерттеу

Ұйымның табысы ішкі ортадан басқа оны қоршаған сыртқы күштерге
де байланысты. Қазіргі күрделі дүниеде басқарушылық қызметтерді тиімді
орындау үшін осы сыртқы айнымалылардың іс-әрекетін түсіне білу қажет.
Жүйелі тәсілдеменің басқару ғылымына қосқан маңызды үлестерінің бірі
сыртқы ортаның маңызына баса назар аудару болды. Басшы үшін өзінің
ұйымын, өз кезегінде сыртқы дүниемен байланысқан, өзара байланысты
бөліктерден тұратын тұтастық ретінде қарау қажеттілігі туды. Жағдайлық
тәсілдеме тұжырымдама жасау есебінен жүйе теориясын кеңейтуге
мүмкіндік берді. Оған сай аталмыш жағдайға барынша қолайлы басқару әдісі
ұйым мен сәйкес түрде оған әсер ететін нақты ішкі және сыртқы
факторлармен анықталады.

Сыртқы ортаның 4 сипаттамасы бар:
Сыртқы орта факторларының өзара тәуелділігі - бұл бір фактордың

өзгерісі өзге факторларға әсер ететін күштің деңгейі.
Сыртқы ортаның күрделілігі - бұл ұйым жауап қайтаруы тиіс

факторлардың саны.
Ортаның жылжымалылығы - бұл ұйымның айналасында болып жатқан

өзгерістердің жылдамдығы.
Сыртқы ортаның белгісіздігі - бұл орта туралы ақпараттың

салыстырмалы саны мен оның дәлдігі жайлы сенім.
Қоршаған ортаны анықтау мен оның ұйымға әсерін есепке алу

тәсілдерінің бірі - сыртқы факторларды 2 негізгі топқа бөлу. Бұл - ұйымға
тура және жанама әсер ету күштері.

Тура әсер ету ортасына ұйым операцияларына тікелей әсер ететін
факторлар жатады:

Жабдықтаушылар. Жүйелі тәсілдеме тұрғысынан ұйым - бұл кірулерді
шығуларға түрлендіру механизмі. Кіретіндердің негізгі түрлері: материалдар,
жабдық, энергия, капитал мен жұмыс күші. Аталған ресурстардың кіруін
қамтамасыз ететін жабдықтаушылар торабы мен ұйымның арасындағы
тәуелділік ұйымның әрекет етуіне тікелей әсер етудің ең жарқын мысалы
бола алады. Жабдықтаушылар үлкен күшке ие болса, ұйымды өздеріне қатты
тәуелділікке қоюы мүмкін. Сондықтан жабдықтаушыларды таңдаған кезде
олармен қарым-қатынасты тең дәрежеде құру мүмкін болуы үшін олардың
қызметін жан-жақты әрі терең зерттеу маңызды.

Заңдар мен мемлекеттік органдар. Заңдылықтың күйі көбіне тек оның
күрделілігімен ғана емес, белгісіздігімен де сипатталады. Ұйымдар тек
заңдарды ғана емес, мемлекеттік реттеу органдарының талаптарын да
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орындауға міндетті. Бұл органдар өз құзырына сәйкес заңдардың мәжбүрлі
орындалуын қамтамасыз етеді әрі өздерінің талаптарын да енгізеді.

Тұтынушылар. Олар қандай тауарлар мен қызметтер әрі қандай
бағамен олар үшін ықыласты екендігін шеше отырып, ұйым әрекетінің
нәтижесіне қатыстының барлығын анықтайды. Тұтынушыларды зерделеудің
міндеті ең алдымен ұйым өткізетін өнімді алатындардың бейнесін құру. Бұл
ұйымға тұтынушылар қандай өнімді көбірек қабылдайтындығын, қандай сату
көлемін күтуге болатынын, потенциалды сатып алушылар аясын
қаншалықты кеңейтуге болатынын анықтауға мүмкіндік береді.

Бәсекелестер. Көп жағдайда тұтынушылар емес, осы бәсекелестер
қызмет нәтижесінің қандай түрін әрі қандай бағамен сатуға болатындығын
анықтайды. Бәсекелестерді, яғни ұйымның сыртқы ортадан алмақшы
ресурстары үшін күресуге тура келетіндерді, зерделеу басқаруда ерекше және
өте маңызды орын алады. Аталмыш зерделеу бәсекелестердің күшті және
әлсіз жақтарын анықтап, соған сәйкес бәсекелестік күрестегі өз стратегиясын
құруға бағытталған [17, 18].

7. Басшының еңбекті ғылыми ұйымдастыруын басқару
7.1. Басшылықтың құзыретін, стилін және әдістерін анықтау

Басқарудың барлық үрдісі ақпаратты қабылдау, өзгерту және жеткізу
үрдісі ретінде қаралына алады. Бұл үрдістің орталық сәті шешім қабылдау
актісі болып табылады. Шешім қабылдау басқарушы ақпаратты тудырады, ал
мұның өзі жоспарлар, тапсырмалар, нормативтер, бұйрықтар беру түрінде
орындаушыларға жеткізіледі де, олар үшін белгілі бір мақсаттарға
бағытталған әрі үйлестірілген әрекеттерге бастайтын күш ретінде қызмет
етеді. Сонымен бірге шешімдер қабылдау үрдісі де ақпаратқа сүйенеді, ал
олардың негізделу дәрежесі, сайып келгенде сол ақпараттың толық, анық
болуына және дер кезінде келіп түсуіне байланысты болады. Басқару
жүйесінде барлық органдар мен қызметкерлер біртұтас байланыстық
тармақтарды құрайтын ақпарат тасқындары арқылы байланысты.

Бұл тармақта бір органдағы ақпараттық шығу басқалары үшін
ақпараттық кіруге айналады. Әрбір басқару органы байланыстық
тармақтардың өз алдына дербес торабы болып есептелінеді, онда әр алуан
саладан түсетін және әр түрлі бағыттарға жіберілетін көптеген ақпарат
тасқындары тоғысып жатады. Ақпарат тасқындары мазмұны, уақыт тәртібі
бойынша сипатталады.

Сондықтан да, басқаруды ұйымдастыру осы сипаттамалармен тығыз
байланысты. Осы тәуелділіктерді анықтау оларды есепке ала отырып,
басқару құрылымын жасау және оның қызметтерін бөлу, ақпарат
тасқындарын ұйымдастыру – ақпараттық тұрғыдан басқару жүйесін
зерттеудің мақсаты болып табылады.

Енді ақпарат дегеніміз не екенін анықтап алғанымыз жөн. Әдетте,
ақпаратты хабарлама, мәліметтер, деректер ретінде сипаттайды. Алайда
басқару үшін жалпылама мәліметтер немесе деректер маңызды емес. Әрбір
басшы әр түрлі деректердің көрсеткіштері сандық жағынан бірдей
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болғанымен, тең дәрежеде бағалы болып шықпайтындығын біледі. Басқару
аппаратының қызметкері деректерді ала отырып, оларды жай ғана қабылдай
салуға тиісті емес [19].

7.2 Жеке жұмысын ұйымдастыру және басшының өзін-өзі реттеуі
Басшы шешім қабылдап, оның орындалуын ұйымдастырып,

қарауындағы адамдардың жұмысын бақылаған кезде, ол өзінің міндетіне
лайық әрекет етеді. Әйтсе де, бұл жағдайда әрбір басшы оның басшылық
стилін айқындайтын басқару үрдісінде өзіне тән әдіс-әрекетімен, өзіндік
ерекшелігімен көрінеді. Барлық жағынан ұқсас екі адамның болмайтыны
сияқты, бір-бірімен айнымайтын басшылық стилі де болмайды. Басшылық
стилі басшылар мен бағыныштылардың араласуымен, олардың өзара
қарымқатынасымен, бүкіл еңбек ұжымының ықпалымен қалыптасады.

Стиль ұжымдағы әлеуметтік қатынастардың бүкіл біртұтас ықпалымен
қалыптасқанымен, ол белгілі дәржеде басшыға да байланысты болады.
Өйткені, шаруашылық пен тәрбие жұмысының табиғи байланысын
тәжірибеде жүзеге асыратын тек басшы ғана. Оның қызметінің жемісті болуы
көптеген, күрделі факторлар арқылы анықталады.

Басшы еңбегінің тиімділігін, істің қорытындысымен ғана өлшеуге
болады. Барлық шығармашылық еңбек сияқты, басшының еңбегіне де
мынадай бір тән ерекшелік бар: оның шығарған өнімі, қабылданған шешімі,
барлық уақытта дерлік оны қабылдауға кеткен уақыты көрсетіп бере
алмайды. Сондықтан, басшының өндірісті басқарудағы еңбегін, оның
шешімді қабылдауға жіберген уақытының емес, ақырғы нәтижесін есептеп,
бағалау қажеттігі объективті түрде туады.

Лидерлік – бұл жеке адамдар немесе бір топ адамдарға әсер ету қабілеті
және оларды белгілі бір мақсатқа жету үшін жұмыс үрдісі болып табылады.
Бихевиорист ғалымдар лидерлік анықтамасының мағынасын тиімді
қолданудың үш тәсілін атап көрсеткен: 1) жеке адамның қасиеті мен
көзқарасы жағынан қарағандағы тәсіл; 2) тәртіптілік тәсіл; 3) жағдайлық
тәсіл.

Жеке адамдардың лидерлік теориясымен келісілген немесе әйгілі
адамдар теориясы жағынан қарастырғанда, басқарушылардың таңдамалары
анықталған, барлығына қатысты жеке адамдардың қасиеттеріне ие болған.
Бұл ойды жетілдіре отырып, былай атап көрсетуге болады: егер бұл
қасиеттерді таба білсе, онда адамдар бұл қасиеттерді тәрбиелей алар еді және
осымен бірге олар тиімді жетекші (басқарушы) бола алар еді [20].

Бұл ерекшеліктер төмендегідей:
1. интеллект пен білімнің деңгейі;
2. әсерлі сырт-бейне;
3. шындық;
4. дұрыс ақыл;
5. экономикалық және әлеуметтік білім;
6. өзіне деген сенімділік. Бірақ, әр жағдайда әр түрлі қабілеттілік пен

қасиет қажет.
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Тәртіптілік тәсіл – басқарушы стилін жіктеудің негізін немесе
тәртіптілік стилін қалайды. Бұл тәсілде, тиімділік басқарушының жеке
қасиетімен анықталмайды, ал оның бағынушыларға деген көзқарасымен,
қарым-қатынасымен анықталады. Тәртіптілік тәсіл жетекшіліктің алға қойған
мақсатының алға жылжуына үлес қосқанымен, оның кемшілігі де бар.

7.3 Басшының қарамағындағылармен өзара қарым-қатынас
жасауы

Басшылық – бұл басшының мақсатқа жету бағытында және жеке
мақсаттары жалпы мақсатпен ұйымдастыру жолында өзіне бағыныштыларын
нақты іс-қызметтерге итермелейтін, сезімдерін оятатын шараларының
жиынтығын білдіру.

Басшылық тәсілдері:
Иелік жасау. Басшы өзінің қызметкерлеріне, бағыныштыларына нені

жасау, нені жасамау және қандай жағдайда не істеу керек екендігін көрсетеді,
тапсырады.

Түсіндіріп тарату – ауыртпашылық ортасы (нүктесі) тікелей кестеден
адамдармен өз еріктеріне, ынталарына ауады. Мұнда басшы үлкен
белсенділік көрсетеді.

Түсіндіріп беру, ақыл айту (беру) – бұл адамдар, ұжымдар, өз
еріктерімен жұмыс жасап, өзін-өзі бақылай алу деңгейіне жетуі.

Кей жағдайларда басшы юидік жүргізу, беруден бас тартады, сөйтіп
белгілі шешімдерді қабылдауда, шешуде өзінің қызметтеріне өкілеттілік
беріп, оларға проблеманы (мәселені) шешуде белгілі дәрежедегі
жауапкершілік жүктейді.

Басшы не болмаса менеджер – іс-қызметтің жасалуын басқа біреулер
арқылы қамтамасыз етеді. Олардың жұмыстағы жетістіктері олардың нақты
іс-қызметтерімен емес, керісінше адамдарда сезім, ынта жігер көзін оята
алатын қабілеттермен бағаланады.

Басшының мақсаты адамдарға олар жұмыстарды (тапсырылған)
орындайтындай ықпал жасау. Бұл қызметі орындау үшін басшыға ресми
өкілеттік пен бірге билік қажет болады.

Билік – бұл басшыларға (олардың іс-қимылдарына) ықпал жасау
мүмкіндігі.

Ұжымға басшылық ету процесінде, әлеуметтік-экономикалықтан басқа,
әлеуметтік-псхологиялық қатынас та қалыптасады. Бұл ең алдымен ұйымның
әр түрлі статустары, иерархиялық құрылымдары (бір жұмыскердің екіншісіне
бағынуы арқылы көрінетін) және жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас,
олардың әлеуметтік-психологиялық мазмұны, бірін-бірі мойындау, ықпал
ету, стиль, мүдделік т.б. болып саналады. Басқарудың дұрыс стилін таңдай
білу әлеуметтік-психологиялық проблеманың ең өзектісі. Басқармадағы
жұмыскерлердің шынайы мәдениетіне неғұрлым толық, әрі түбегейлі баға
басшы жұмысының стилі бойынша жүзеге асады [21].
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8. Қазіргі маркетингтің теориясы және мәні туралы ақпарат
8.1 Маркетингтің әлеуметтік негіздері

Маркетинг өндірісті және өткізуді басқарудың жаңа тұжырымдамасы
ретінде екінші дүниежүзілік соғыстан кейін АҚШ-та пайда болды және
ұйымдасқан түрде ресімделді.

1948 жылы Гамильтон институты экономикалық терминдер сөздігінде
маркетингтің келесі анықтамасын берді.

Маркетинг-бұл өндірушіден тұтынушыға тауарлар мен қызметтерді
жылжытудан тұратын Экономикалық қызмет түрі.

Маркетинг-бұл нарықты зерттеуге негізделген өндірістік-өткізу
қызметін басқару жөніндегі іс-шаралардың кешенді жүйесі, яғни бұл
өндірісті және өткізуді басқарудың қазіргі заманғы нарықтық
тұжырымдамасы.

Маркетинг—бұл әлеуметтік процесс, ол арқылы тауарлар мен
қызметтерге сұраныс болжанып, кеңейтіліп, оларды әзірлеу, жылжыту және
өткізу арқылы қанағаттандырылады.

Маркетинг-бұл фирма әкімшілігінің маңызды функциясы, ол
тұтынушының сатып алу қабілетін анықтауға және оны белгілі бір тауарға
немесе қызметке нақты сұранысқа айналдыруға байланысты іскерлік
қызметтің барлық кешенін ұйымдастыру мен басқаруда тұрады.

Маркетинг концепциясы өндірістік процестің соңына емес,
маркетингке жауапты тұлғаларды қояды және маркетингтің коммерциялық
қызметтің барлық салаларына кірігуіне ықпал етеді. Сондықтан маркетинг
инженер—конструкторларға, дизайнерлер мен өндірушілерге өз
зерттеулерінің нәтижелерін және ақпаратты ұсына отырып, белгілі бір
бұйымға қатысты сатып алушының сұрауларын, ол үшін қанша ақы төлеуге
дайын екендігін, сондай-ақ онда қажеттілік қалай және қашан пайда
болатынын анықтайды. Маркетинг белгілі бір бұйымдарды жоспарға қосуды,
өндірістік жоспарлауды және қоймаларда сақтауды, сондай-ақ өнімді сату,
сату және қызмет көрсету сияқты анықтайды.

8.2.Тауар, нарық және маркетингті басқару туралы ақпарат
Тауар - бұл, материалдық түрде нақтылы іске асырылатын, қажеттілікті

қанағаттандыра алатын және сатып алу мақсатында нарықта ұсынылатынның
бүкілі. Тауарларды зерттеу үшін оларды: - құрастырымдық пайдалану
параметрлерінің және қолдану аяларының ортақтығы; - әрекет ету
қағидаттарының бірлігі, орындалатын функцияларының сипаты; - өндіру
(шикізат, негізгі және қосымша материалдар, жартылай фабрикаттар, негізгі
қорлар, қызмет көрсетулер) үдерісіне қатысу дәрежелерінің белгілері
бойынша жіктейді. Нарықта айналыс жасайтын тауарлардың техникалық-
экономикалық көрсеткіштері мен сапасының сатып алушылардың
сұраныстары мен талаптарына сәйкестігін анықтау, сондай-ақ олардың
бәсекеге қабілеттілігін талдау, зерттеудің басты мақсаты болып саналады.
Тауарды зерттеу тұтынушының көзқарасы тұрғысынан, бұйымның тұтыну
параметрлері (дизайн, сенімділік, баға, сервис, функционалдық) туралы аса
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толық және құнды мәлімет, сондай-ақ жарнама науқанында пайдаланылатын,
өзіне дәл келетін, ыңғайлы делдалдар таңдау үшін қажет деректер алуға
мүмкіндік береді [21].

8.3. Тауарды шығару және жетілдіру тұжырымдамасын сипаттау
Бірінші кезекте, тауарлардың шығарылатын маркаларына маркетингтік

зерттеу жүргізу қажет.
Бұл жерде келесілерді бөліп көрсеткен дұрыс:
1. Тұтынушылардың тауардың белгілі бір маркасына қатынасын

анықтау.
Ең алдымен, тауар маркаларының белгілілік дәрежесін зерттеу қажет.

Маркетингтік зерттеулердің аталмыш бағыты тұтынушылардың белгілі бір
маркадағы тауардың бар екенін сезіну дәрежесін анықтауға бағытталған.

2. Осы тауарлар туралы тұтынушылардың пікірлерін зерттеу жекелеген
тауарлар маркаларын зерттеудегі келесі қадам болып табылады. Бұл жерде
сөз зерттелетін тауардың нарық пен тұтынушылар талаптарына қаншалықты
сәйкес екендігін анықтау туралы, яғни тауардың нарықтық барабарлығын
бағалау туралы болып отыр.

Тауарлардың шығарылатын маркаларына маркетингтік зерттеу,
жекелеген тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін зерттеу кезінде
тұтынушылардың, сауда желілері мен сервистік қызметтер қызметкерлерінің
пікірлерін зерделеу жолымен жүргізіледі. Содан кейін, жаңа тауарлар әзірлеу
кезінде маркетингтік зерттеулер жасалады. Жаңа тауар әзірлеу маркетингтік
қызметтің аса маңызды бағыттарының бірі болып саналады.

Алайда, алдымен, ұғымға «жаңа тауар» кіретінімен, шартты келісу
қажет. «Жаңа тауар» ұғымының кем дегенде 50 түсіндірмелері бар екені
белгілі.

«Жаңа тауар» ұғымын анықтаудың үш негізгі тәсілдемесін бөліп алуға
болады:

1. Уақыттық өлшемге сүйенеді: жаңа тауарға кез келген жаңадан
шығарылатын өнім жатады.

Бұл жағдайдағы жаңа тауардың өлшемі – өлшемнің сапалық өзіндік
ерекшелігі емес, оны игеру және өндіру уақыты.

2. Жаңа тауардың өзгешелік өлшемі оны ұқсас тауар мен
прототиптерден бөлу талаптарына негізделген. Бұрын қажеттілігі белгілі
болмаған тауарлармен қанағаттандыру қағидатын пайдалану, осындай өлшем
ретінде ұсынылады. Тауарды бұрынғы тауардан өзгешелеп тұратын кез
келген ілгерілі өзгеріс, сондай-ақ жаңа тауар болып аталады. Бұл өзгерістер
шикізатқа, материалдарға, құрастырымдарға, сыртқы безендіруге және т.б.
қатысты болуы мүмкін.

3. Келесілерге негізделеді: бір ғана өлшемге емес, тауар жаңалығының
қандай да бір жақтарын сипаттайтын, олардың белгілі бір жиынтығына
сүйенеді. Бұл ретте, мысалы, тауар жаңалығының төрт деңгейін бөліп
көрсетуге болады:
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- осыған дейін бар тұтыну қасиеттерін сақтау жағдайында сыртқы
безендірілуінің өзгеруі;

- негізгі технологиялық сипаттамаларды жетілдіру есебінен тұтыну
қасиеттерінің ішінара өзгеруі, алайда, жасау технологияларын түбегейлі
өзгертусіз;

- тиісті қажеттіліктерді қанағаттандыру тәсіліне маңызды өзгерістер
енгізетін, тұтыну қасиеттерінің принципті түрде өзгеруі;

- ұқсастары жоқ тауардың пайда болуы. Жаңа тауарды зерттеу
әдістеріне сауалнама жүргізу (тұтынушыларға және жаңа тауарларды
әзірлеумен, өндірумен және өткізумен айналысатын мамандарға), сол сияқты
арнайы эксперимент жүргізу кіреді.

Жаңа тауардың нарықтағы мүмкін тағдыры туралы болжамдық
сипаттағы ақпарат, сондай-ақ ұқсас өнімдерді сату көлемін талдау (айталық,
өмірлік цикл қисығын (ауытқымасын) зерделеу жолымен) негізінде,
бәсекелік күрес саласындағы жағдайларды талдаудан алынуы мүмкін. Жаңа
тауарды (өнімді) әзірлеудің жекелеген кезеңдеріне қолданылатын
маркетингтік зерттеулердің мазмұнын нақтылаймыз [22].

9. Нарықты және тауарды әзірлеуді сигменттеуді сыныптау
9.1. Жаңа тауарларды әзірлеу және тауарлық саясатты қолдану

Жаңа өнімді әзірлеу – өзінің ғылыми-зерттеу және
тәжірибелікқұрастырым жұмыстарын (НИОКР) ұйымдастыру жолымен,
бірегей өнімдер әзірлеу, өнімдерді жақсарту және оларды жаңғырту,
өнімдердің жаңа маркаларын жасау.

Әдетте, жаңа өнімді әзірлеу үдерісі келесі бірнеше кезеңдерге бөлінеді:
- идеялар беру,
- идеяларды іріктеу (талғау),
- жаңа өнімнің тұжырымдамасын әзірлеу, оны тексеру,
- маркетингтік стратегиялар әзірлеу,
- бизнестің болашағын талдау,
- тікелей өнім әзірлеу, сынама маркетинг және коммерциялық өндіріс.      

Осы кезеңдерде жұмыстарды тиімді жүргізу үшін олардың кейбіріне тиісті
маркетингтік зерттеулер жүргізу қажет. Идеялар беру – жаңа тауарлар
идеяларын үнемі ұйымдасқан түрде іздеу. Идеялардың тұрақты ағынын
ұйымдастырудың көптеген тәсілдері бар. Жаңа тауарлар идеяларын іздеу
үдерісінің негізгі құрамдас бөліктері - идеялар көздерін талдау және идеялар
алудың шығармашылық әдістерін қолдану.

Идеяларды сұрыптау, жарамдыларын ертерек анықтауға және
жарамсыз сұраныстарды алып тастауға болатын мақсат болып саналады.
Өнімдер емес, олардың көбірек немесе азырақ шыңдалған формасындағы
идеялар бағаланады. Алдын ала талғау, сараптамалық бағалар, бағалау
матрицасы мен көпөлшемді бағалаулар кіруі мүмкін, фирмалар талаптарына
идеялардың сәйкес келуін тексеруді білдіруі мүмкін. Бұл үшін кәсіпорынның
өз мамандары пайдаланылады. Бағалау өлшемдері кәсіпорынның сипатына
байланысты болады [5].
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9.2. Тауар ұғымы туралы, тауарларды жіктеудің негізгі түрлері
туралы ақпарат

Тауар — қоғамда айырбастау, сатып алу-сату жолымен бөлінетін, құны
бар еңбек өнімі, яғни материалдық-заттық пішіндегі өндірістік-
экономикалық қызметтің кез келген өнімі, қажеттілікті қанағаттандыратын
және базарға жұрттың назарын аудару, сатып алу, пайдалану не тұтыну
мақсатымен ұсынылатын нәрселер, яғни сатып алу-сату, сатушы мен сатып
алушы арасындағы нарықтық қатынастар нысаны.

Әрбір тауардың тұтынушылық құны, яғни адамның қандай да болсын
қажетін өтеу қасиеті болады. Бірақ ол Тауарды жасаушының қажетін емес,
басқа адамдардың қажетін қанағаттандырады, яғни қоғамдық тұтыну құны
болып табылады. Тауардың осы қасиеті айырбас құны деп аталады, ол
құнның нысаны, оның айырбас барысындағы сыртқы көрінісі болып
табылады. Барлық Тауардың құны сапалық жағынан біртекті және тек сан
жағынан, оларды өндіруге жұмсалған қоғамдық еңбек шығынының көлемі
жағынан ғана айырмашылығы бар. Тауарға жұмсалған қоғамдық еңбек оның
құнын құрайды. Тауардың пайдаланылуы қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді
болуы мүмкін. Тауаратқарымдық мақсатына, беріктігіне, төзімділігіне,
пайдалануға қолайлылығына, сыртқы түрінің тартымдылығына, буып-
түйілуіне, қызмет көрсетілуіне, кепілдіктеріне, бірге жіберілетін құжаттары
мен нұсқаулықтарына, Тауарб. ерекшеліктеріне қарай ажыратылады.
Аукционлық Тауар, биржалық Тауар, ақшалай Тауар, тұтынушылық Тауар,
қолда бар Тауар, көпшілік қолды Тауар, арзанқол Тауар, төменқол
Тауарөтімді Тауар, еркін айналыстағы Тауар, стандартталған
Тауаримпорттық Тауар, экспорттық Тауар, стратег. Тауар, отандық Тауар,
шетелдік Тауар, Тауар б. түрлерге бөлінеді. Тауардың пайдаланылуы қысқа
мерзімді, ұзақ мерзімді болуы мүмкін;

Кеден құқығында тауар - мемлекет немесе кеден шекарасы арқылы
өткізілетін кез келген жылжымалы мүлік, соның ішінде валюта, валюталық
құндылықтар, электр, жылу энергиясын беретін мүлік, энергияның басқа да
түрлері, көлік құралдары (халықар. жолаушы және жүк тасымалы үшін
пайдаланылатын құралдарын, сондай-ақ контейнерлер мен басқа да көлік
жабдығын қоспағанда). Тауардың қозғалыс бағытына қарай экспорттық,
импорттық немесе транзиттік болуы мүмкін. Кеден шекарасы арқылы
өткізілу мақсатына қарай коммерциялық және бейкоммерциялық,
контрабандалық тауар болып бөлінеді.

9.3. Маркалық атауларды, маркалық белгілерді, тауарлық
белгілерді, авторлық құқықтарды сыныптау

Авторлық құқық түсінігінде авторға тиесілі шығармашылық еңбек
нәтижесінде пайда болган ғылыми, мэдени жэне әдеби өнертабыстар,
мүліктік жэне жеке мүліктік емес құқықтар жатады.

Авторлық құқық және авторлық құқык объектілері бірнеше
категорияларға бөлінеді:
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Мүліктік және мүліктік емес авторлық құқықтар. Айрықша және
айрықша емес авторлық құқықтар. Өнер туындыға айрықша құқығы бар
адамдар оны жеке-дара қолдануға құқылы және басқа адамдардың
өнертабысты қолдануына тиым сала алады. Өнертабыстың авторы, өз
құқығын үшінші тұлғаға бермесе (айрықша қүқыктарын беру туралы
авторлық келісім-шарт жасамаса), айрықша құқыққа ие болады.

Өнертуындыға айрықша емес құқығы бар тұлғаға және осындай
әдіспен аталған өнертуындыны қолдану үшін рұқсат алған басқа да
тұлғаларға, өнертуындыға айрықша құқығы бар түлғамен бірдей қолдануына
қүқығы бар. Егер шартта өзгеше көзделмесе, авторлық келісім-шартпен
берілген құқықтар айрықша емес деп саналады.

Мүліктік емес авторлық құқық ол жеке құқық болғандықтан, онымен
мүліктік құқық сияқты: сатуға, сатып-алуға, сыйлауға, мүралық етуге
жасауға болмайды.

Авторлық құқық зияткерлік меншікті қорғайтын нысанның бірі,
ғылым, мәдениет және өнер туындыларын жасаудағы жэне қолданудағы
қүықтық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының жиынтығы.

Авторлық құқық автордың бүкіл ғүмырында және автор қайтыс
болғаннан кейін 70 жыл көлемінде сақталады. Авторлық құқығы, атына
құқығы, автордың атағын қорғау құқығы мерзімсіз сақталады.

Қазақстан азаматтарымен жасалған өнер туындыларының авторлық
құқығы, олардың қайда тіркелгендігі немесе тіпті тіркелмегендінен тәуілсіз,
мәдени және әдеби өнер туындыларын қорғауға байланысты Берн
конвенциясының қатысушылары болатын барлық елде қорғалады.

Авторлық құқық объектілері бағытының қадіріне және бейнелеу
нысанынан тәуелсіз ғылым, әдебиет және мәдениет туындылары болып
есептеледі.

Сонымен қатар, авторлық құқық объектілерін нақты белгілері
болатынын атап кеткен жөн.

Авторлық құқық объектісінің бірінші белгісі - бұл оның жасалуының
шығармашылық мінезі, және екінші белгісі-бұл ойын білдірудің объективті
нысаны. Бұл дегеніміз, авторлық құқық объектісі автордың шығармашылық
еңбегінің нәтижесі болу тиіс, және материалдық жеткізушіде тіркелуі керек
(жазбаша нысанда, бейнелеу нысанында, дыбыс немесе бейне жазбаларда,
көлемді-кеңістік нысанында), сондай-ақ авторлық құқық көпшілік алдында
орындалған ауызша формада болуы мүмкін [23].

9.4. Тауардың түрлері және тауар номенклатурасы туралы ақпарат
Маркетингтік зерттеулер дегеніміз – компанияның басқару шешімдерін

дұрыс қабылдау мақсатымен, алдына қойған маркетингтік міндеттерге сәйкес
ақпаратты жинау, өңдеу және мәліметтерді талдау мен қорытындыларды
ұсыну.

Маркетингтік зерттеулердің міндеттеріне мыналар жатады: фирманың
нарықтағы бәсекелестік позициясын анықтау, оның өткізу және баға
саясатын, тауарды нарыққа жылжытудың мәселелерін бағалау,
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тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу, олардың талғамдарын анықтау,
нарықтың әлуетті мүмкіндіктерін зерттеу, сатып алушылардың жаңа тауарға
деген әсерін, бәсекелестер тауарын, макроортаны талдау [3].

Қазақстанда маркетингтік зерттеулерді көптеген маманданған
компаниялар жүргізеді. Оларға жататындар: БРИФ әлеуметтік және
маркетингтік зерттеулер агенттігі, «Gallup Media Asia», «Amer-Nielsen»,
BISAM, Сиар, Cessi Kazakhstan, Sange Resarch, IGM, Комкон-2 Евразия,
Эксперт Консалт және тағы басқа компаниялары. Бұл ұйымдарға қаржылық
мүмкіндіктері бар қазақстандық кәсіпорындар тапсырыс жасайды. Мысалы,
«Amer-Nielsen» фирмасының жылдық айналымы 9 млрд доллардан астам
болса, ал Қазақстандағы маркетингтік зерттеулерді жүргізетін
компаниялардың бір жылғы айналымы – 700-800 мың $.

9.5. Нарықты сигменттеуді, сигменттеудің қағидаттарын
сыныптау

Нарықты сегменттеу — шектеулі ресурстар әлеміндегі өндіріс-бөліс-
айырбас-тұтыныс процессінде адамдар арасында қалыптасатын объективті
зерттеу және сегменттеу қатынастардың жүйесі болып табылады. Сегменттеу
кейде зеріттеу деп те аталады. Бүгінгі таңдағы ауқымды өзгерістер кезеңі
қоғам өмірінің барлық саласын жан-жақты қамтуда. Сондықтан, қалыптасқан
құрылымды мүлдем жаңартып, зерттеу және сегменттеу-әлеуметтік және
рухани дамуға жол ашатын демократиялық қоғам құруға сай зерттеу және
сегменттеуны нарықты қатынастарға көшіру міндеті тұр.Нарықты зерттеу
және сегменттеуда әр адам нарық заңдары мен мемлекеттің заңдылық
актілеріне негізделе отырып өз еркімен шешімдер қабылдауы керек болады.
Нарықты зерттеу және сегменттеуда адамдардың жемісті қызметінің қажетті
шарты болып, сол адамдардың нарықтың қызмет ету механизмін және
ұйымдастыруы болып танылады.

Зерттеу және сегменттеу екі негізгі аксиомаға негізделеді: шексіз
мұқтаждықтар мен шектеулі ресурстар. Мұқтаждықтар-бұл адамдардың
белгілі бір пайдалылығы бар игіліктерді иелену мен пайдалануға деген
ынталылығы. Мұқтаждықтарды қанағаттандыратын құралдар - игіліктер
болып табылады. Бір игіліктер шексіз мөлшерде болады, ал екіншісі-
шектеулі. Соңғылары зерттеу және сегменттеу игіліктер деп аталады.
Өндірістің түпкі мақсаты-тұтыну болып табылады. Шектеулі ресурстар
жағдайында таңдау мәселесі туындайды [24].

10. Маркетингті жоспарлау және бақылау стратегиясы
10.1. Сауалнама жасауда ахуалдық міндеттерді шешу

Сауалнама құрастыру және пікір сұрақ жүргізу әдістемесі туралы
қазақша реферат

Сауалнама (анкета)– пікір сұрау өткізу үшін іріктелген
респонденттерге бірқатар сұрақтар қойып, олардан жауап алатын пікір сұрау
парағы. Сауалнама кеңінен қолданылмастан бұрын мұқият жасалып, сынақ
жүргізіліп, байқалған кемшіліктері болса жойылуы керек. Сауалнама құру –
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бір өнер деп саналады. Пікір сұрау әдісін мәліметтерді жинау кезінде
қолданғанда, зерттелетін мәселеге сауалнама сипатының, құрылымының
және типінің сәйкестігін анықтау қажет. Сауалнаманы кеңінен қолданудан
бұрын, оның кемшіліктерін айқындау және болдырмау үшін тестілеуден
өткізу керек.

Пікір сұрауды дұрыс жүргізу үшін мынадай ұсыныстарды орындау
қажет:

1. Сұрақтарды құрастырудың талаптарын орындау:
— Сұрақ тек бір мәселе төңірегінде болуы тиіс. Бір сөйлемде екі

жауапты талап ететін, екі ұшты сұрақтар болмауы керек.
— Сауалдар түсінікті, бір мәнді, нақты және анық сенімді жауап алуға

мүмкіндік туғызуы тиіс.
— Сауалнама зерттеу мақсатына және міндеттеріне сәйкес сұрақтардан

тұруы тиіс. Сұрақ дұрыс қойылмаса, респондент жауап беруден бас тартуы
мүмкін.

— Сұрақтар логикалық сәйкестікпен қойылуы керек. Жеке сипаттағы
немесе күрделі сұрақтар сауалнаманың соңында тұруы тиіс. Жағымсыз сезім,
наразылық тудыратын сұрақтар тікелей түрде емес, жанама түрде қойылуы
керек. Мысалы, «Сізде автомобиль бар ма?» деген сұрақтың орнына «Сіздің
үйде кімде автомобиль бар?» деп сұрақ қоюға болады.

— Сауалнамада нақты терминологияны, күнделікті тілді, түсінікті,
терминдерді пайдаланып, жаргондарды қолданбаған жөн.

— Респондент тәжірибесінен тысқары жайт туралы сауалдарды
қоймаған жөн. Ол хабардар болған сұрақтарды қойған лазым. Негізгіні
қоймас бұрын сұрақтарды ой сүзгісінен өткізіп алған пайдалы. Мысалы,
темекі нарығын зерттеп тұрып, шылым тартпайтын жанға сұрақ қоя
алмайсыз.

-Сұрақты қисындастырып мазмұндау респонденті зерттеушінің көңілі
қалайтын жауапқа жетелеп, көндіруге тиісті емес.

— Сұрақтар екі мағыналы сипатта болмауы керек. Мысалы, «кейде»,
«жиі», «анда-санда» деген сөздер көп мағыналы болғандықтан, олардың
орнына нақты сөздер қолданылуы керек. «Сіз» деген сөз кейде ұжымдық
сипатта болуы мүмкін, сондықтан сұрақты құрастыру кезінде оның орнына
«Сіз өзіңіз» деген сөз нақтылау болады.

2. Сұрақтарды: қарапайымнан – күрделіге, жалпыдан – арнайыларға    
(тар ауқымдағы), міндеттемейтіндерден — сыпайыларына көше отырып
қою керек дегендей қағидаларды сақтау қажет.

3. Сұрақтардың қисынын келтірудің бірізділігі: алдымен кіріспе,
таныстырма сауалдар немесе респонденттің зерттелетін мәселе бойынша
хабардарлығын анықтауға жәрдемдесетін сұрақтар қойылады. Мысалы,
ашытқы нарығы туралы зерттеу жүргізу керек болса, респондент ашытқыны
қолдана ма, жоқ па, соны анықтау қажет. Содан соң зерттеуге тікелей
қатысты сұрақтар және бақылау сұрақтар болуы мүмкін, ең соңында жеке
сипатты сұрақтар қойылады.
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4. Сұрақтар саны сұрақты сауалнамаға кіргізбей тұрып, оның
қажеттілігін анықтау керек. Зерттеуге қажет емес артық сұрақтар қойылмауы
керек. Зерттеу мәселесіне қатысты емес сұрақтар   сауалнаманы тым   
созады.   Сұрақтар   аз болған сайын, оларға жауап алудың мүмкіндігі мол.

5. Сауалнама құрылымы. Кіріспе, деректеме және негізгі сияқты үш
бөліктен тұрады [23].

10.2. Сауалнама, ақпарат жинау, жергілікті нарыққа зерттеу
жүргізу

Маркетингтік зерттеулерде стандартты ашық сұрақтар жиі
пайдаланылады, мұндағы сұрақтар да, жауаптар да стандартты және көп
нұсқалы болып келеді. Олардың басты артықшылығы – сауалнамадағы
жауаптар кестеге қатысты бастапқы ақпараттарға онша қажет емес, бірақ
адамдардың талғамы, демографиялық және әлеуметтік-экономикалық
сипаттамалары жөніндегі мәліметтерді жинау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Стандартты жабық сауалнамалар бірыңғайландырылған әдіспен
алынған жауаптарды рәсімдеу мен айқындау және жасырын себептерді
(мотивтерді) табу артықшылықтарын біріктіреді. Стандартты емес ашық
сауалнамалар зерттеу мақсаты айқын болған кезде қолданылады, алайда
сұрақтарға жауап ашық түрде қалады. Ашық жауабы бар сұрақ нысанды емес
тереңдетілген сұхбатқа әкеледі. Терең сұхбат – бұл респондентпен жеке
әңгімелесу, мұнда ол ойы мен жауаптарын өз еркінше білдіреді. Стандартты
емес жабық сауалнамалар кезінде респондеттер ашып айтпайтын
мотивацияны зерттеуде пайдаланылады. Мұнда жобалық әңгіме, яғни әңгіме
құрастыру және   сөйлемді   аяқтау   әдістері қолданылады.

Әңгімені құру – респонденттердің ой-қиялына негізделген
карикатуралар, суреттер, фотографиялардағы бейнелер негізінде әңгіме
құрастыруға сүйенетін әдіс.

Мәліметтерді жинау әдісі, негізінен, сауалнаманың ашықтығы және
стандарттылығының деңгейі туралы шешімдермен белгіленеді. Егер, бағалау
шкаласын қолдансаңыз, респонденттер телефондық пікір сұраудан бас
тартуы мүмкін. Мұндай мәліметтерді жеке кездесуде жинаған жөн. Еркін
түрде жауап берілетін сұрақтар пошталық пікір сұрауға сай келмейді.

10.3. Жергілікті нарық жағдайында баға белгілеу
Өмірде баға белгілеудің мынадай мақсаттары қойылады:
Нарықта қалуды қамтамасыз ету;
Пайданы мейлінше молайту;
Нарық үлесін жаулап алу;
Тауар сапасы бойынша берілген нарықта жетекші орынды алу.
Көтерме саудамен айналысатын ірі саудагерлерді, фирманың өндірістік

мүмкіндіктерін пайдалану, тауар имиджін жасауда баға белгілеудің
мақсаттары болуы мүмкін.

Қазақстанның нарықтық қатынастарға өткен бастапқы кезеңінде
көптеген фирмалардың баға белгілеудегі басты мақсаты –нарықта сақталып
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қалуды қамтамасыз ету болса, қазіргі жағдайда күнделікті ағымдағы пайданы
мейлінше молайту мен нарық үлесін жаулап алу алға шықты.

Кәсіпорындардың экономикалық жағдайы жақсарса, баға белгілеудің
де мақсаттары өзгереді.Ағымдағы пайданы молайту жаңа, беделді,
стандартты емес тауарлар өткізілген кезде ғана баға белгілеудің мақсаты
бола алады.

Егер нарықта бәсеке деңгейі едәуір жоғары болса, көбіне баға
белгілеудің мақсаты –нарық үлесін жаулап алу деп қабылданады.Мұндай
жағдайда бәсекелестік бағаларға ерекше көңіл бөлінеді.Бірақ, нарық
жағдайларына үнемі бейімделіп отыру баға дифференциясының болмауына
әкеледі.

Фирма белгілі бір көрсеткіштері бойынша нарық лидері болғысы
келеді, бұл оның шығындарын азайтып, пайда алуға көмектеседі.Өнім
сапасын жоғарылату көптеген шығындарды талап етеді, әйтсе де бұл
шығынның орны тұтынушы сапалы, озық тауарды жоғары бағамен сатып
алуға әзір болғандықтан, тез толады.

Фирма басшылары бағаны есептеудің әдістерін таңдап, ең жоғары және
төмен бағаның ықтималды деңгейін бекітеді.Бағалық стратегия шығынға,
сұранысқа, бәсекеге, тауардың өмірлік цикл кезеңіне негізделіп, айқындалуы
мүмкін.

11. Маркетингтік зерттеулер жүйесін талдау
11.1. Маркетингтік зерттеулердің мақсаттарын, түрлерін және

әдістерін айыру
Маркетингтік зерттеулерді бес кезеңмен өткізуге болады:
Зерттеудің мәселесі мен мақсаттарын айқындау.
1.Зерттеу жоспарын құру.
2.Ақпарат жинау.
3.Жиналған ақпаратты талдау.
4.Зерттеу қорытындылары туралы есеп.
5.Маркетингтік зерттеудің тұжырымдамасы зерттеудің міндеттерін,

обьектісін және мақсаттарын айқын белгілеу,жұмыс жорамалын жасау [4].
Егер азық-түлік өндіруші компания фирмалық дүкен ашуды

жоспарласа, оның шешетін негізгі мәселесі—тұрақты сатып алушыларды
жұмылдыру болып табылады.Мұндай жағдайларда сипаттаушы зерттеуді
жүргізу үшін мәліметтерді жинау басталмастан бұрын мынадай сұрақтарға
жауап алу керек.Тұрақты келушілер деп кімдерді қарастыруға болады? Әр
сатып алушыны тұрақты деп санауға бола ма? Тұрақты сатып алушылар
отбасы негізіндегі статистикалық бірлік деп анықталуы тиіс пе,әлде жеке
тұлғаларды негізге алған жөн бе? Тұрақты сатып алушылардың қандай
сипаттамалары (жынысы,жасы,табысы,мекен-жайы) зерттелуге тиіс? Олар
дүкеннің пайда болуы туралы ақпаратты қайдан алды? Сатып алушылармен
қай кезде пікір сұрау жүргізу керек; сатып алу кезінде ме немесе одан кейін
бе?Пікір сұрауды қай жерде жүргізген дұрыс: дүкенде ме, дүкен алдында ма
немесе үйде ме ? Зерттеу нәтижелерін басқа дүкендерді ашу туралы шешім
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қабылдауда қолдануға бола ма? Тұтынушыларды қалай зерттеу керек:
анкеталық сауалнама қолдану арқылы ма немесе олардың мінез-құлқын тауар
сатып алу кезінде бақылау қажет пе? Егер пікір сұрау жүргізілсе, анкетаның
түрі қандай болу керек: құрылымдық немесе құрылымдық емес түрде ме ?
Пікір сұрау телефон не пошта арқылы жүргізіле ме немесе жеке сұхбат алу
түрінде өткізіле ме?

Маркетингтік зерттеулердің бірінші кезеңінде оны әзірлеу талаптарын
қалыптастыру және зерттеу мәселесін анықтау қажет. Мәселені анық
баяндау- табысты маркетингтің негізі.Егер мәселе дұрыс тұжырымдалса,ол
аздап шешілді деуге болады.Мақсаттар мен мәселелер неғұрлым анық және
түсінікті белгіленсе,маркетингтік зерттеулер соғұрлым тиімді
болады.Ақпарат жинау-қымбатқа түсетін шара.Сондықтан мәселе бұлдыр
немесе дұрыс белгіленбесе,қажетсіз шығындарға ұшыратады.Мәселелерді
айқындау процедурасына мәселелер каталогын құру да кіреді.

11.2. Сауалнамаға сұрақтар құрастыру және сауалнама жүргізу
Сауалнама - респонденттің міндетті түрде жауап беруі үшін жазбаша

және ауызша сериядағы сұрақтардан тұратын сұрау қағазы. Ол сұрау
әдістерін және бақылауды жүзеге асыратын басты құрал болып табылады.
Оның көмегімен респонденттің мінез-құлқы (өткен,қазіргі немес
жоспарланған), оның қарым-қатынасы және ойы, хабардар болу деңгейі және
әлеуметтік-экономикалық және демографиялық сипаттары
(жасы,жынысы,табысы,білімі,мамандығы және тағы басқа) туралы ақпарат
алуға болады. Сауалнама үш негізгі мақсатқа жету үшін жасалады:

1. Сұрақтардың сериясына ақпараттық қажеттілікті аударады,яғни
респонденттің жауап беруі немесе қалауы бойынша жауап беруі.

2. Сұрауға қатыстыру үшін респондентті ынталандыру және мадақтау
жұмыстарын жүргізу керек,олрамен жұмыс жасау және сұхбатты аяқтау.
Қарама-қарсы жағдайда,егер саулнама қажу және зерігу сезімдерін тудырса,
онда оны толық емес толтыру немесе жауаптардың қалып қалуы мүмкіндігі
туады.Бұл шектелген ақпаратты алуға мүмкіндік береді,зерттеу нәтижесін
бағалауды алып тастау репрезентативтілігін төмендетеді.Сондықтан да
сауалнаманы өңдеуду маркетолог бұл жағдайды болдырмауға ұмтылу керек.

3. Сұрау жүргізуде қатені минималдау,респонденттің нақты
жауабының болмауынан және жауаптар дұрыс емес жазылғанда және
талданғанда. Сауалнама қателердің негізгі қайнар көзі болуы мүмкін:

а) зерттеушіге (ақпаратты ауыстырудағы қателік,өлшеу, бас
жиынтықты анықтау,таңдау әдісі,мәліметтерді өңдеу);

в) интервьюерге (респондентті,сұрақтарды,жазбаны,алдауды таңдауда
қателік);

с) респондентке (қабілетінің жоқтығы немесе жауап бергісі келмеу);
Сауалнамаға жауаптар жиынтығы маркетингтік зерттеу мәселесіне

сипаттаманы жабуы керек.
Сауалнама өз кезегінде құрылымына сай үш бөлікті құрайды:
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Негізгі бөлім (преамбула) – сұрауға қатысуға респондентті көндірудегі
негізгі бағытталу. Онда қысқа түрде жүргізілетін зерттеудің мақсаты
анықталады, құрауға қатысуға респондентке өтініш жасаудың маңыздылығы
көрсетіледі, сауалнама жүргізуде уақыттың қажеттілігі
көрсетіледі,сауалнама толтыруда түсініктеме беріледі, қажетті кезде
анонимділікке кепілдік беріледі. Егер сұрау почта арқылы жүргізілсе, онда
кіріспе жолдама хат түрінде жазылуы мүмкін.

Негізгі бөлім – оны жасауда сұрақтардың типіне, мазмұны және
санына, дұрыстығы мен іскерлілігіне, көрсетілімнің кезектілігіне,
сауалнамада бақылау сұрақтарының болуына назар аударылады.

Бақылау сұрақтары (детектор) респондент жауаптарының дұрыстығын
және әділдігін тексеруге негізделген. Осымен байланысты олардың жеке
құрылғанын тексеру үшін олардың қасында болмауы қажет болғандықтан
басқаларға тарайды. Мысалы, респондентке мынадай сұрақтар қойылады:
«Күндізгі уақытта сіздің балаңыз қанша уақыт теледидар көреді?». Содан
кейін «Сіздің балаңыз бар ма?» сұрағы (иә/жоқ).

Реквизитті бөлім (паспортичка) – онда жіктелген (әлеуметтік-
экономикалық және демографиялық сипаттама) және идентификацияланған
(аты, мекен жайы ,байланыс телефоны) мәліметтер көрсетіледі. Сауатты
сауалнаманы жасау үшін бір немесе бірнеше апта кетуі мүмкін [25].

12. Бағаны қалыптастыруда және баға саясатын бағдарлау
12.1. Баға деңгейін анықтау әдіснамасы

Бағалар және баға саясаты – кәсіпорынның маркетингтік қызметінің
маңызды элементтері. Бұл тауарларға арналған бағалар деңгейіне кәсіпорын-
ның коммерциялық нәтижелерінің тәуелді болуымен байланысты, ал
олардың таңдаған бағалық саясаты оның рыноктағы жұмысының тиімділігіне
шешуші әсер етеді.

Баға, сұраныспен және ұсыныспен қатар, рынокты құрайтын, түйінді
пункттердің бірі. Бұл сұраныс пен ұсынысты тепе-теңдік, баланс күйіне
келтіретін басты құрал.                

Сонымен, баға және маркетингтегі баға саясаты дегеніміз не? Баға
ақшаға сатушына сатқысы келетін, ал сатып алушы тауарды сатып алғысы
келетін, ақшалар сомасын білдіретін, экономикалық категорияны білдіреді.
Тауардың белгілі мөлшерінің бағасы оның құнын құрайды, осыдан баға –
тауардың ақшалай құны. Нақты тауар бірлігі басқа тауардың белгілі санына
айырбасталғанда, бұл соңғысы берілген тауардың тауарлық бағасы болады.

Баға – күрделі экономикалық категория. Онда қоғамдағы барлық негізгі
экономикалық қатынастар тоғысады. Ең алдымен бұл тауарларды өндіру мен
өткізуге, олардың нарықтық құнын қалыптастыруға, сондай-ақ ақшалай
жинақталуларды құруға, бөлуге және пайдалануға жатады. Баға барлық
тауарлық-ақшалай қатынастарды жанамалайды.

Классикалық анықтамаға сәйкес баға тауар құнының ақшалай түрін
білдіреді. Алайда ол құнмен сирек сәйкес келеді, өйткені оған көптеген әр
түрлі факторлар әсер етеді: өнімге сұраныс, оның бәсекеге қабілеттілігі,
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рынокта кәсіпорынның алатын орны және т.б. Кейде кәсіпорын өз өнімін
монополиялық жоғары  бағалар бойынша сата алады, ал кейде рынокта
ұсталып тұру үшін ғана, төмен бағаларға қанағаттануға мәжбүр болады.

Баға сатып алушы үшін ғана емес, сонымен бірге өндіруші үшін де
талғаусыз емес, өйткені бұл оның кірістерінің өлшемдерін анықтайтын,
жалғыз фактор. Барлық қалған факторлар ең алдымен өзіндік құнды және ол
арқылы ғана кірістерді анықтайды.

Бағалардың негізгі қызметтеріне: сұраныс пен ұсынысты есептік,
ынталандырушы, үлестіруші теңгерімдеу, өндірісті ұтымды орналастыру
критерий-лері жатады.

Баға – бұл маркетингтің икемді құралы, өйткені сұраныс, шығын
немесе бәсеке факторларын есепке алып, оны жылдам және оңай өзгертуге
болады.

Ол кезде сұраныс шамасы ұсыныс шамасына тең болатын баға, ол
бойынша тауар рынокта нақты сатылатын, раноктық бағаны құрайды.
Рыноктық (тепе-тең) баға – ол бойынша берілген тауарлық рынокта сатып
алу-сату жүретін баға [4].

12.2. Баға түрлерін және оларды баға саясатында пайдалануды
айыру

Баға саясаты – фирма өзінің тауарлары мен қызметтеріне бағаларды
белгілеу сферасында ұстанатын қызметінің жалпы принциптері.

Тауарды иеленушінің баға саясатын әзірлеуіне алты жүйелі саты
қосылады: міндеттерді таңдау және мақсаттарды құру; рыноктың талаптарын
анықтау және есепке алу; шығындарды белгілеу; бәсекелестер бағаларын
талдау; бағаларды құру әдісін таңдау; түпкілікті бағаны анықтау.

Фирманың рыноктағы тәртібі бәсекелес-фирмалар тарапынан оның
бағалық әрекеттерінде анықталады. Олардың реакциясы егер бәсекелестер
көп, тауарлар мәні бойынша бірдей болса, әсіресе жылдам болады.

Бәсекелес ылғи да жалғыз деп жорамалдайық. Онда оның тәртібінің
екі болжамы мүмкін болады. Біріншісі – бәсекелес бағаларды өзгертуді
бастама-шыға ұқсас әрекет жасайды. Екіншісі – бәсекелес әрбір нақты
жағдайда берілген жағдайда меншікті мүдделерінен алғанда, әр түрлі әсер
ете алады; бұл жағдайда тәртібін болжау бәсекелестің сату деңгейін, қуатын,
рыноктағы беделін зерттеуге құрастырылуы мүмкін. Кез келген жағдайда
бәсекелестің ойлау барысын есептеу маңызды.

Мәселенің екінші жағы – бәсекелестермен ұсынылған бағаның
өзгеруіне пікір білдірудің меншікті жолдарын таңдау. Гомогенді рынок
жағдайларында, өз тауарын оқшаулау мүмкіндігі жоқ фирма, әсіресе бұл
төмендеу болса, болып жатқан өзгерістерге бағынуға мәжбүр болады. Егер
бәсекелес бағаны өте қымбаттатып жіберсе, және егер бұл фирманың
мүдделеріне жауап бермесе, онда бәсекелестің ұмтылыстары болжануы
мүмкін.

Бәсекелік реакцияны таңдаудан бұрын компания бірқатар сұрақтарға
жауап беру керек:
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1. Неліктен бәсекелес өзінің бағаларын өзгертті?
Ол рынокты қамту мақсатын көздейді ме, өзіндік құнның өсуімен

қақтығысты ма немесе салалық бағаларды өзгерткісі келеді ме?
2. Бәсекелестің уақытша акциясы немесе ұзақ мерзімді стратегияның

салдары болып табылады ма?
3. Басқа компаниялар пікір білдіреді ме, және атап айтқанда қалай?
Бағаларды өзгертуді бастамашының ылғи да уақытының артықшылығы

болады: ол өзінің ынтасын ұзақ дайындауы мүмкін, ал бәсекелестер
жағымсыз сыйлыққа кідірмей пікір білдіруге мәжбүр болады! Жалғыз ғана,
бұл жерде бәсекелестердің мүмкін әрекеттерін алдын ала көруге үйрену
керек деп кеңес беруге болады. Тауарға бағаны белгілеп, фирма оның
сапасының деңгейімен тығыз байланыста әр түрлі стратегияларды таңдай
алады.

Бағалар және баға саясаты – маркетингтік қызметті басты
құраушылардың бірі, оның ролі уақыт өткен сайын өсіп келеді.

Бағалар маркетинг пен фирма қызметінің басқа айнымалыларымен
өзара тығыз байланыста болады. Фирма үшін баға – аса маңызды көрсеткіш,
өйткені оның негізгі қызметі – тауарларды сатудан пайданы қамтамасыз ету.
Маркетингтегі мақсатты бағытталған баға саясатының мәні мынадан тұрады:
фирма-ның тауарларына сондай бағаларды белгілеу және олардың
рыноктағы орнына байланысты оларды түрлендіру үшін, оның белгілі үлесін
иелену үшін, пайданың көзделген көлемін қамтамасыз ету және басқа
стратегиялық және шұғыл міндеттерді шешу керек. Фирманың белгілеген кез
келген бағасы, қалай да болса тауарға сұраныс деңгейінде көрсетіледі.
Бағаны құру стратегиясын әзірлеуден бұрын, фирма бағалар бойынша
шешімдерге әсер ететін, барлық сыртқы факторларды талдау керек (8 –
суретте көрсетілген) [24].    

   

Сурет 8 - Бағалардың қалыптасуына әсер ететін факторлар

Бағаны белгілеу кезінде анықтаушы факторлар: тауардың өзіндік құны,
фирманы қанағаттандыратын пайданың мөлшерлері; бәсекелестер мен
ауысты-рушылардың бағалары, берілген тауардың ұқсастықтары, төлем
қабілетті сұраныстың күйі болады.
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13. Сатуды және бөлуді, жарнаманы және сатуды ынталандыру
13.1. Сату саясаты және маркетинг жүйесі

«Маркетинг» термині ағылшынша «market» (нарық) сөзінен шыққан
және дәл мағынасы нарықпен байланыста кәсіпкерлік әрекетті білдіреді.
«Нарық» түсінігі осы цикілдің соңғы түсінігі «маркетингке» жетелейді.
Маркетинг-ол нарыққа қай жағынан да қатынасы бар адам әрекеттері.
Маркетинг- адамдардың мұқтаждығы мен тұтынысын қанағаттандыруды
мақсат етіп, алмастыру арқылы нарықта жұмыс атқару. Сонымен, маркетинг-
мұқтаждық және тұтыныс қажеттерін алмастыру арқылы орындауға арналған
адамзат әрекеттері деген анықтамамызға қайта ораламыз.

Маркетингтік мақсаттар фирманың өз мақсатына жетуін қамтамасыз
етеді. Бұл мақсаттар сан арқылы көрсетіледі және нақты, уақыты шектеулі,
икемді болып келеді, әр түрлі жағдайларға қарай түзетуге келетін мақсаттар
болуы мүмкін.Мақсаттар сатысында, әрине, алғашқы орын фирманың табиғи
мақсаты болып саналатын – үнемі пайда түсіру және оны көп шамалау болып
табылады. Көптеген американдық батыс еуропалық, ресейлік және
қазақстандық фирмалар пайданы өзінің қызметінің негізгі мақсаты ретінде
қарастырады. Қазіргі жағдайдағы маркентингті басты мақсаты – адам
факторы, бизнес әлемінде табысты дамып келе жатқан компаниялардың
басшылары оны жандандыру мәселесі – фирмамен маркетингтің мұратына
жету үшін керек маңыздылардың бірі деп санайды [2].

Бөлшектеп сатып алу-сату шартының осы ерекшелігі оны жасасу
тәртібіне де әсер етеді. Көбінесе ұсынушы (оферент) бұл сатушы, ал шарт
жасасу туралы ұсыныс (оферта) деп аталады. Бөлшектеп сатып алу-сату
шарты тараптар шарттың заты, бағасы және тиісті қажеттілігі туралы кемінде
бір тарап айтатын өзге жағдайлар бойынша келісімге келген сәттен бастап
жасалған болып табылады.

Ұсынысты қабылдау (акцепт) туралы айтып кетейік. Сатып алушы
тарабының ол көпшілік жағдайларда тауардың бағасын төлеу арқылы
жасалады. Бөлшектеп сатып алу-сату шартының нысаны. Әдетте бөлшектеп
сатып алу-сату шарттарының нысаны ауызша болып келеді, сонымен қатар
бұл шарттарды жазбаша нысанда жасау мүмкіншілігі де жоққа шығармайды.
Жазбаша нысан тараптардың құқықтары мен міндеттері болашақ уақытқа
арналса орынды болып келеді. Мысалы, тауарлар алдын-ала тапсырыстар
негізінде, пошта арқылы жіберу жолымен сатылады, жеңіл автокөлік
сатылады ж.б.

13.2. Жарнама түрлерін айыру
Жарнама ерекшелiктерi: қоғамдық сипатта болады, үгiттеуге қаражат

қаблеттiлiгi бар сатушы жарнама арқылы өзiнiң хабарландыруын бiрнеше рет
қайталай алады, мәнерлiк – түс, дыбыс, шрифт арқылы тауарды тартымды
көрсетуге болады, иесiз жарнама монолог ретiнде ғана жасалады. Жарнама
дегенiмiз белгiлi тапсырыс берген демеушiнiң атынан тауарды тартымды
көрсетуге және оны сатып алушыға қарай жылжытуға бағытталған ақылы
әрекет.
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Жарнама түрлерi және оны тарату құралдары:
Тiкелей жарнама:
а) Пошта хаттары, баспа материалдары
б) Пошта арқылы видеокассеталар, видеодисктер
Баспа жарнамасы:
Анықтамалар, каталогтар
Пресс – релиз, баспасөз хабарламасы
Буклет
Анықтама
Баспасөз жарнамасы: Газеталар мен журналдар
Хабар жарнамасы: Радиожарнама мен тележарнама
Сыртқы жарнама:
үлкен габариттiк плакат
Газжарығы құрылымдар
Роллер
Мультивизио плакаты
Электронды панносы
Экран жарнамасы: Кино және видеофильмдер мен слайд –
фильмдер
Транспорт жарнамасы: Транспорт сыртындағы жарнама және
транспорт салонындағы плакаттар және хабарландырулар
Сату орынындағы жарнама: Витрина, тауар қорабы , зат
таңбасы, назар аударуға арналған жазулар, таңбалар (“ай - стоппер”)
Жарнаманың басқа түрлерi: Көрме және жәрмеңке және компьютер
жарнамасы, кәдесый және купон, лотерея [18].

13.3. Жарнамалық хабарламаның мәтінін жазу
Жарнаманың жоғарыдағы айтылған көптеген бернесi оның әмбебап

сипатын көрсетедi және оның жеке түрлерiн бөлiп талдауды қажет етедi.
Жарнама келесi белгiлiр арқылы жiктеледi:

Жарнаманы жеткiзу әдiстерiне қарай:
- қатаң жарнама- қысқа мерзiмде, агресияшыл жарнама.
- Жайлы жарнама – тауар айналысында қолайлы жағдай құратын

жарнама.
Мияткер түрiне қарай:
- өндiрушiнiң атынан жүргiзiлген жарнама көбiнесе коммерциялық

әрекетке байланысты.
- жеке адамдар атынан жүргiзiлген жарнама көбiнесе хабарландыру

сипатын алады.
Тұтынушыға әсер ету әдiсiне қарай:
- оңтайлы жарнама – әлуеттi тұтынушының ақыл – ойына әсер ететiн

жарнама.
- Эмоционалды жарнама – тұтынушылардың сезiмiне, эмоциясына

ассоциация арқылы әсер ететiн жарнама.
Мақсатты аудиторияның түрiне қарай:
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- Бизнес саласына арналған жарнама – тауарды өндiрiс үдерiсiңде
қолдану үшiн сатып алатын тұтынушыларға және делдалдарға арналған
жарнама. Жеке тұтынушыға арналған жарнама.

Коммуникация стратегиясына қарай:
- Таңдамалы жарнама – нақты нарық сегментiне арналған жарнама.
- Жалпылама жарнама – жалпы нарыққа арналған жарнама.
Компания мақсатына қарай:
- Ақпаратты жарнама – тұтынушыларды жаңа тауар мен жаңа

фирмамен таныстыратын жарнама.
- Ескерту жарнама – тұтынушылар есiне тауар туралы ақпаратты

сақтауға арналған және тауарды қай жерде сатып алуын еске тұсiретiн
жарнама.

- Кеңесшi жарнама – таңдамалы сұранысты қалыптастыруға арналған
жарнама.

Жарнама затына қарай:
- Тауар жарнамасы – тауарға сұранысты қалыптастыратын және оған

ынталандыратын жарнама.
- Фирма беделiң жоғарлатуға арналған жарнама – кәсiпорынның

жұмысын жағымды көрсетуге арналған жарнама.
Тигiзетiн әсерiне қарай:
- Тiкелей жарнама – жеке тұлғаға арналған жарнама, мысалы директ –

мейл
- Жанама жарнама – көпшiлiкке арналған жарнама
Әсер ету жолына қарай:
- Көз жарнамасы
- Акустикалық жарнама
- Иiс сезу қаблетiне әсер ететiн жарнама [19].

14. Маркетингті басқару және халықаралық маркетинг
14.1. Маркетингті басқару, жоспарлау және бақылау процестері

«Маркетинг» терминінің негізінде «нарық» десен сөзді білдіретін
«market» сөзі жатыр. Сондықтан маркетинг термині басқару философиясы,
нарық жағдайындағы басқару, нақты пайдаланушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған процесс ретінде түсініледі.

Кең мағынада маркетинг – бұл индивидтер мен жекелеген топтардың
өнімді шығаруы мен алмасу арқылы өз қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатындағы әлеуметтік - басқарушылық процесс. Бұл процесстің негізінде
келесі түсініктер жатыр: қажеттілік, сұраныс, өнім, айырбас, келісім, нарық.
Қажеттілік - қанағаттандыруды талап ететін бір нәрсеге деген зәрулік. Егер
адам қандай да бір қажеттілікті қанағаттандыра алмаса, онда ол оны
өзгертеді немесе қажеттілік деңгейін төмендетеді. Маркетингтің басты
мақсаты – қажеттілікті табу және оны қанағаттандыру.

Қазіргі кітапханалардың мамандары, бірінші кезекте директор,
меңгеруші және құрылымдық бөлімдерді басқарушылар – кітапханалық
менежерлер маркетингтің негізгі мәнін теоретикалық білуі және
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кітапханалық-ақпараттық мекемені басқарудың нарықтық концепциясын
практикада қолдана білуі тиіс.

Классикалық интерпретацияда маркетинг жеткізіп беруші (өнімді,
қызметті) және сатып алушы (пайдаланушы) арасындағы қарым-қатынасты
оңтайлы жолмен шешуге бағытталған әрекетті ұсынады. Бұл қажеттіліктерді
қанағаттандыруға бағытталған, профильді сұранысты қалыптастыратын
басқарудың жүйелі әдісі [20].

14.2. Агробизнесте маркетингтің шегін айыру
Нысанды маркетингті жоспарлау табысқа жеткен көптеген

компаниялар пайдаланатын әйгілі амал-тәсіл. Маркетингті жоспарлау
стратегия жасауға, ресурстарды ұқсатып пайдалануға, компанияға төніп
тұрған қауіп-қатерді анықтауға және келешек үшін қажет болжау
мағлұматтарын алуға мүмкіндік береді.

Еліміздегі көптеген компаниялар маркетингті жоспарлаумен шұ-
ғылданбайды. Шағын фирмалардың менеджерлері тек ірі корпорациялар ғана
маркетингті жоспарлаумен айналысады деп есептейді. Қазақстандық
компаниялардың кейбір мамандары нарық өте жылдам өзгереді, сондықтан
оны жоспарлау қажет емес деген көзқараста. Мұндай тұжырым қате,
жоспарлауды қолданатын компаниялардың жеткен жетістіктеріне көз
жүгіртсек, жоспарлау қажет екендігі айқын аңғарылады. Нарықтағы
қарқынды өзгерістер шын мәнінде жоспарлау барысын қиындатады. Алайда
фирма басшылығына өзгерістерді болжауға, оларға барабар қимыл-әрекет
жасауға тек мұқият жоспарлау ғана көмегін тигізеді.

Маркетингтік жоспар айқын көрсетіліп, ұжымды талқылануы керек.
Жоспарлауға қатысушы менеджерлер маркетинг жоспарын әзірлеудің мәнін,
рөлін, мақсаттарын, талдау мен жасау тәсілдерін білгені жөн. Жоспардың
табысты орындалуы үшін менеджерлер арасында міндеттерді дұрыс бөліп,
оның жасау мерзімін, бюджетін белгілеу қажет.

Маркетинг жоспары ― бұл белгілі бір уақытта маркетинг мақсатына
жету үшін әзірленген жүйелік және біртұтас бағдарламалар жиынтығы
нысандандырылған құжат.

Ол – маркетингтік шараларды үйлестірудің негізгі құралы. Көптеген
ұйымдарда маркетингтік жоспарлау жетекші бөлімдердің қызметкерлерінің
бірлескен тобымен жасалып, басқарудың сәйкес деңгейлерінде жүзеге
асырылады.

Маркетингтік жоспарлар корпорация және оның бөлімшелері,
стратегиялық шаруалық бөлімшелер /СШБ/, компания, өнім түрлері және
жеке өнім, жеке нарықтар және маркетинг кешенінің әрбір элементі бойынша
жасалынады.

Маркетинг жоспарлары мынадай белгілер бойынша бөлінеді:
қамту арқылы;
іс-әрекет ету мерзімі;
мәнділігі;
әзірлеу әдістері;
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14.3. Кәсіпорнынның шетелдік нарыққа шығу мақсаттарын
анықтау

Кәсіпорын – қоғамдағы еңбек бөлінісі жүйесіндегі оқшауланған дербес
өндірістік-шаруашылық бірлік, яки заңды тұлға құқығы берілген
шаруашылық жүргізуші субъект; өндірістік-шаруашылық қызметті
ұйымдастырудың негізгі нысаны.

Ол әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру және пайда алу
мақсатымен еңбек ұжымын пайдалана отырып, өнім (тауар) өндіреді,
жұмыстарды орындайды, қызметтер көрсетеді және өндіріс құрал-жабдығы
мен басқа да мүлікке меншік нысандарына қарамастан заңды тұлға ретінде
және шаруашылық есеп принципіне сүйеніп әрекет етеді. Кәсіпорын
заңнамада тыйым салынбаған және кәсіпорынның жарғысында көзделген
мақсаттарға сай келетін кез келген шаруашылық қызметпен айналыса алады.
Кәсіпорын өзінің қызметін дербес жүзеге асырады, шығарылатын өнімін,
салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін
қалған пайданы иеленеді.

Кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап құрылды деп
саналып, заңды тұлға құқығын иеленеді. Тіркеу үшін құрылтайшы оны құру
туралы шешімді немесе құрылтайшылардың шартын, кәсіпорынның
жарғысын және басқа құжаттарды ұсынады. Кәсіпорынның дербес балансы,
банктерде есеп айырысу шоты мен өзге де шоттары, өзінің атауы жазылған
мөрі болады.

Мүліктік кешен ретінде кәсіпорынның құрамына оның қызметі үшін
керекті мүліктің барлық түрлері, бұған қоса жер телімдері, ғимараттар,
жабдықтар, шикізат, өнімдер, талап құқықтары, сондай-ақ, кәсіпорынды,
оның өнімін, жұмыстары мен көрсететін қызметтерін дараландыратын
таңбаларға құқықтар (фирмалық атаулар, тауар белгілері, қызмет көрсету
белгілері) және заң мен шартта өзгедей көзделмеген жағдайда басқа да
айрықша құқықтар кіреді [23].

15. Мемлекеттің жер қатынастарындағы рөлі
15.1 Жер қатынастарын реттеу тетігін сақтау

Жер қатынастары қоғамның экономикалық құрамын қалыптастыратын
өндірістік қатынастар жүйесінің негізгі бөлшегі болып табылады.

Жер меншігі, жер иелену және жер пайдалану формалары әрқашанда
олардың негізі ретінде болады.

Жер қатыннастары бүкіл өндірістік қатынастарымен және өндіргіш
күштерімен бірге дамиды. Мысалы, егіншілікте қуатты тракторлар мен
күрделі ауылшаруашылық техниканың қолданылуы өндірістік қатынастары
мен жер қатынастарын елеулі түрде өзгертіп жібереді. Бұндай жағдайда
өндірісті шоғырландыру, егіншілікте кооперацияны пайдалану, соған сабепті
жер пайдаланушылықтар мен жер иеленушіліктердің аудандарын ұлғайту
қажеттілігі туындайды. Осының нәтижесінде белгілі бір мөлшерде егіншілік
еңбегінің өнімділігі де арта түседі.
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Жер шаруашылық құндылығының өсуіне, жер құқығының бірте-бірте
дамуына қарай межелеу қажеттілігі пайда болады, ал соңғысы уақыт өте бара
күрделі жерге орналастыру шаралары кешеніне айналды. Жер
қатынастарының күрделене түсуіне сәйкес, жерді экономикалық және
экологиялық тұрғыдан пайдалану мақсатымен, оларды реттеуге
қолданылатын жерге орналастыру іс-қимылдары да сан алуан формаларына
ие болады

Жер қоғам өміріне қажетті материалдық жағдайлар арасында негізгі
орын алады., ол экономикалық қызметтің барлық аясында маңызды
функциялар орындайды. Ауылшаруашылығында жер өндіріс процесінің
басты бөлігі, ал басқа ортада – әлеуметтік қызметтің өндірістік және кеңістік
базисі [8].

15.2. Жер ресурстарын және олардың құрылымын анықтау
Соңғы жылдары еліміздің жер қорын ұтымды пайдалануды

жоспарлауды Жер пайдалануды жоспарлауды еліміздегі жер ресурстарын
пайдалану жобысын жасау мен схемасы шаруашышықаралық және
шаруашылықішілік жер аумағын ұйымдастырудың кешенді жобалары жер
пайдалануды жоспарлау жүйесінің ғылыми негізі жерді тозудан қорғау,
қалпына келтіру және басқа да жұмыстар бойынша бір кезеңді жобалау жер
игеру, егістік аумағын айналымға енгізуді жақсартудың технологиялық
жобалары авторлық қадағалау жетілдіру негізгі іс-шаралары бойынша
ауқымды жобалар жүзеге асырылып келеді. Соған орай, түрлі құрылымдық
деңгейлерде ұзақ мерзімге жер пайдалану, елдің және жекелеген
аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын әзірлеу үшін
ғылыми және техникалық болжамдар жасалуда. Осыған байланысты, жер
пайдалану деңгейін талдау оларды жетілдірудің негізгі бағыттарын анықтау
үшін маңызды қадам болып саналады [10].

15.3. Ауыл шаруашылығындағы ресурстық әлеуеттің
арақатынасын жасау

Нарықтық экономика жағдайында Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық дамуын нығайту үдерісі өндірістің, әсіресе ауыл
шаруашылығының тиімділігін тұрақты әрі бекем арттыру үшін шаруашылық
жүйенің түбегейлі қайта құрылуын талап етеді. Қазіргі таңда отандық
экономиканы қайта құру кезінде бірқатар мәселелер туындады. Әсіресе
Қазақстан халқының өмір сүру деңгейін анықтайтын аса маңызды
стратегиялық қызмет саласы ретінде агроөнеркәсіп өндірісінің тиімділігін
арттыруға елеулі назар аударылды.

Қазіргі уақытта агроөнеркәсіп кәсіпорындары шаруашылық
механизмнің жетілмеуінен, коммерциялық ақпараттың жеткіліксіздігінен,
сыртқы орта факторларының (тұтынушылардың іс- әрекеті, нарықтық
конъюнктураның өзгеруі, жаңа тауарлардың пайда болуы т.б.) әлсіз
талдануынан және нарықта жұмыс істеу тәжірибесінің жоқтығынан тұрақсыз
шарттарда әрекет етіп келеді. Сондықтан ауыл шаруашылық өнімін
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тұтынушыға дейін тиімді жеткізуге бағытталған ғылыми зерттеулер өзекті
мәселелердің бірі болып келеді.

Ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік
бағдарламалар, оның ішінде «Агробизнес — 2020» бағдарламасы отандық
ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін және азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жиынтығын қамтиды.
Бірақ саладағы еңбек өнімділігінің төмен деңгейі, қолданылатын
технологиялардың жетілмеуі, ауыл шаруашылығы өндірісінің ұсақтығы оны
кең көлемде дамуға мүмкіндік бермей отыр. Ол үшін ауыл шаруашылығы
қолда бар материалдық, еңбек және басқа да ресурстарды экологиялық
талаптарға сәйкес толығымен қолдануды қамтамасыз ету керек [2]. Қазіргі
жағдайда экономиканың аграрлық секторындағы экономикалық агенттердің
мүдделерін үйлестіру, көбінесе оларды нарықтық және мемлекеттік реттеу
нысандарын пайдалана отырып жүзеге асырылатын ынталандыру арқылы
қол жеткізіледі. Мемлекеттің ауыл шаруашылығын реттеу әдістері
экономикалық тепе-теңдікті сақтаудан, ауыл шаруашылығы өндірісін
өндіруден және қайта өңдеуден, сонымен қатар шикізат пен азық-түліктің
объективті қажеттілігінен туындаған. Өйткені ауыл шаруашылық өнімдері
кез келген мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік тиімділігін
қамтамасыз етуге бағытталған [23].

16. Нарықтық қатынастарға ауысу жағдайында жер
қатынастарын сипаттау

16.1. Жер қатынастарын және оларды жетілдіру
Жер қатынастары мен жер, жерге жеке меншік құқығының институты

болып табылады. Меншіктік көптүрлілігін белгілей тұра, мемлекет заң
алдында олардың теңдігін және жерге қатысты шаруашылықтық барлық
түрлерінің дамуына кепілдік береді, құқықтық жөнінде жер қатынастарын
реттеу мәселелері жер құқығына қатысты, ал оның бір бөлігі азаматтық
құқықпен реттеле алады. Бұған себептер:

- жер меншігі түрлері, формалары бойынша көп түрлі болғанымен,
азаматтық құқық ретінде көбінесе жеке меншіктік ауқымда қызмет етеді;

- тауарлық айырбастаудың кәдімгі заттары сияқты жерлердің бәрі
сатыла бермейді, мысалға ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының
жерлеріне жататын жер учаскелері және ортақтасып пайдаланатын жерлер
жеке меншікке сатылмайды;

- жермен мәміле азаматтық құқығындағы тұтыну заттарын сату-сатып
алу сияқты жасалмайды, ол айрықша іс әрекеттерді жүргізуді талап етеді;

- жеке меншікке сатылатын жер учаскелеріне байланысты заң арнаулы
шекті нормаларын /мөлшерлерін/ белгілейді;

- жер заңында келтірілген жердің нысаналы арналуы сақталуы керек,
учаскені сату, мұралыққа беру кезінде оның нысаналы арналуын, әсіресе
мәміле объектісі ауыл шаруашылық алқаптар болса /азаматтық құқықтары/
заттарды сату-сатып алуда шектеулер жоқ /өзгертуге болмайды.
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Азаматтардың жер учаскесіне жеке меншік құқығын келесі
ерекшеліктер сипаттайды:

1. Меншік иелерінің субъективтік құралы;
2. Жер учаскелерін нормалау;
3. Жер санаттары бойынша шектеу [11].

16.2. Жер қатынастарын экономикалық реттеудің мазмұны,
әдістері және тетіктері

Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу дегеніміз – ҚР аумағының жер
тұтастығын және қол сұғылмаушылығын жерді табиғат байлығы ретінде
сақтау, оны нысаналы пайдаланудың жер меншік иелері мен жер
пайдаланушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін жер қатынастары
саласындағы заңдылықты қамтамасыз етуге бағытталған биліктік-
атқарушылық қызмет түрі болып табылады. Бұл қызметтің келесідей
ерекшеліктері бар:

Бұл қызмет мемлекет тарапынан жүзеге асырылады. Мемлекет атынан
құзіретті мемлекеттік органдар қызмет жасауға құқылы.

Бұл қызмет әрқашанда билікті, себебі жер ерекше объект, ол жердің
аумағы табиғат байлығы, меншік объектісі және кез-келген қызметтің
аумақтық негізі.Мемлекет билігін тек заң ғана шектей алады, сонымен қатар,
-нарықтық жағдайда мемлекет экономикалық ынталандыру әдістерін көбірек
қолданады.

Мемлекеттік басқару функциялары – бұл басқару қызметінің
мақсатымен анықталатын басқару қызметінің дербес және жеке бағыттары.

Атқарушы билік органдары атқарушы-бұйырушы қызметті жүзеге
асырады. Оның мәні – мемлекеттің ішкі және сыртқы функцияларының
орындалуын тікелей, күнделікті ұйымдастыру.

Мемлекеттік басқару функцияларының мынадай түрлері болады:
– жалпы;
– арнайы;
– қосалқы.
Жалпы функциялар кез келген әлеуметтік басқару субъектілері мен

объектілері арасындағы басқарушылық сипаттағы өзара әрекет етуде орын
алады және кез келген басқарушылық ықпал ету процестерінде болады [13].

16.3. Жер иелену және жерді пайдаланудың экологиялық-
экономикалық мәні

Жерді пайдалану — қоғамдағы адамдар мен әлеуметтік топтар
арасында қалыптасқан әлеуметтік және экономикалық қарым-қатынастар
формаларының бірі. Оның жүйесі мен түрлері өндірістік қатынастардың
тарихи дамуы мен ауысуына байланысты өзгеріп отырады. Жерді сол
қоғамда қабылданған заңдарға сәйкес пайдаланады. Қоғамдық еңбек
бөлінісінің дамуы (егінші, мал бағушы тайпалардың бөлініп шығуы) және
осыған байланысты отырықшылыққа көшу алдымен рулардың, тайпалардың
және қауымдардың арасында, содан соң жеке жанұялардың арасында жер
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бөлінісін туғызды. Мұның өзі жерді пайдаланудың тұрақты формаларының
құрылуына әкелді. Егістік жер, мыс., қауым меншігіне қалғанымен, әр егінші
өзіне пайдалануға берілген егістікті өз күшімен өңдейтіндей етуі үшін қауым
мүшелерінің арасында жер дүркін-дүркін қайта бөліске салынып тұрды.
Қазақстанның табиғи-климаттық ерекшеліктеріне қарай жер әр түрлі
дәрежеде, көбінесе, егіншілік, жайылымдықтар мен шабындықтар үшін
пайдаланылады. Ол үшін жерді құнарландыру мәселесін қолға алып, жер
байлығын мал өсіру мен егіншілікте тиімді пайдаланудың маңызы ерекше
[24].

17. Жер иелену және жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігі
17.1. Жер ресурстарының, ресурстық әлеуеттің есептерін жүргізу

Жер ресурстары еліміздің маңызды стратегиялық нысандарының бірі
болып табылады.

Жер қатынастары саласындағы бұзушылық еліміздің барлық
аймағында орын алып жатыр. Олардың өсуіне төмендегі себептерді атауға
болады:

- жер ресрустарына деген сұраныстың артуы, елді-мекендердегі бос
жердің тапшы болуы (республика бойынша жеке тұрғын үй салу үшін 1 млн.-
нан астам азамат жер кезегінде тұр).

- Қазақстан Республикасындағы жер заңнамасын бұзғаны үшін
жауапкершілік деңгейінің жасалған бұзушылық сипатына сәйкес болмауы
(көбіне уәкілетті органдар бұзушылықты жоюда түбегейлі шараларды
қолданбайды, тек әкімшілік айыппұл салумен шектеледі. Заңнамалық
деңгейде бұзушылардың жауапкершілігін қатайту туралы ұсынысқа бастама
жоқ);

- мемлекеттік органдардың мемлекеттік мониторинг пен бақылау
жүргізу үшін кадрлар тапшылығы және материалдық-техникамен
жабдықталмауы.

Жер қатынастарын мемлекеттік реттеудің қызметтері дегеніміз –
мемлекет тарапынан жер саясатын жүзеге асыруға бағытталған негізгі
бағыттардың жиынтығы. Олар:

1.жер учаскелерін есепке алу және мемлекеттік жер кадастрын жүргізу;
2.жерді жеке меншікке немесе жер пайдалануға беру немесе алып қою;
3.жердің санатын анықтау және жерді бір санаттан екінші санатқа

ауыстыру;
4.жерді аймақтарға бөлу және жерге орналастыруды жүзеге асыру;
5.жер мониторингісін жүргізіу;
6.жер төлемдерін алу;
7.жерді қорғау шараларын жүргізу;
8.жерді пайдалану мен қорғау шараларына мемлекеттік бақылау

жүргізу;
9.жер дауларын шешу;
10.жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауапкершілікке тарту;[16].
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17.2. Жерді пайдаланудың экономикалық көрсеткіштері
Экономикалық көрсеткіштер – экономикалық қызметтің барлық

саласын талдауда, есептеуде, жоспарлауда қолданылатын сандық
сипаттамалар жүйесі, яки экономикалық үдерістер мен құбылыстардың,
олардың даму заңдылықтары мен үрдістерінің сандық сипаттамасы үшін
пайдаланылатын абсолютті және салыстырмалы шама.

Бұл салалардың әрқайсысында Экономикалық көрсеткіштердің өз
жүйесі қалыптасқан, сондықтан мақсатына қарай жоспарлық көрсеткіштер,
қаржылық

көрсеткіштер, бухгалтерлік көрсеткіштер, статистикалық көрсеткіштер
делінеді. Көрсеткіш экономикалық субъектінің қайсыбір қасиетінің, үдерістің
немесе шешімнің санмен көрсетілген сипаттамасы ретінде айқындалады.
Экономикалық көрсеткіштер директивалық (басқарушылық, жоспарлық)
және есептемелік (негізінен статистикалық) болуы мүмкін. Экономикалық
үдерісті басқару тұрғысынан бірінші тектегі көрсеткіштер әрбір
шаруашылық жүргізуші субъекті (немесе субъекті топтары) үшін жеке-жеке
жасалған директивалық-атаулы, баршаға қатысты директивалық-иесіз
көрсеткіштер болуы мүмкін. Есептік, математикалық тұрғыдан көлемдік,
орташа, шектік, өсімдік (сараланбалы), индекстік көрсеткіштерге
ажыратылады. Экономикалық мазмұнына қарай Экономикалық көрсеткіштер
заттық, құндық (ақшалай), еңбектік көрсеткіштер болып келеді.

Экономикалық көрсеткіштер абсолюттік және салыстырмалы
көрсеткіштерге бөлінеді. Бірінші жағдайда олар өнімнің көлемі сияқты
шаманы (құндық немесе заттық тұлғада) немесе пайдаланылатын ресурстың,
мыс., жердің көлемін сипаттайды, екіншісінде еңбек өнімділігі (бір
жұмыскерге шаққандағы өнім көлемі), пайдалылық (тиімділік) қордың бір
өлшеміне шаққандағы пайда, өнім өлшемінің өзіндік құны сияқты шаманы
сипаттайды.

Ақпаратты автоматтандырылған өңдеу теориясы мен тәжірибесінде
көрсеткіште (оны қарапайым көрсеткіш деп те атайды) мынадай құрылым:
сандық мән (негіздеме) және оның көрсеткіштің бірегейлендіргіші деп
аталатын мазмұндық белгілерінің жиыны анықталады. Деректерді
бірегейлендіргіштермен өңдеу кезінде қисындық операциялар,
негіздемелермен өңдеу кезінде арифметикалық операциялар жүргізіледі [7].

17.3. Жерге орналастыру жұмыстарының сметасын жасау, еңбекті және
еңбекақыны нормалауды жүргізу, бизнес жоспарын жасау

Жерге орналастыру жұмыстары – жаңа жер телімін қалыптастыру
немесе бар жер телімін қайта ұйымдастыру жұмыстарының кешені, оның
шекараларын белгілеу (қалпына келтіру) және кадастрлық істі құрастыру
бойынша топографиялық-геодезиялық жұмыстар. Осы жұмыстардың түпкі
мақсаты – құрамына жер телімінің сұлбасы (жоспары), оның ауданы,
шекаралары, орналасқан жері, іргелес жер телімдерінің меншік иелері мен
жер пайдаланушылары, жер телімінің ауыртпалықтары мен сервитуттары
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туралы мәліметтер кіретін техникалық, экономикалық, заңдық құжаттар
кешені болып табылатын жерге орналастыру жобасы.

Жерге орналастыру жұмыстары келесі жағдайларда орындалады:
жерге орналастырылатын жаңа нысандарды құру немесе бар

нысандарды ретке келтіру (жерге орналастыру нысанының жобалық
шекараларын белгілеу) кезінде;

жерге орналастырылатын нысанның орналасқан жері туралы шынайы
мәліметтер болмаған жағдайда, оның шекараларын келісілу арқылы
орналасқан жерін нақтылау кезінде (жерге орналастырылатын нысанның
шекараларын ретке келтіру);

мемлекеттік жер кадастрында жерге орналастырылатын нысанның
шекараларын анықтауға мүмкіндік беретін мәліметтер болған жағдайда,
оның шекараларын қалпына келтіру кезінде (жерге орналастырылатын
нысанның шекараларын қалпына келтіру).

«Терра» қашықтан зондылау және географиялық ақпараттық жүйелер
орталығы» ЖШС орындайтын жерге орналастыру жұмыстары:

жерді пайдалану нысанын құру және бар нысандарын ретке келтіру
бойынша шаруашылықаралық жерге орналастыру жобаларын жасау, жер
телімдерінің шекараларын белгілеу;

аумақтардың жер-шаруашылықтық құрылысы, бүлінген жерлерді
қалпына келтіру және жаңа жерлерді игеру жобаларын, жерді пайдаланумен
және қорғаумен байланысты басқа да жобаларды дайындау, келісілу, бекіту
және беру;

ландшафттық-экологиялық тәсілдеменің негізінде жерге орналастыру,
жер ресурстарын пайдалану, жақсарту және қорғау жобаларын дайындау;

топографиялық-геодезиялық, картографиялық, топырақтық және басқа
зерттеу жұмыстарын жүргізу;

жер ресурстары жағдайының және оларды пайдаланудың тақырыптық
карталары мен атластарын жасау.

Жерге орналастыруды жобалау жерге орналастыру үдерісінің негізгі
және ажырамас бөлігі, жерге орналастыру мәселелерін шешудің басты
құралы. Компания мамандары графикалық және мәтіндік бөлімдерін қоса,
жерге орналастыруды жобалаудың барлық жұмыстарын орындайды.
Графикалық бөлімге жобалық жоспар (аумақтың шекарасын белгілеумен
байланысты барлық шешімдер көрсетіліп), жобаны жерге түсірудің жұмыс
жоспарлары, карталар (геоботаникалық, жерді бағалау, агроэкологиялық),
сұлбалар, кестелер және диаграммалар кіреді. Мәтіндік бөлімге жобалауға
тапсырма, есептеу-түсіндіру жазбасы, техникалық-экономикалық негіздеме
материалдары, алқаптар аудандарының ведомосттары, сметалық-қаржылық
есептеулер, сараптама материалдары, жобаны қарау және бекіту құжаттары,
қолданбалы бағдарламалардың пакеттері, ақпарат тасығыштар кіреді.
Жобаның екі бөлімі жобалық-сметалық құжаттаманы құрайды (9 суретте
көрсетілген) [21].
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Сурет 9 - Жерге орналастыру жұмыстары

Мамандар жерге орналастыру жобасын орындау жұмыстарын да
жүргізеді. Оған жобаны жерге түсіру, жобаның барлық элементтерін игеру,
жерге орналастыру материалдары мен құжаттарын ресімдеу және беру кіреді.
Компания барлық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды GPS Sokkia
GRX1 екі жиілікті қабылдағышты (суретке түсірудің PPK және Static
түрлеріне арналған), SET сериясының Sokkia тахеометрі сияқты заманауи
геодезиялық жабдықтарды пайдаланып жүргізеді. Камералық өңдеу ең жаңа
компьютерлердің және бағдарламалық жасақтаманың көмегімен жүргізіледі.
Компанияның жол талғамайтын автокөлігі және далалық топографиялық-
геодезиялық жұмыстарды жүргізуге қажетті басқа да жабдықтары бар.

Еңбекті нормалау – бұл жұмысшының нақты ұйымдастырушылық-
техникалық жағдайда жұмыстарды атқаруға (өнім бірлігін дайындау) кеткен
еңбек шығындарын (уақыт) анықтау және сол негізде еңбекті нормалау.

Еңбек (өндіру, уақыт, қызмет көрсету) нормасы дегеніміз еңбек
шығынының өлшемі болып табылады және өндіріс пен еңбек ұйымының,
техниканың, технологияның жеткен деңгейіне сәйкес жұмысшының
біліктілігіне орай бекітіледі.

Еңбек жөніндегі ережелердің әзірлеуі, орнатылуы, ауысуы және қайта
қарау жұмыс берушімен еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік органмен
бекітілген тәртіпте жүргізіледі [26].

Еңбек орындарының оңтайландыру мен аттестацияулау кезеніндегі
еңбек ережелері міндетті аусуға, жаңа техниканың, технологиялардың және
техникалық-ұйымдастыру шаралар еңбек өндірімділіктің арттыруы үшін
орнатылуы тиіс [27].
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17.4. Жер ресурстарын оңтайлы және тиімді пайдаланудың мәні,
ұғымы

Жерді пайдаланудың функциялық ерекшелігі оның табиғи
ресурстардың арасындағы орнын анықтап береді. Ол қоғам мүшелерінің әл -
ауқатының бастапқы материалдық негізі, адамдарды қоныстандырудың және
өндірістік күштерді орналастырудың базисі әрі барлық экономикалық өсім
факторының - еңбек, материалдық - техникалық және табиғи ұдайы
өндірістік процестердің қалыпты жүзеге асуының негізгі болып табылады.
Құрал ретінде жер өндірісінің, әсіресе, өндірістің қолдан жасалған
құралымен салыстырып қарағанда өзіндік ерекшелігі болады. Біріншіден,
жер - табиғаттың өнімі, сондықтан да бастапқы жағдайда оның құны
болмайды, өйткені оны жасайтын адам еңбегіне жұмсалатын шығын жоқ.
Өндірістің басқа құралдары адам еңбегімен жасалатындықтан, олардың құны
болады. Екіншіден, өндірістің қолдан жасалған құралы физикалық тозуына
қарай ұдайы өндірілуі мүмкін. Жердің топырақ жамылғысы да
жаңғыртылатын табиғи ресурс болып табылады, алайда оны табиғи жолмен
қалпына келтіру үшін жүздеген жылдар қажет [28].

Жерді дұрыс пайдалану, үнемдеу және оны қорғау оның биологиялық
әлеуеті мен өнімділігін бұрынғы қалпында ұстауға мүмкіндік беріп қана
қоймай, оны айтарлықтай тыңайтады.

17.5. Өндірістің жиынтық ресурстарын және олардың өзара
алмасуын, сондай-ақ қоршаған ортаның экологиялық жай-күйін ескере

отырып, нарық жағдайында жерді иелену және жерді пайдалану
тиімділігін анықтау

Жер бетіндегі экологиялық жағдайдың өзгеруі, әсіресе, ғылыми-
техникалық прогреспен тікелей байланысты екені рас. Соның нәтижесінде
табиғат байлықтарын адамның шексіз пайдалануы жанартаулардың
атқылауы, дауылдар, жер сілкіністері сияқты табиғи құбылыстардың
нәтижелерімен тепе-тең, қазіргі заманда тіпті, одан асып түсетіндей жағдайға
жетті. Өнеркәсіптің дамуы қазба байлықтарды игеруді арттырды. Соның
кесірінен ауа, су көздері, топырақ ластанды. Өсімдіктер мен жануарлар әлемі
зиян шекті. Сонымен қатар, жер бетіндегі демографиялық жағдайдың күрт
өзгерістерге ұшырауы, яғни халық санының тез өсуі табиғатқа деген
тұтынысты одан әрі күшейтті. Бұның барлығы табиғатқа үлкен зиян тигізеді.
Аталған зияндардарды алдын алудың бірден-бір жолы қоршаған ортаны
қорғау мен табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға мемлекеттік басқаруды
жүзеге асырудың қажетті элементі - экологиялық бақылауды күшейту болып
табылады. Басқарудың бұл қызметі бұдан көп уақыт бұрын қалыптасқан
болатын. Заң әдебиетінде экологиялық бақылауды ұйымдастыру, жүргізу
шарттары мен тәртібі жеткілікті толық жазылды, бірақ ол бұрын болған
экономикалық жүйеге сәйкес келген еді.

Экологиялық бақылаудың өзінің түрлері мен нысандары болады:
Қолданыстағы заңға сәйкес экологиялық бақылау мыналарға бөлінеді:
мемлекеттік бақылау;
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ведомстволық бақылау;
өндірістік бақылау;
қоғамдық бақылау[29].

18. Жер иелену және жерді пайдалануды интенсификациялау
18.1. Оңтайлы жер иеленудің экологиялық-экономикалық негіздері
Жер ресурстары жер рентасы шамасымен экономикалық бағаланады.

Жер ресурсын экономикалық бағалау ерекшеліктері, оның ерекше
қасиеттерімен байланысты болады. Экономикалық бағалау жердің қоғамдық
құндылығын анықтау болып табылады. Жер өндіріс күші, орналасу орны,
тіршілік ортасы және экологиялық құндылық ретінде бағаланады. Соған
байланысты тек дифференциалды рента ғана емес, абсолютті және
экологиялық ренталар ескерілуі тиіс. Дифференциялды рента салыстырмалы
өнімділігі, құндылығы негізінде туындайды.

Ауылшаруашылық жер телімін бағалау үшін ең алғаш онда өсірілетін
өнімдерден алынатын орташа рента, одан кейін 1 га алынатын рента
есептеледі. Осындай рента ұдайы үздіксіз алынып отырады деп есептеп ұзақ
мерзімдегі ренталар есептеледі.

Жердің тұтыну құндылығы мен экономикалық өнімділігі тікелей
байланысты, бірақ ерекшеліктері де бар. Егер экономикалық өнімділік жер
мен оған жұмсалған еңбектің өнімділігі арқылы көретін болса, тұтыну
құндылығы онымен қоса еңбек ету және тіршілік ортасы құндылығын
қамтиды. Сондықтан жерді экономикалық бағалау оның экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік құндылықтарын анықтау болып табылады.
Жердің өнімділігі мен топырақтың құнарлығы (бонитеті) тура
пропорционалды шамалар.

Сондықтан ауыл шаруашылық жерлерін экономикалық бағалауда
өнімділік орнына бонитет балының көрсеткішін қолдануға болады және
жерді табиғи қасиеттеріне сәйкес нақтырақ бағалауға мүмкіндік туады.
Өйткені, өнімділік шамасына топырақтың сапасынан басқа көптеген табиғи
және еңбек факторлары әсер етеді. Жердің тұтыну құндылығымен қатар
қалпына келтіру құнын анықтау да маңызды. Қалпына келтіру құны, әдетте,
жұмсалатын потенциалды шығындармен анықталады. Ауыл
шаруашылығындағы мақсаттардан басқа жерлер тұтыну құндылықтарына
сәйкес бағаланады. Мұнда жерге сұраныс, әлеуметтік, экологиялық,
жағдайлары бағалау шамасына әсер етеді [9].

18.2. Ғылыми-техникалық прогресстерді және оның жер иеленуге
және жер пайдаланудағы рөлі

Ғылыми-техникалық прогресс – ғылым мен техниканың бірегей, бір-
бірімен сабақтаса, біртіндеп дамуы. Ол 16–18 ғ-лардағы мануфактуралық
өндірістен, ғылыми-теориялық және техникалық қызметтер өзара
жақындасып, тоғыса түскен кезден бастау алады. Бұған дейін материалдық
өндіріс негізінен эмпирикалық тәжірибені, кәсіби құпияны қорландырып,
машық-тәсілдерді жинақтау есебінен баяу дамып келді. Сонымен бірге

 

 



59

табиғат туралы ғыл.-теор. таным аясында да ілгерілеу ниеті байқалды, бірақ
ол теологиялық-схоластикалық қасаңдыққа қамалып, өндірістік
амалшараларға ұдайы әрі тікелей ықпал ете алмады.

16 ғ-да адамзат баласының сауда-саттықты өрістетіп, теңіз жолын
меңгеруі, ірі мануфактураларға ие болуы бірнеше келелі міндеттерді теор.
және тәжірибелік тұрғыдан шешу қажеттігін алға тартты. Нақ осы кезде
ғылым Қайта өркендеу дәуірі идеяларының әсерімен схоластикалық
дәстүрлерден қол үзіп, практикаға жүгіне бастады. Шығыс жұртының
компасты, оқ-дәріні ойлап табуы және кітап басу тәсілін меңгеруі ғыл. және
тех. қызметтердің берік одағын құруға жетелеген ұлы жаңалықтар болды.
Жалпы, бұл – ғылыми-техникалық прогресстің бірінші кезеңі саналады.
Кейінгі кезеңдерде ұлғая түскен мануфактуралық өндіріс мұқтажы үшін су
диірменін пайдалану әрекеті кейбір мех. процестерді теор. тұрғыдан
зерттеуге жетеледі.

Адамзаттың ғаламдық мәселелерінің шешу жолдарын табу үшін
алдымен оның өзара тұтас байланыста бірлікте болатын адамзат
қоғамдастығының дүниежүзілік проблемалар толқынының өткірлігін
кеңдігін ұғынып түсініп алуды қажет етеді. Ол үшін жаңа саяси ойлау қажет.
Бұл дегеніміз барша мемлекеттер және халықтар проблемалары ортақ бір
планетарлық экипаждың (ұжымның мүшесі) ретінде сезіну.

Адамзаттың техногендік заманда аман сау әрі қарай өмір сүруі, саясат
пен халықаралық қатынастарда зорлық-зомбылықты болдырмауға, ядролық
қарусыз дүниені құруға және жалпыадамзаттық мәдени құндылықтарды
мойындап, олардың әлеуметтік және ұлттық мүдделерін ең биік бірінші
орынға қоюды қажет етеді. Ғаламдық мәселелерді шешу міндетті түрде
адамзат дамуының тұрақты әрі тиімді жолын іздеп табу. Табиғатты
интенсивті игерілуі, экономикалық-әлеуметтік қызметті арттыру,
экологиялық, демографиялық процестерге және космосты игеру мәселелері
адамзаттың ой парасатының қатаң бақылауында болуы қажет. Қазіргі
адамдардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету және оны қанағаттандыру,
келешек ұрпақтың несібесінің есебінен болмауы керек.

Қазіргі ғылыми техникалық жетістіктер кендегі барлық элементтерді
алуға мүмкіндік береді, бірақ соның ішінде тиімдісі алынады. Осы тиімді
кешенділікті анықтау ерекше экономикалық мәселе болып табылады.
Кешенді пайдалану нұсқаларының экономикалық тиімділігін анықтаудың
түпкі мақсаты - халық шаруашылық қажетін шикізаттан алынатын
өнімдермен неғұрлым аз шығын жұмсап қанағаттандыру. Бұл тұрғыдан
шикізатты кешенді пайдалану нұсқасын анықтау өндірістің, қолданылатын
технологияның тиімдісін таңдау болып табылады.

Осыған сәйкес шикізатты кешенді пайдаланудың тиімді нұсқасын
таңдау әдісі өндірістің халық шаруашылық тиімділігін анықтау әдістерінен
туындайды. Тиімді өндірістің ең басты белгісі - нақты және өткен еңбектің,
табиғат ресурстарының үнемделуі, табиғи ортаға нұқсан келтірмеу.

Осы белгіні табиғат ресурстарын кешенді пайдалануды бағалауға
қолдануға болады. Нұсқаларды салыстыру үшін баланстық есептеулер
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жүргізу қажет болады, бірақ бұлай істеу қиындықтармен байланысты.
Мысалы, минералды шикізатты пайдаланудың тиімді нұсқасын таңдау үшін
әр кезде кәсіпорындарда, аймақ бойынша немесе республика көлемінде
шикізаттан алынатын барлық өнімдердің баланстық есептеулерін жүргізіп,
жағдайларды басқа нұсқалармен салыстыру қажет.

Қазіргі кезде тиімді нұсқаларды таңдауда көп қолданылатын әдіс -
келтірілген шығындарды салыстыру. Мұнда тиімді нұсқаны таңдау белгісі
шығынының ең азы. Бұл әдісті қолданудың басты шарты нұсқалар бір-
бірімен салыстырылатын болуы немесе сол жағдайға келтірілуі керек.
Нұсқаларды өнімнің шамасы бойынша салыстыру үшін «компенсация»
(орынын толтыру) әдісі қолданылады. Минералдық шикізатты кешенді
пайдалану экономикалық тиіммен қатар экологиялық және әлеуметтік
тиімдер береді [19].

18.3. Жердің экономикалық құнарлылығын кеңейту
Жерді пайдалану экономикасында жалпы және арнайы экономикалық

көрсеткіштер қолданылады. Олардың негізгілері табиғатты қорғауға және
пайдалануға жұмсалатын бір мезгілдік және ағымдағы шығындар, өндіріс
шығындары мен тиімдері, абсолютті және дифференциалды рента, қоғамдық
қажетті ең жоғарғы (шеткі) шығындар, табыс, пайда, дисконтталған таза
табыс, өнімнің (қызметтің) өзіндік құны, бағасы және пайдасы ресурсты
қалпына келтіру құны, балама құндылықтар, табиғи ортаға, адамдардың
денсаулығына, шаруашылық салаларына келтірілген экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік зияндар, оларды болдырмауға, алдын-ала алуға
жұмсалатын шығындар, өндірісті экологиялау шығындары, экстерналийлер,
табиғатты қорғау шараларының экономикалық тиімділігі, т.б.

Ағымдағы шығындар – тауар өндіруге, қызмет көрсетуге, табиғатты
қорғауға қажетті күнделікті шығындар. Келтірілген шығындар – күрделі
және ағымдағы шығындардың бір мезгілге (өлшемге) келтірілген шамасы.
Күрделі қаржы (шығындар) бір мезгілдік шығындар өндіріске қажетті негізгі
қорды құруға жұмсалады, ал қор ұзақ мерзімде – тозғанша жұмыс істейді.

Ағымдағы шығындар өнімнің, жұмыстың шамасына байланысты
қайталанып отырады.

Шеткі шығындар – біраз уақытқа (жағдайға) белгіленген нақты өнімді
өндіруге (қызмет көрсетуге) жол берілетін қоғамдық қажетті шығындар шегі.
Дербес шығын – жеке табиғат пайдаланушылық нақты өнім өндіруге (қызмет
көрсетуге) жұмсалатын табиғат пайдалану (қорғау) шығындары.
Дифференциалдық рента – сапасы жақсы және орналасуы қолайлы табиғат
ресурстарын (жағдайын) пайдаланғанда алынатын қосымша табыс, пайда.
Рента нақты табиғат ресурсын пайдаланғанда алынатын олжа шамасын
көрсетеді және осы ресурсты экономикалық бағалау негізі болады.

Табиғатты қорғау экономикасында көптеген жалпы экономикалық
көрсеткіштер қолданылады. Олардың ішінде: баға, өзіндік құн, пайда, табыс,
тиім, тиімділік, пайда нормасы немесе нормалы пайда, дисконттау,
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экономикалық зиян, зиянның орнын толтыру (компенсация), ресурсты
қалпына келтіру шығыны т.с.с.

Жерді пайдаланудың функциялық ерекшелігі оның табиғи
ресурстардың арасындағы орнын анықтап береді. Ол қоғам мүшелерінің әл -
ауқатының бастапқы материалдық негізі, адамдарды қоныстандырудың және
өндірістік күштерді орналастырудың базисі әрі барлық экономикалық өсім
факторының - еңбек, материалдық - техникалық және табиғи ұдайы
өндірістік процестердің қалыпты жүзеге асуының негізгі болып табылады.
Құрал ретінде жер өндірісінің, әсіресе, өндірістің қолдан жасалған
құралымен салыстырып қарағанда өзіндік ерекшелігі болады [20].

Біріншіден, жер - табиғаттың өнімі, сондықтан да бастапқы жағдайда
оның құны болмайды, өйткені оны жасайтын адам еңбегіне жұмсалатын
шығын жоқ. Өндірістің басқа құралдары адам еңбегімен жасалатындықтан,
олардың құны болады.

Екіншіден, өндірістің қолдан жасалған құралы физикалық тозуына
қарай ұдайы өндірілуі мүмкін. Жердің топырақ жамылғысы да
жаңғыртылатын табиғи ресурс болып табылады, алайда оны табиғи жолмен
қалпына келтіру үшін жүздеген жылдар қажет.

Жерді дұрыс пайдалану, үнемдеу және оны қорғау оның биологиялық
әлеуеті мен өнімділігін бұрынғы қалпында ұстауға мүмкіндік беріп қана
қоймай, оны айтарлықтай тыңайтады [21].

19. Жер иелену және жерді пайдалану экономикасы және жерге
орналасуды ұйымдастыру

19.1. Нарықтық қатынастарға ауысу жағдайында колхоздардың,
акционерлік және басқа да тауар өндірушілердің жер иелену және жерді

пайдалану экономикасы
Нарықтық қатынастар жағдайында басқару әдістері мемлекеттік және

қоғамдық ұйымдарда, қоғамдық құрылымның барлық салаларындаында
қолданылып, аз шығындар мен барынша жоғары тиімділікке қол жеткізуді
көздейді. Сондықтан басқару әдістерінің түрлерін қолдану барлық
кәсіпорындарды және оның барлық деңгейлерін қамтуы тиіс. Басқару
әдістерін қолдану, ең алдымен адамдарға ықпал ету, яғни қазіргі заманғы
нарықтық қатынастар жағдайында жұмыс атқаратын адамдарға билік ету
қажеттілігін көрсетеді.

Нарықтық қатынастар жағдайында аграрлық өнімдерді өндіру халық
шарушылығының басқа салаларына қарағанда толып жатқан
ерекшеліктерімен күрделі. Сол себептен, қазіргі ауыл шаруашылығындағы
әлі жалғасып отырған дағдарыс пен өндірістегі өзгерістерді ғылыми
тұрғыдан анықтау және талдау өзекті мәселелердің бірі болып табылады.
Қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы ғылымы жаңа бағытта даму үстінде [29].
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19.2. Ауыл шаруашылығы шаруашылықтарының, өндірістік
кәсіпорындардың, шаруа қожалықтарының, жалға алу ұжымдарының

жер иелену және жерді пайдалану экономикасы
Ауыл шаруашылығы өндірісін кәсіпкеліктік үрдістерінің дамуы

нарықтық қатынастарды реттеудегі мемлекеттің роліне байланысты.
Жоспарлау жүйесінен нарықтық жүйеге көшу ауыл шаруашылығы мен
оларға қызмет көрсететін салалар арасындағы экономикалық қатынастарды
реттеуде мемлекеттің ролінің ықшамдалуымен сипатталады.

Мемлекет аграрлық секторды реттеуде өз ролінен толық бас тартты,
себебі олар нарық бәрін өзі-ақ реттеп, орнына қояды деп ойлады, бірақ бүл
үміт ақталмады, Соңғы уақытта қолға алынған аграрлық секторды
мемлекеттік қолдау саясаты әлемдегі көптеген дамыған елдердің
тәжірибелеріне сүйенеді, ал қорытындысында мемлекет өз еліндегі азық-
түлік қауіпсіздігіне жауап беретшін сезінеді.

Бұл ішкі экономикалық және сыртқы экономикалық себептермен
түсіндіріледі, Ішкі экономикалық себептер ел түрғындарының тамақ
өнімдеріне деген қажеттілігін толық қанағаттандырумен байланысты. Азық-
түлік жеткілікті мөлшерде болмаған жағдайда әлеуметтік жанжалдар болып,
мемлекеттің күйреуі мүмкін.

Сыртқы экономикалық себептер азық-түлік қауіпсіздігін және
мемлекеттің экономикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігімен
түсіндіріледі. Сондықтан мемлекет өзінің маңызды міндеттерін қүқықтық,
әкімшілік жөне экономикалық шаралар жүйесі арқылы орындау мақсатында
аграрлық секторды түрақты дамытуға және азықтүлік проблемаларын
шешуге ұмтылады.

Мемлекеттік реттеу қажеттіліғі ауыл шаруашылығы өндірісінің
ерекшеліктері мен аграрлық рыноктардың өзіндік ерекшеліктері ретінде
келісіледі. Мұндай қажеттілік сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы
инвестициялардың тиімсіздігінен, қаржының баяу айналымынан, саланың
қомақты капиталды қажет ететіндігінен туындады. Оның үстіне қысымға
үшыраған көптеген ауылшаруашылық кәсіпорындары әлеуметтік
инфрақұрылымды өз баланстарында ұстайды.

Шаруа қожалығы– заңды тұлға құқығына ие дербес шаруашылық
жүргізуші субъект түріндегі ерікті кәсіпкерлік нысаны. Мұндай
шаруашылықты жеке азамат, оның отбасы немесе ауылшаруашылық өнімін
өндіретін, ұқсататын, сататын адамдар тобы құрады.

Өз иелігінде (соның ішінде, жалға алған) бар меншік немесе жер
учаскесін өмір бойы мұраға алған мүлікті пайдалану негізінде
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, өңдеу және сатуды жүзеге асыратын
жеке азамат, отбасы немесе адамдар тобы түрінде ұсынылған дербес
шаруашылық субъектісі [29].
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19.3. Жерді пайдаланудың экономикалық көрсеткіштерін есептеу
Жер ресурстары жер рентасы шамасымен экономикалық бағаланады.
Жер ресурсын экономикалық бағалау ерекшеліктері, оның ерекше

қасиеттерімен байланысты болады. Экономикалық бағалау жердің қоғамдық
құндылығын анықтау болып табылады. Жер өндіріс күші, орналасу орны,
тіршілік ортасы және экологиялық құндылық ретінде бағаланады.

Жер пайдаланудың мөлшері шаруашылық өндірістік қуатына және
мамандығына байланысты анықталады.

Жобаланған мөлшері тиімді болу керек.
Тиімді мөлшер дегеніміз – басқаруға ыңғайлы, өндірістің әр саласының

жақсы дамуына қажеттілі алқаптардың құрамы және мөлшерлері.
Жер пайдаланудың мөлшеріне келесі факторлар әсерін тигізеді

(кейбіреулері үлкейтеді, кейбіреулері керісінше - кішірейтеді:
мамандығы;
өндірістіктің қарқындылық деңгейі;
қолданылатын байланыс және транспорт түрлері;
жолдардың жағдайы;
- ауыл шаруашылық алқаптарының құрамы, сапасы, контурларының

жер бедері;
- жер массивтерінің конфигурациясы;
- елді мекендердің орналасуы;
- сумен қамтамасыздығы [30].

19.4. Жерге орналастыруды ұйымдастыру
Барлық жер ресурстарын бәрінен бұрын ауыл шаруашылық міндет

атқаратын жерлерді тиімді пайдалану, жер қатынастарын реттеу, осыған
байланысты көптеген күрделі проблемалар туындайды. Оны шешу жерді
халық шаруашылық айналымында жерлерді көбірек тартуды талап етеді. Егін
дақылдары мен өнімді алқаптарды қарқынды пайдалануды жоғарлату,
барлық топырақ эрозиясымен, сондай-ақ басқада жерге жаман әсер ететін
оның бұзылуы мен ластануымен қарқынды күресу.

ҚР Конституциясында 30.08.1995 жылы референдумда қабылданған
жерге негізгі ммлекеттік құқығы мен қатар жеке еншік құқығы тең заң
шеңберінде және негізінде, жағдайында қабылданады.

Халық шаруашылығы салалары арасында және ауыл шаруашылық
салалары ішінде жерге меншік және пайдаланушылар арасында, жерді бөліп
беру, үнемі жер массивтеріне өнеркәсіп, энергетика, азаматтық және
тұрғындық құрылыстар үшін беруді талап етеді. Сонда-ақ бар заңдамалар
негізгінде жер қатынастарын жетілдру және ретттеу қажеттігі туындайды.

Еліміздің біріңғай жер қорын басқару бойынша маңызды құрал ретінде,
жер қатынастарын реттеуге, заң актілерінің қолдануын бақылауға және жеке
меншік және жер арендасында облыстарда пайдалану жағдайында жерге
ораластыру қолданылады. Ол Қазақстан Республикасы жер заңдарына сәйкес
жерді ұтымды пайдалануды ұйымдастыруға және қорғауға бағытталған
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шаралар жүйесі. Халық шаруашылық масштабында сала аралық немесе сала
жоспары ретінде жүргізіледі [14].

19.5. Жер иелену және жерді пайдалану бойынша жобалау-ізденіс
жұмыстарын бағалау

Жер пайдаланудың кемістіктері дегеніміз ауылшаруашылық
мекемелерінінің жер пайдалануындағы өндірістің экономикасына,
ұйымдастыруына және жерді пайдалануда кері әсерін тигізетін
қолайсыздықтар. Бұл қолайсыздықтарға жер пайданаланудың өте үлкен
немесе өте кіші мөлшерлері, ыңғайсыз орналасуы және шекарасындағы
кемістіктер жатады. Осы кемістіктерді жоюға бағытталған жерге
орналастыру жұмыстары жер пайдалануды жетілдіру деп аталады.
Кемістіктер:

1. Жер пайдаланудың тиімсіз мөлшері – оның ауылшаруашылық
мекемесінің мамандығына, аймақтық тиімді мөлшерлерге сәйкес келмеуі.
Мысалы, солтүстік аудандарда: қой шаруашылықтарының мөлшері өте үлкен
болуы мүмкін, ол шаруашылық экономикасына, немесе ұйымдастыруына
кері әсерін тигізбейді. Ал егер оңтүстік аудандарда орналасқан жеміс-жидек
немесе көкөніс өсірумен айналысатын шаруашылықтардың мөлшері
жоғарыда айтылған солтүстік ауданда орналасқан қой шаруашылығының
мөлшеріндей болса, бұл өте қолайсыз және тиімсіз мөлшер болады. Өйткені
бұл шаруашылықтарда жұмыс қолы өте көп пайдаланылады. Сондықтан,
осыншама көлемдегі жерді игеру үшін өте көп адам керек болады. Екіншіден,
бұл өнімдер өте тез бұзылатын, алыс жерге тасымалдауға келмейтін
болғандықтан олардан алынатын түсімдер шығындардан асып кетуі мүмкін.
Сондықтан, мұндай жағдайда жер пайдаланудың ықшам ауданы және қалаға
немесе басқа үлкен елді мекенге, яғни, сол өнімдерді сату мүмкіншілігі
жоғары, елді мекендерге жақын орналасқаны тиімді.

Сонымен, ауылшаруашылық мекемесінің тиімді мөлшері деп,
шаруашылықтың мамандығына, оның орналасқан аймағына сәйкес көлемді
шаруашылық мөлшерін атайды. Мысалы, мал шаруашылығы бойынша
шаруашылықтар жерлерінің тиімді мөлшері бірдей болуы мүмкін емес.
Қойды алысқа айдауға болады, ал сиырды оның ішінде – сүтті сиырды өте
алыс айдауға болмайды. Мысалы, шошқа бір орында тұрып өсіріледі және
бордақыланады. Сондықтан қой шаруашылығының мөлшері 20-50 мың га,
ІҚМ шаруашылығының мөлшері –16-18 мың га, шошқа шаруашылығы 1-5-7
мың га а/ш алқаптарына сәйкес болулары керек. Бұл шаруашылық
мөлшерлері салыстыру үшін берілген. Қазіргі кезде, ауылшарушылық
құрылымдарының мөлшерлерінің айырмашылықтары өте үлкен
болғандықтан олардың оптимальды мөлшерлерін атау қиын.

2. Жер пайдаланудың кемістіктерінің бірі - жер пайдаланудағы ауыл
шаруашылық пайдаланулардың тиімсіз құрамы мен үлесі. Яғни,
ауылшаруашылық алқаптарының құрамы мен үлесінің а/ш кәсіпорнының
мамандығына және оның құрамындағы салаларға сәкес келмеуі. Мысалы,
мал шаруашылығымен айналысқан кәсіпорынның жер пайдалануының
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үлесінде шабындық пен жайылым көп болуы керек, ал егістік пен шошқа
шаруашылықтарының үлесінде егістік алқаптары көбірек болу керек.

3. Жер пайдаланудың әр учаскесінің басқа жер пайдаланулармен
жолақтана орналасуы. Мысалы, шаруа қожалығына берілген жер пайдалану
бірнеше учаскеден тұрады: шабындық бір жерде, жайылым бір жерде. Бұл
жағдай транспорттық шығын көбейеді; басқару қиындайды, басқа жер
пайдалануды басып өту қажеттілігі туады.

4. Бір жер пайдалануда екінші жер пайдаланудың жер учаскесінің
орналасуы. Бұл жағдайда транспорттық шығын ұлғаяды, қолайсыздық туады.

5. Алыс жерлік - жер пайдаланудың кейбір учаскелері елді мекеннен
алыс орналасқан. Бұл жағдай экономикалық және шаруашылықтық кері
әсерін тигізеді. Транспорттық шығын ұлғаяды, ұйымдастыру күрделіленеді.

6. Жер пайдалану шекарасының ирелек болуы. Ішкі шаруашылық
жерге орналастыру жұмыстарын күрделілендіреді жене жер пайдаланудың
конфигурациясын қолайсыздандырады.

7. Топографиялық жолақтана орналасуы. Жер пайдаланудың бір
бөлігінің томардың, өзеннің, көлдің басқа бетінде қалуы.

19.6. Шаруашылық ішіндегі жерге орналастыру бойынша смета
жасау

Ішкі шаруашылықтық жолдарды орналастыруды жобалау аудандық
жерге орналастыру схемасын, оның ішінде жолдар жүйесінің орналасуы
жайында шешімдерді негізге ала отырып жасалады және осы жобадағы
белгіленген өндіріс бөлімшелерінің және шаруашылық орталықтарының
орналасуына байланысты жасалады. Және басқа, жоғарғы категориядағы
ортақ жолдардың құрылыс жүргізу және реконструкциялау жобалары есепке
алына отырып ішкі шаруашылық жолдар жобаланады.   

Жобаның бұл құрам бөлігінде ең негізгі мәселе - ішкі шаруашылық
жолдардың бағыттарын анықтау. Ол үшін жүк айналу пунктілері анықталады
(грузооборотные пункты по значимости).

Олар маңыздығына қарай 4 топқа бөлінеді:
І топ – әкімшілік ауданының орталығы, темір жол станциясы, өнімді

өңдейтін пунктілер, мәдени орталықтар.
ІІ топ – а/ш-тық және жергілікті өндіріс ксәіпорындары, ірі елді

мекендер.
ІІІ топ – ішкі шаруашылықтық жүк тасымалдау пунктілері –

шаруашылық орталықтары мал фермалары, басқа ірі өндіріс объектілері.
ІV топ – ауыспалы егістік алқаптары, көпжылдық өсімдіктер, мал

азықтың алқаптыр. Жүк айналымы – ішкі шаруашылықтық және сыртқа
жүктер мен адамдарды тасымалдау.

Жалпы және тауарлық өнімнің мөлшері белгісіз болғанда олар
шаруашылықтың келешек болжам жоспарларын 40-50% көбейте отырып
алынады, немесе есептеу арқылы. Ол үшін а/ ш кәсіпорындарының
статистикалық есеп беру материалдарын зерттеу отырып анықталады.
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І топ жолдарына 10-15 жылдық, ІІ топқа 5 жылдық деректер жиналады.
Ал басқа топтарға – қазіргі кездегі деректер алынады. Жолдың орташа
жылдық жүк тығыздығы дегеніміз – белгілі бір учаскемен бір жылда өтетін
барлық жүктердің жалпы мөлшері. Ол транспорттық байланыс схемасы
бойынша жол бөлектері бойынша (өтетін) тасылатын жүктердің қосындысы
ретінде анықталады.

Сол схема арқылы ішкі шаруашылықтық жолдардың ең экономикалық
нәтижелі бағыттары анықталады және осы жолға басқа жүк тасымалдау
пунктілерімен келетін кіріс жолдары белгіленеді. Жолдардың бағытын
анықтағанда ортақ пайдаланудағы және жамылғысы бар жолдар, қоршаған
орта есепке алынады. Жолдан биік жерлер, жер бедері күрделі емес жерлер
арқылы өтеді. Жолдар, құнды а/ш-тық алқаптар арқылы неғұрлым аз өтуі
керек. Жолдың категориясы және жамылғысының типі – олардың мәніне,
құрылыс материалдарының бар болуына, автомобильдер жүрістерінің
қарқындылығына және жолдың жүктасымалдау тығыздығына байланысты
таңдап алынады [15].

20. Еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру
20.1. Жерге орналастыруда еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Жерге орналастыру-бұл жерді түгендеу, жерді пайдалануды жоспарлау,
жерге орналастыру объектілерінің шекараларын белгілеу (қалпына келтіру)
және бекіту, жерді пайдалану мен қорғаудың тиімділігін арттыруға
бағытталған басқа да жерге орналастыру іс-шараларын жүргізу жөніндегі іс-
шаралар кешені.

Осы мамандық бойынша маманды дайындау жер ресурстарын
пайдаланудың қазіргі жай-күйін зерттеу және жерді пайдалану мен
қорғаудың тиімділігін арттыру бағыттарын анықтау; жерге орналастыру
мақсаттары үшін зерттеу және іздестіру жұмыстарын орындау; жерді қорғау
мен жақсартудың, ауыл шаруашылығы ұйымдарының аумағын
орналастырудың жұмыс жобаларын әзірлеу саласындағы білім мен іскерлікті
қамтитын белгілі бір кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді.; жерді
қорғау және пайдалану саласында жер заңнамасын бұзу фактілері анықталған
кезде құқықтық нормаларды қолдану және т. б.

Жерге орналастыру жөніндегі маманның негізгі жұмыс уақытын таза
ауада өткізеді. Оның мамандығы жиі сапарлар мен іссапарларды болжайды.
Ол жерге орналастыру ісін қалыптастырады, жер учаскелерін сипаттау,
қажетті құжаттарды жүргізеді. Жерге орналастырушылар жерге
орналастырудың мемлекеттік жобалау және ғылыми-зерттеу
институттарында, жер қатынастарына маманданған заң фирмаларында, жер-
кадастрлық палаталарда және т. б. жұмыс істей алады.

Жұмыс басталар алдындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
талаптары:

1) жұмыс орнын, жеке қорғаныш құралдарын дайындау тәртібі;
2) жабдықтың, құрылғылар мен құрал-саймандардың, қоршау,

дабылдағыштың, блокталған және басқа да құрылғылардың, қорғаушы жерге
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тұйықтаудың, желдетудің және жергілікті жарықтандырудың жарамдылығын
тексеру тәртібі;

3) бастапқы материалдардың (жартылай фабрикаттар,
дайындамалар) бар болуын және жай-күйін тексеру тәртібі;

4) үздіксіз жұмыс жағдайында ауысымды қабылдау тәртібі;
5) өндірістік санитария талаптары көрсетіледі.
Жұмыс уақытындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары:
1) жұмысты қауіпсіз орындау әдістері мен тәсілдері, технологиялық

жабдықты, құрылғылар мен құрал-саймандарды пайдаланудың талаптары;
2) бастапқы материалдарды (шикізат, дайындамалар, жартылай

фабрикаттар) ұстау қауіпсіздігінің талаптары;
3) көлік құралдарын, техникалық құрылғылар, ыдысты және жүк

көтергіш механизмдерді қауіпсіз пайдалану талаптары;
4) жұмыс орнын қауіпсіз ұстау жөніндегі нұсқаулар;
5) нормативтік технологиялық режимнен ауытқудың негізгі түрлері

және оларды жою әдістері;
6) авариялық жағдайларды болдырмауға бағытталған әрекеттер;
7) жұмыскерлердің қорғаныш құралдарын пайдалану талаптары

көрсетіледі [18].

20.2. Еңбекті нормалау
Еңбекті нормалау – белгілі бір операцияларды (жұмыстарды)

орындауға қажетті уақыт мөлшерін белгілеу. Ол практикалық тұрғыдан
уақыт нормасын, өнім нормасын және қызмет нормасын белгілеп, өндіріс
орнының экономикалық өмірінде маңызды роль атқарады.

Уақыт нормасы - өнім өлшемін жасауға немесе өндірістік бір
операцияны анықтауға қажетті минутпен немесе сағатпен белгіленген уақыт.

Өнім нормасы – белгілі бір уақыт өлшемі ішінде өндірілуге немесе
өнделуге тиіс өнімнің заттық өлшемдерімен (дана, тонна, метр және т.б.)
көрсетілген мөлшері.

Уақыт өлшеміне байланысты өнімнің сағаттық, сменалық, ал кейін
тіпті айлық нормалары болады. Қызмет көрсету нормасы жұмысшының
смена ішінде қанша жабдыққа немесе жұмыс орнына қызмет етуге тиіс
екендігін көрсетеді.

Еңбек шығындарының нормалары жекелеген учаскелердің, цехтардың
және тұтас алғанда кәсіпорынының өндірістік қуаттарын есептеу үшін,
белгіленген тапсырманы орындауға мүмкіндік беретін жабдықтың,
жұмысшылардың және жалақы қорының қажетті мөлшерін анықтау үшін,
бөлшектерді, бұйымдарды әзірлеу мерзімін белгілеу үшін бастапқы деректер
болып табылады. Бұл келтірілген есептеулер кәсіпорындардың, цехтардың,
учаскелердің өндірістік жоспарын жасаған кезде қажет болады. Демек,
жоспар сапасы норма сапасына байланысты.

Көптеген кәсіпорындардың жұмыс практикасында кеңінен қолданылып
жүрген тәжірибелік-статистикалық нормалар кәсіпорының көшегі күнін
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бейнелеп, өндірістің өзгерген жағдайларын, қолдағы бар мүмкіндіктер мен
резервтерді онша ескермейді [11].

20.3. Жерге орналастыруда еңбекақыны есептеу
Жалақы дегеніміз — жеке енбек шартынын негізінде орындалған енбек

үшін оның күрделілігіне, саны мен сапасына сәйкес жұмыс беруші төлеуге
міндетті сыйақы (табыс). Еңбекке ақы төлеуді құқықтық реттеу екі әдіспен:
орталықтандырылған және жергілікті әдіспен жүзеге асырылады.

Жалақыны реттеудің мемлекеттік орталықтандырылған әдісі
қызметкерлер тобының біліктілігін жіктеудің разрядаралық тарифтік
коэффиииенттерін, барлық кызметкерлердің енбегіне ақы төлеудің Бірыңғай
тарифтік кестесін, жалакы тарифтерін енгізу арқылы жүргізіледі. Енбекке
ақы төлеудін орталықтандырылған әдісі мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын ұйымдар мен кәсіпорындарда қолданылады.

Материалдық салада еңбек ететін адамдар мен бюджеттен
қаржыландырылатын ұйымдарда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысы
деңгейлерін жақындастыру үшін жана бірынғай тарифтік кесте белгілеңді.
Ол экономиканың барлық саласының қызметкерлерін қамтиды. Бұл орайда
разрядтар аумағы бұрынғысынша қалды — бірінші разрядтан 21 разрядқа
дейін, алайда тарифтік коэффициенттер айтарлықтай өзгеріске ұшырады.

Меселен, бұрын бірынғай тарифтік кестедегі бірінші разрядтың
тарифтік коэффициенті — 2-ге, ал жиырма бірінші разряд- ІЗ,О8-ге тең
болса, жана тарифтік кесте бойынша олар тиісінше — 1 және 4,24-ті
құрайды. Бірынғай тарифтік кестенің негізіне еңбекке ақы телеудін
принципті жана жүйесі алынған [14].

Еңбек ақы төлеу жүйесінің негізі ретіңде «1 разряд ставкасы»
көрсеткішін, ал әлеуметтік төлемдер жүйесінің негізіне бюджетте бекітілетін
айлық есептік керсеткішті» қабылдау жолымен әлеуметтік төлемдер жүйесін
және еңбекке ақы төлеу жүйесінің аражігін ажырату — кірістер саясатын
реформалаудың басты қағидасы болып табылады. Ол бұрын заң жүзінде
қалыптасқан «ең аз жалақы» ұғымындағы қайшылыктарды жойды [16].

20.4. Жерге орналастыру бойынша жұмысты орындау
Жерге орналастыру жер катынастарын реттеуге, жерді ұтымды

пайдалану мен қорғауды ұйымдарға бағытталған Қазақстан
Республикасының жер заңдарының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шаралар жүйесі болып табылады.

Жерге орналастыру меншік нысанына тиесілігіне және оларда
шаруашылық жүргізу нысанына қарамастан, барлық санаттағы жерде
жүргізіледі [16].

20.5. Жобалау, жерге орналастыру ұйымдарында шаруашылық
ішіндегі есепті жүргізу

Жерге орналастырудың мазмұны құқықтық, экономикалық және
ұйымдастыру−техникалық шаралар жүйесі болып табылатын жер
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реформасының жүзеге асырылуымен тығыз байланысты. Соңғысы нарықтық
жағдайлардағы жер иеленушіліктер мен жер пайдаланушылықтарын мүлде
жаңа құрамын қамтамасыз етуге тиісті. Осыны жүзеге асыру барысында
жерге орналастыру ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес
мақсаттағы жаңа және бұрыннан бар жер иеленушіліктер мен жер
пайдаланушылықтарды құру және жетілдіру жөніндегі жобаларды жасаумен
айналысады. Сонымен бірге оған жергілікті әкімшіліктің арнайы жер қорын
қалыптастыру, осы қордан жаңа ШФҚ мен ӨК құруға, ЖМ(Қ)Ш кеңейтуге
жер бөліп беру міндеттері жүктелеген. Жерді бөліп беру, тарату, елді
мекендердің шептерін белгілеу, олардың жер шаруашылықтарын реттестіру,
жер учаскелерін иеленуге немесе пайдалануға құқық беретін құжаттарды
рәсімдеу және қайта рәсімдеу жөніндегі іс−қимылдар да жерге орналастыру
міндеттерінде қамтылған. Аталған күрделі жобалау жұмыстарын жүргізу,
аналитикалық және есептеу міндеттерін орындау, жерді пайдалану, жақсарту
және қорғау жөніндегі республикалық, облыстардың, аудандардың өндірістік
күштерінің 15-20 жылдың ішінде орналасуы мен дамуының негізгі
бағыттары қамтылуға тиісті [29].

21. Жерге орналастыру бойынша жұмысты жоспарлау
21.1 Жерге орналастыру бойынша жобалау-сметалық

жұмыстардың бизнес-жоспарының мазмұнын сипаттау және әзірлеу
Жоғарыда айтылғандай, жерге орналастырудың экологиялық,

әлеуметтік−экономикалық және құқықтық негіздері техникалық, бірінші
кезекте, геодезиялық әдіс−тәсілдері арқылы жүзеге асырылады. Геодезиялық
тезника көптен бері жерге орналастыру жобалары мен схемалардың план –
картографиялық негізін жасауға, ал жобалау аяқталғаннан кейін оларды жер
бетіне түсіруге қолданылады. Ол арқылы жерге орналастыру процесінің
барлық стадияларында техникалық іс− қимылдарының қажетті дәлдігі
қамтамасыз етіледі. Бұл:

план – картографиялық негізді таңдау және оның дәлдігін бағалау;
іздестіру және топографиялық− геодезиялық жұмыстарды жүргізу

жөніндегі қажетті әдістемелерді қолдану;
план−картографиялық материялдарды жасау дәлдігі;
жобаның барлық элементтерінің аудандары мен межелерін жобалау

және жобаны жер бетіне түсіруге қажетті геомәліметтердің дәлдігі;
жобаны жер бетіне түсіру жөніндегі нақты геодезиялық іс−қимылдар

(10 суретте көрсетілген).
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Жер кадастырдың автоматтандырылған ақпараттық жүйесің республикалық деңгейі
Даярлау тобы Жасау және үйреру тобы Материалдық-техникалық

қамтамасыз ету секторы
Мем ЖРБ және ЖО облыстық еншРайымбекс кәсіпорыны
Жер кадастырдың автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің облыстық орталығы
Мәліметтер базасының әкімшісі
Сканерлеу тобы Жұмыс станциясы тобы Есепке алу тобы

Жер ресурстарын басқару жөніндегі аудандық /қалалық/ агентігі
Мем ЖРБ және ЖО аудандық еншРайымбекс кәсіпорының кадастр бюросы
Автоматтандырылған жұмыс орыны
/АЖО/

Жерге орнастырулық ісденіс тобы

Сурет 10 - Жер кадастырдың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін
ұйымдастыру құрылымы

21.2 Бизнес-жоспар жасау
Бизнес-жоспарда бизнестің идеясы туралы әңгімелеп, қаржылық талдау

жүргізіп, макетингілік жоспар мен қызметкерлер жоспарын құру қажет. Сол
кезде жекеменшік кәсіпкерліктің картинасы айқындала бастайды.Бизнес-
жоспарды әзірлеу кезінде келешек кәсіпкердің өзі үшін көп нәрсені ашып
және анықтауы да үлкен мәнге ие болады.

Бизнес-жоспар Сізге де, Сіздің бизнес бойынша потенциалды
серіктестеріңізге де, Сіздің өз ісіңізге арнап несие алуды көздеп отырған
банкіңізге де қажет.

Жоспарлау кәсіпкердің мүмкіндіктерін оңтайлы түрде жақсартуға,
сонымен қатар барлық түрдегі ресурстарды барынша тиімді түрде
пайдалануға және қате әрекеттердің алдын-алуға бағытталған.

Бизнес-жоспардың мазмұны
Бизнес-жоспардың мазмұны оның қандай мақсатпен жасалып

отырғандығына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Біздің ойымызша, кәсіпкерге ең
алдымен бизнес-жоспарды өзіне арнап жасап алу керек. Алайда егер несие
алып немесе инвесторды тарту мүмкіндігі болып отырса, онда бизнес-
жоспардың мазмұны осы топтардың мүддесіне де сай болуы тиіс.

Бизнес-жоспардың стандарты жоқ. Бизнес-жоспардың құрамы және
оның толық берілу дәрежесі келешек жобаға және соның өзі жататын салаға
байланысты болады [27].

21.3 Жерге орналастыру жұмыстырын қаржыландыруды есептеу
Қаржыландыру - кәсіпорындарды, салаларды, жалпы экономиканы,

әлеуметтік аяны, аймақтарды дамытуға, елдің ұлттық қорғанысын
қамтамасыз етуге және қоғамдық өмірдің басқа аяларын дамытуға
жұмсалатын шығынды қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету.
Кәсіпорындардың, түрлі деңгейдегі бюджеттердің, бюджеттен тыс
қорлардың, жекеше инвесторлардың қаражаты, басқа қаржы көздерінің
есебінен қаржыландырылады.
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Қаржыландыру көлемі жоспарланған шығыс пен онын қамтамасыз
етілу көздері негізінде айқындалады. Коммерциялық кәсіпорындарда қаржы
ресурстары мен қаржылық өзара қатынастар кәсіпорынның бизнес-
жоспарында көрсетіледі (бизнес-жоспардың "Коммерциялық кәсіпорынның
бизнес-жоспары" бөлімі)

Сметалық қаржыландыруда тұрған кәсіпорындар мен мекемелерді
ұстауға және олардың қызметін кеңейтуге жұмсалатын ағымдағы шығыс
негізінен республикалық бюджет пен жергілікті бюджеттердін есебінен
қаржыландырылады.

Ұйымдардың ақшалай қаражаты тақырыптық-нысаналы мақсаттарына
қарай қаржыландыру түрлері: жалақы ұзақ мерзімге пайдаланылатын
заттарды сатып алу; жалгерлік (жалдау), көлік шығыны, күрделі жөндеу,
күрделі құрылыс, ағымдағы басқадай шығын. Қаржыландыру қағидаты:
жоспарлылык, каражаттың нысаналы мақсатқа жұмсалуы, барлық деңгейдегі
бюджеттерден ,бөлінетін каражаттың қайтарылмайтындығы, қаражаттың
кәсіпонның бизнес-жоспарына немесе ұйымның сметасына сәйкес жұмсалуы,
үнемдеу режимін сақтау.

Жерге орналастыруды жүргiзу жөнiнде тапсырыс берушi, жерге
орналастыру құжатын әзiрлеушi, жерге орналастыруды жүргiзгенде
құқықтары мен заңды мүдделерi қозғалуы мүмкiн үшiншi тұлғалар, сондай-
ақ жерге орналастыру құжаттамаларына келiсiм беретiн және бекiтетiн
мемлекеттiк органдар жерге орналастыру процесiне қатысушылар болып
табылады.

Жерге орналастыру жұмыстарын мемлекеттiк кәсiпорындар, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгiленген тәртiпте
жерге орналастыру жұмыстарын жүргiзуге лицензия алған басқа да заңды
тұлғалар мен азаматтар орындайды.

Мемлекеттiк монополияға жатқызылған жерге орналастыру
жұмыстарын мемлекеттiк кәсiпорындар орындайды, жер ресурстарын
басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган оларға қатысты мемлекеттiк
меншiк құқығы субъектiсi функциясын жүзеге асырады [30].
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2 Тарау. Жер кадастрын жүргізу кезінде деректерді алу, өңдеу және
талдау

Оқыту мақсаты:

- жер кадастрының жалпы әдістемелік сұрақтары;
- жер кадастрын жүргізу кезінде деректерді өңдеу, талдау және алу

әдістері;
- жерді тіркеу есепке алу, бағалау;
- жер қоры-жер кадастрының орны;

Модуль аяқталғаннан кейін білім алушылар білуі керек:

- жер кадастрының негізгі принциптері;
- ҚР жер кодексін;
- жер есебі мәселелерін;
- жер кадастрының нормативтік-құқықтық құжаттары;
- топырақты бонитеттеу.

Білім алушылар модульді оқымас алдында білуі қажет:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар төмендегі

модульдерді оқуы керек, «Графикалық және мәтінді құжаттарды рәсімдеу»,
«Карталардың математикалық негіздерінің элементтерін құру және
картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері», «Карталарды сызу
және ресімдеу», «Ауыл шаруашылығын механикаландыруды қолдану»,
«Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық қамтамасыз ету»,
«Фотограмметриялық әдістермен топографиялық жоспарлар мен карталар
жасау және ауыл шаруашылығындағы аэрофотогеодезиялық ізденіс»,
«Жердің бетін геодезиялық өлшеу, жергілікті жердегі тахеометриялық және
нивелирлік жұмыстар».

Қажетті оқу материалдары:
- қаламсап
- интерактивті тақта
- геодезиялық құрал-саймандар
- слайдтар
- дәптер
- қарындаш
- өшіргіш
- қаламұш
- калькулятор

Кіріспе

«Жер кадастрын жүргізу кезінде деректерді алу, өңдеу және талдау»
екінші бөлімінде жер кадастрының пайда болуы және дамуы, жердің негізгі
қасиеті және жер кадастры кезінде оларды есепке алу, жер кадастрының
мақсаттары, міндеттері және мазмұны, жер кадастрының ғылыми негіздері,
жер кадастрының пәні, әдістері, классификациясы, жер кадастрының
нормативтік-құқықтық құжаттары, Қазақстан Республикасында нарықтық
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қатынастарды дамыту және жер қорын басқару жағдайындағы жер
кадастрының рөлі, жер кадастрының негізгі принциптері, жер-кадастрлық
ақпараттың құрамы, статистикалық байқаудың түрлері мен нысандары,
экономикалық зерттеу және математикалық модельдеу әдістері, Қазақстан
Республикасы ауданының жоспарлы-картографиялық материалдары, жер-
кадастрлық ақпараттық жүйесін құру заңдылықтары, жерді санаттар
бойынша бөлу, жер кадастры кезінде пайдаланылатын жоспарлы-
картографиялық материалдар, жер кадастрының құрамындағы алқаптарды
жіктеу, жер алқаптарын пайдаланудың экономикалық тиімділігі, әкімшілік-
аумақтық құрылымдардың шекаралары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
және пайдалану мен қорғаудың ерекше шарттары бар басқа да жер
учаскелері, жерді тіркеудің мазмұны және құжаттардың құрамы, заңды және
жеке тұлғалар үшін жер учаскелерін бөліп беру, пайдалану құқығын тіркеу,
жердің сандық және сапалық есебі, жер есебін жүргізу әдістемесі, жерді саны
мен сапасы бойынша есепке алу және түгендеу, жерді түгендеу:
ерекшеліктері, тәртібі және сипаттамасы, топырақты бонитеттеу,
агроөндірістік топтарды анықтау, жерді бағалаудың экономикалық
көрсеткіші, ауыл шаруашылығы жерлерін ішкі шаруашылық бағалау, жер
қорын жер санаттары бойынша бөлу, жерді пайдаланудың
ұйымдастырушылық-экономикалық мәні мен қарқындылығы, санаттар
бойынша жердің сипаттамасы, пайдалану құқығына мемлекеттік акт беру
үшін құжаттама тізбесі, жер учаскелерін тіркеуді автоматтандырудың мәні,
жерді есепке алу, есеп беру, аудандық және облыстық жер кадастры
орталығының негізгі міндеттері, мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы
ережелері мен тәртібі, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері, нысандары
және нәтижелері тақырыптарына сай тәжірибелік жұмыстар толыққанды
білім алушыларға түсінікті тілде ашылып жазылған;

1. Жер кадастрының әдіснамалық негіздері
1.1 Жер кадастрының пайда болуы және дамуы

Қазіргі мағынада жер кадастры-бұл мемлекет қолданатын әдістермен
жиналған жер учаскелері туралы ақпарат жиынтығы. Оны әлемнің барлық
елдері пайдаланады.

Жер кадастры меншіктің әртүрлі нысандарын, жерді пайдалануға
беруді және бағалауды ескереді. Ол екі мақсатпен жүзеге асырылады –
құқықтық қолдау және салық салу.

Ол меншіктің әр объектісіне кадастрлық нөмір беруді, оның кез –
келген өзгерістерін-кеңістіктік, Тарихи, заңды тіркеуді қамтиды.

Кадастр тұжырымдамасының пайда болуы Ежелгі Рим тарихымен
байланысты. Оның пайда болуы IV ғасырға жатады. Ежелгі Римнің алғашқы
ресми кадастрында" Табулес Цензуалес " caputigum – алым ұғымы енгізілді.
Кейіннен ол capitum registrum-ға айналды( меншік иелерінің немесе
пайдаланушылардың санына байланысты салық салу), содан кейін-
caoitastrum / catastrum-бүгінгі терминге ең жақын терминдер.

[https://geopnz.ru/blog/istoria-zemelnogo-kadastra].
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Ежелгі әлемде жерді бағалау тұжырымдамасы болған жоқ. Тарих осы
кезеңде кадастрлық жер есебінің бастауын табады. Қарапайым жүйеде адам
өзінің тайпасы орналасқан аумақтарды бағалауға алғашқы әрекеттерді
жасады.

Қарапайым деңгейде ежелгі тұрғындардың жерді сипаттауы діндермен
тығыз байланысты. Месопотамияда құнарлы аумақ құдайлардың сыйы, ал
жансыз аумақ жаза ретінде қарастырылды. Қазіргі еуропалықтардың ата-
бабалары жиі құрбандық шалып, көбірек өнім алу үшін егістіктерді
жануарлардың қанымен себетін.

Сурет 11 - Ежелгі жер кадастры

Жерді пайдаланушылар мен иелеріне салық салу мақсатында алғашқы
ресми сипаттаманы Рим императоры Сервий Тулий жүргізді. Сол уақытта
дейін (б.з. д. IV ғ.) аумақтар бойынша деректерді құрылымдаудың объективті
қажеттілігі туындады. Табулес Цензуалес кадастрын басқаруда алғаш рет
қазіргі заманғы тәсілдің негізінде жатқан жерді сипаттау әдістері
қолданылды.

Император Тулий енгізген негізгі өзгеріс мемлекеттегі жер есебінің
тәртібі болды:жерді бағалау тек ақпарат жинау мақсатында ғана емес. Оның
нәтижелері заңды акт мәртебесіне ие болды; жерді сипаттаудан басқа, жерді
есепке алудың графикалық әдістері қолданыла бастады: қола кестелерінде
жер учаскелерінің шекаралары олардың шамамен орналасуымен қолданылды
[https://www.youtube.com/watch?v=UlSO0BReXBE]

Жаңа дәуірдің басында жер кадастры қазіргі заманғы тізілімнің бір түрі
болды. Оған

- жер есебі (жер телімдерінің иелеріне байланыстыра отырып, санақ
жүргізу);

- жердің сипаттамасы (сапасы, өлшемдері, шекаралары);
- қола кестелерде карта жасау кірді.
Бұл кезең өндіріс құралы және материалдық игіліктің көзі ретінде

үлеске деген қарым-қатынастың дамуымен байланысты. Уақыт өте келе бұл
тәсіл табиғи ресурстардың тауарлық сипатын дамытуға әкелді.
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Кадастрлық құжаттаманың пайда болуы мен даму тарихы жер-
кадастрлық функция есеп және тіркеу ретінде пайда болған кезде Кеңес
мемлекетінің қалыптасуымен байланысты, өйткені жерді тәркілеуге және
бөлуге жататын жер көлемін есепке алуға басты назар аударылды.

Қазақстан Республикасында басталған жер реформасының мақсаты
жерге меншік нысандарының әртүрлі меншік түріне көшу, бірыңғай жерге
мемлекеттік меншік - жеке меншік нысаны жекелеген санаттағы жерді,
азаматтарға және жеке заңды тұлғаларға, адамдарға сол берілген жерге ауыл
шаруашылық өнімін өндіру үшін, сондай-ақ басқа да мақсаттарда барынша
тиімді пайдалану болып табылады.

Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 1995 жылғы
желтоқсанда қабылданған "Жер туралы" заңы, бірнеше жылғы тәжірибенің
қорытындысымен жер реформасына түбегейлі жаңалықтар енгізді, жер
қатынастары, ең алдымен жеке меншік құқығында жекелеген санаттағы
жерді белгілеу, шектері мен шарттарын беру, жерді жеке меншікке нарықтық
айналымға тек қана жеке жер иелену және жер учаскелерін берілетін тұрақты
пайдалану құқығында азаматтарға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға
беру мүмкіндіктерін енгізу болып табылды.

Сурет 12 - Қазіргі кездегі жер кадастры

1.2 Жердің негізгі қасиеті және жер кадастры кезінде оларды есепке алу
Қазақстан Республикасындағы жер табиғи ресурс, жылжымайтын

мүлік объектісі және өндірістің негізгі құралы ретінде құқыққа ие және
экономика мен қоғамның қалыпты жұмыс істеуі мен дамуының маңызды
шарттарының бірі болып табылады.

Жерге бірнеше құқық бар:
Жерді иелену құқығы-бұл жерді нақты иеленуді жүзеге асырудың

заңды түрде қамтамасыз етілген мүмкіндігі.
Жерге билік ету құқығы-мемлекеттің Қазақстан Республикасының

аумағындағы жердің заңдық тағдырын айқындаудың заңмен қамтамасыз
етілген құқығы, сондай-ақ жеке меншік иесінің өз жер учаскесіне қатысты
Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған мәмілелер жасау
құқығы.
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Жер пайдалану құқығы-адамның мемлекеттік меншіктегі жер учаскесін
иелену және пайдалану құқығы мерзімсіз-егер бұл тұрақты жер пайдалану
болса немесе белгілі бір мерзім ішінде - егер бұл өтеулі немесе өтеусіз
негізінде уақытша жер пайдалану [№ 442-II 20.06.2003 ж. Жер кодексі].

Жердің құны бар, оны бағалау экономиканың қалыпты жұмыс істеуі
мен дамуының маңызды шарттарының бірі болып табылады [Закон
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике
Казахстан].

Қазақстан аумағы 272 млн. гектар жер ресурстарына ие. Осыған
байланысты Қазақстандағы жер қатынастары – өте қызықты және өзекті
мәселе. Жер қатынастарының объектісі Қазақстан Республикасы аумағының
шегіндегі барлық жер болып табылады. Қазақстан Республикасы
Президентінің 1995 жылғы желтоқсанда қабылданған заң күші бар "Жер
туралы" Жарлығы жер қатынастарына түбегейлі жаңалықтар енгізді. Бұл-
жердің жекелеген санаттарына жеке меншік құқығын енгізу, жерді жеке
меншікке берудің шектері мен шарттарын белгілеу, жеке жер иеліктерін,
азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тұрақты пайдалану
құқығымен берілетін жер учаскелерін нарықтық айналымға енгізу
мүмкіндігін беру. Осылайша, жер нарығын қалыптастырудың, жерге
жылжымайтын мүлік мәртебесін берудің құқықтық негіздері қаланды.
Жылжымайтын мүлік нысаны ретінде жермен Заңның қабылдануымен
әртүрлі операциялар жүргізіледі, мысалы: сатып алу-сату, айырбастау, сыйға
тарту, жер учаскелерін кепілдікпен ипотекалық операциялар және т. б.

Жер заңнамасы қазақстандық құқықтық жүйеде заңнаманың неғұрлым
серпінді дамып келе жатқан салаларының бірі болып табылады. Қазіргі
уақытта жер қатынастарын реттеу бөлігінде қарқынды заң жобалау
жұмыстары жалғасуда.

Қазіргі уақытта мемлекеттік жер кадастрының деректері жерді
пайдалану мен қорғауды жоспарлау кезінде, жерге орналастыруды жүргізу,
шаруашылық қызметті бағалау және жерді пайдалану мен қорғауға
байланысты басқа да іс-шараларды жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ жердің
бірыңғай мемлекеттік тізілімін қалыптастыру, құқықтық және басқа
кадастрларды жүргізу, жер үшін төлемдердің мөлшерін айқындау,
жылжымайтын мүлік құрамындағы жер учаскелерінің құнын және табиғи
ресурстар құрамындағы жердің құнын есепке алу үшін негіз болып
табылады.

Кадастр мәліметтерін қалыптастыру топографиялық-геодезиялық,
аэроғарыштық, картографиялық, жерге орналастыру, түгендеу, топырақ,
геоботаникалық, бағалау және өзге де зерттеулер мен іздестірулер
жүргізумен қамтамасыз етіледі.

Белгіленген тәртіппен жер құқықтық қатынастары субъектілеріне
бекітілген, тұйық шекараларда бөлінген жер учаскесі кадастрдың деректерін
есепке алу және сақтау бірлігі болып табылады.
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Есепке алудың жаңа бірлігіне - жер учаскесіне көшу - кеңестік
кадастрда қабылданған есепке алу тәртібінен маңызды айырмашылық болып
табылады, мұнда есепке алудың негізгі бірлігі жер пайдалану болып
табылады. Бұл жер реформасы нәтижесінде жерді иелену және пайдалану
субъектілері тек мемлекеттік заңды тұлғалар ғана емес, ең алдымен азаматтар
мен мемлекеттік емес заңды тұлғалар болды.

Қазіргі таңда есептің негізгі бірлігі ретінде жер учаскесі ұғымын
қолданған жөн, сонымен қатар – жер – кадастрлық квартал, жер пайдалану,
жер иелену, аудан, облыс қолданылады.

Жер кадастры орындалатын жұмыстардың сипаты мен көлеміне қарай
екі түрге бөлінеді – негізгі (бастапқы) және ағымдағы (кейінгі). Негізгі
кадастрдың міндеті-жер учаскесінің, ауданның, облыстың кадастрлануға
жататын жерлерінің табиғи, құқықтық және шаруашылық жағдайы туралы
алғашқы мәліметтерді алу. Бұл ретте алқаптар, алқаптардың құрамы мен
сапалық сипаттамасы, жерді пайдалану, дақылдардың өнімділігі, шығындар
және т. б. туралы мәліметтерді қамтитын барлық материалдар мен
құжаттарды жинақтап талдайды.

Жиналған материалдар толықтығы мен сенімділігі бойынша мұқият
талданады. Қажет болған жағдайларда толық және сенімді мәліметтер алу
мақсатында материалдарға түзету жүргізеді және қосымша жұмыстар
орындайды. Осындай мәліметтер негізінде мемлекеттік жер кадастрының
құжаттарында бастапқы жазба жүргізіледі.

Мемлекеттік жер кадастры
Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (МЖК ААЖ )

Жер учаскелерін тіркеу, жерді есепке алу( сандық және сапалық), жерді бағалау
(топырақты бонитеттеу, жерді экономикалық және құндық бағалау)

Сурет 13- Жер кадастрының құрамдас бөліктері

Ағымдағы жер есебінің міндеті жер-кадастрлық құжаттарға
өзгерістер,сол сияқты жерді бөлу, сапалық жай-күйі және пайдалану туралы
мәліметтерді анықтау және енгізу, жаңа жер учаскелерін өз бетінше басып
алу/беру, құнды жерлерді аз құнды алқаптарға ауыстыру және басқалары
түріндегі кез-келген заңсыз әрекеттертуралы мәліметтерді енгізу болып
табылады.

Жер-кадастрлық құжаттамада оларды жою бойынша шаралар
қабылданады. Негізгі және ағымдағы кадастр арасында байланыс бар:
негізгісі жердің толық сипаттамасын береді, ағымдағы кадастрды жүргізуге
негіз жасайды және оның қызмет аясын анықтайды. Ағымдағы-негізгі
ақпаратты жаңартады және толықтырады, деректерді заманауи деңгейде
жүйелі түрде сақтайды.
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1.3 Жер кадастрының мақсаттары, міндеттері және мазмұны
Қазақстандағы Жер кодексіне сәйкес мемлекеттік жер кадастры

мынадай құрамдас бөліктерден тұрады - жер учаскелерін тіркеу, жерді есепке
алу, топырақты бонитеттеу, жерді бағалау және жермен жасалатын
операциялар. Кадастрдың осы құрамдас бөліктері арасында белгілі бір
байланыс және логикалық дәйектілік бар.

Жер учаскелерін мемлекет пайдалану және иелену құқығымен беріледі.
Демек, жерді пайдалану заңды түрде ресімделуі керек, жер учаскелері
(белгілі бір аумақ және жылжымайтын мүлік ретінде) белгіленген тәртіппен
тіркелуі керек. Бұл функцияны жер учаскелерін мемлекеттік тіркеу
орындайды. Оның деректері белгілі бір жеке/ заңды тұлғаның жердің белгілі
бір ауданын пайдалануына негіз болады.

«Кадастр» сөзі латынның «саріtastrum» деген сөзінен шыққан. Бұл сөз
«салық салынатын заттардың тізімі» деген ұғым береді. Осыған байланысты
әуелі кадастр деп салықтанатын заттардың тізімі тіркелген кітапты (реестр)
айтатын. Сонымен жақты түсінікте жер кадастрі - жер салығы салынатын
заттар туралы кітап, ал кең түсінікте - жерге салық салу үшін туралы
мәліметтерді алу мақсатымен жерді есепке алу, жазу және бағалау бойынша
мемлекеттің жүргізетін әрекеттер жүйесі.

Кадастрлердің басқа түрлерінен жер кадастрі өзінің объектісімен (жер -
өндіріс құралы және материалдық игіліктердің қайнар көзі) ерекшелінеді.

Жер кадастрі әдістемесінің ерекшелігі жердің ерекшеліктерімен
себептеледі.

Қазақстандағы жер кадастрының мақсаты мен міндетін оның
міндеттері мен мазмұны анықтайды. Кадастрдың бірлік жүйесін, өз кезегінде,
бірлігі әдістерін және тиісті оны жүргізу тәртібін, барлық деңгейден бастап
әрбір жеке жер учаскесіне және жалпы мемлекеттің деңгейде алғанда
қажеттілігін негіздейді. Жер кадастрына тән жалпы сипаттар.

Барлық халықтық шаруашылық жүйесіне, сондай-ақ оның объектісі
(жер) бірқатар ерекшеліктеріне негізделген. Өйткені мемлекеттік есепке алу
қызметі мемлекеттік басқару органдарының бірыңғай жүйесін
ұйымдастырудың қызметі болып табылғандықтан,  жер кадастрын жүргізудің
мазмұны және тәртібін осы органдар белгілейді.

Мемлекет оны жүргізу тәртібін, мақсаты, міндеттері, мазмұны,
құрамдас бөліктерін анықтайды. Мемлекет жер - кадастрлық деректерді және
құжаттама, нысаны мен мазмұны, кадастрлық есеп, бақылау жүргізуге жер
кадастры және ұйымдастыруды орындаудың кадастрлық жұмыстардың
мазмұнын белгілейді.

Ақпаратты қолдану арқылы бірыңғай мемлекеттік жүйесі
координаталардың, биіктіктердің, картографиялық проекциялардың,
бірыңғай жіктеуіштерін, код, кіру және шығу форматтарының маңызды
шарты кадастрды жүргізу принципінің өзара үйлесімділігін қамтамасыз ету
болып табылады.

Кадастрдың мәліметтерін қалыптастыру топографиялық-геодезиялық,
аэроғарыштық, картографиялық, жерге орналастыру, түгендеу бойынша,
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топырақты зерттеу, геоботаникалық, бағалаушылық және өзге де зерттеулер
мен іздестірулер бойынша қамтамасыз етіледі.

Сурет 14 - Алматы қаласының кадастрлық картасы

Кәсіпорындар, ұйымдар және мекемелер жыл сайын белгіленген
мерзімде тиісті аудан, қала органдарына белгіленген нысан бойынша
есептерді құрамындағы жерлерде болған өзгерістер жөнінде есеп беріп
отырады. Орталықтандырылған басшылық және бақылау Агенттігі
тарапынан жеркадастры бүкіл республика бойынша оның жүйесінің және
әдістемесінің бірлігін қамтамасыз етеді.

2. Жер кадастрының жалпы әдістемелік мәселелері
2.1 Жер кадастрының ғылыми негіздері

"Жер кадастры" ғылыми пәні-жерге орналастыру туралы ғылыми
білімнің жетекші салаларының бірі, жерге орналастыру ғылымының
құрамдас бөлігі. Жер кадастры теориясында анықталған және жалпыланған
заңдылықтарға сүйене отырып, "Жер кадастры" ғылыми пәні жердің саны,
сапасы және бағасы туралы сенімді ақпарат алуды қамтамасыз ететін жер-
кадастрлық құжаттаманы әзірлеудің міндеттерін, мазмұны мен әдістемесін
зерттейді.

Осыған байланысты "Жер кадастры" ғылыми пәнінің пәні жер
учаскелерінің жағдайы, оларды бағалау және қозғалысы туралы сенімді
мәліметтермен қамтамасыз етудің ақпараттық жүйесін құру заңдылықтарын
зерттеу болып табылады.

Бұл пән негізінен экономикалық зерттеулер мен математикалық
модельдеу әдістерін қолданады: статистикалық, монографиялық, есептеу-
конструктивті, экономикалық-математикалық, эксперименттік ғылыми
болжау әдісі (динамикалық қатарлар, экстраполяция, Жиындар теориясы, ми
шабуылының әдістері, сараптамалық бағалау және т. б.)
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Топырақтану тұрғысынан ғылыми негізделген жер кадастрларын
әзірлеу үшін үлкен әдіснамалық және әдістемелік маңызы топыраққа және
басқа да табиғи құбылыстарға қолданылатын аймақтылық Заңын ашу және
негіздеу болып табылады.

Содан бері топырақ пен топырақ процестерінің аймақтылығы идеясы
барлық топырақ зерттеулерінде және жер кадастрларының материалдарында,
топырақ карталарында қолданылады. Аймақтық заңның ашылуы жер
кадастрларының негізгі әдіснамалық әдісін жасау болды.

Ресей ғалымдары жер кадастрлары бойынша жұмыстың әдіснамалық
тәсілдері мен сапасын жақсартуға үлкен үлес қосты. XVIII ғасырдың басында
натуралистердің назарын қара топырақтың жоғары құнарлылығымен,
топырақ түзілу көріністерінің экспрессивтілігі мен қасиеттері жер бедері мен
климатқа нақты тәуелділігімен қызықтырды.

Қара топырақты жоспарлау мен картографияның алғашқы объектісі
ретінде, сол сияқты жердің сапасын мемлекеттік есепке алу және оларды
картаға түсіру дәстүрі 1766 жылы басталған және 1838 – 1867 жылдары
жалғасты. Онда топырақтың өнімділігі, олардың жергілікті атаулары мен
таралуы, топырақтың механикалық құрамы туралы ақпарат болды.

Кадастрлық комиссиялардың басты міндеті егістік жерлердің
кірістілігін анықтау болғанына қарамастан, олардың қызметі жер мен
топырақты зерттеудегі маңызды қадам ретінде бағаланады.

Бұл жер кадастрларын әзірлеудің табиғи – ғылыми негізі болды. Жер
кадастрларының ғылыми негізіне белгілі орыс ғалымы В. В. Докучаев үлкен
үлес қосты.Оның әлемге әйгілі еңбектері – "Русский чернозем" (1883) және "
Схематическая почвенная карта чернозёмной полосы России " (1882). Бұл
жұмыстарда кең зерттеулермен сол кездегі кадастрлық жұмыстардың
деректері мен олардың негізінде жасалған карталар ғылыми жалпыланды.

2.2 Жер кадастрының пәні, әдістері, классификациясы
Жер кадастры ғылыми пән ретінде өндіріс және табиғи ресурс құралы

ретінде жердің жай-күйі мен пайдаланылуына байланысты құбылыстар мен
процестердің сандық және сапалық жағын тану және білдіру үшін әдістерді,
категорияларды, ұғымдар мен көрсеткіштерді қалыптастырады.

Жер кадастры кадастрлардың басқа түрлерінен өзінің объектісімен
ерекшеленеді, ол жер материалдық тауарлар көзі және өндіріс құралы ретінде
әрекет етеді. Жер кадастры әдістемесінің спецификасы жердің
ерекшеліктерімен анықталады.Жердің басқа өндіріс құралдарымен
салыстырғанда бірқатар ерекшеліктері бар.Қоғамдық өмірдегі жер әмбебап
пән және еңбек шарты ретінде қызмет етеді. Бұл кез-келген өндіріс
процесінің болуының қажетті шарты. Өндіріске қатыса отырып, жер өндіріс
құралына айналады.Жердің ерекшелігі-оны ауылшаруашылық өндірісінде
пайдаланудың көп қырлы сипаты бар.Онда ауылшаруашылық
құрылымдарының көптеген түрлері өсіріледі.Жердің ерекшеліктері жер
кадастрының мазмұнын, әдістері мен тәлісдерін анықтайды.
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Жер кадастры ғылыми пәні жалпы өндіріс құралы ретінде жерді
бағалаудың әдістері мен әдістерін қамтамасыз етудің, жүйелеудің және
өңдеудің ақпараттық жүйесін құру заңдылықтарын зерттейді.

Жер кадастры жердің саны, сапасы және бағасы туралы шынайы
ақпарат алуды қамтамасыз ететін жер-кадастрлық құжаттаманың
міндеттерін, мазмұны мен әдістемесін зерделейді.

Бұл пән негізінен экономикалық зерттеулер мен математикалық
модельдеу әдістерін қолданады: статистикалық, монографиялық, есептеу-
конструктивті, экономикалық-математикалық, эксперименттік ғылыми
болжау әдісі (динамикалық қатарлар, экстраполяция, жиындартеориясы, ми
шабуылының әдістері, сараптамалық бағалау және т. б.).

Статистикалық әдіс жер кадастрының объектісі туралы деректердің
объективті ғылыми талдауын қолдана отырып, нақты материалды зерделеу
кезінде қолданылады.

Монографиялық әдіс жеке типтік құбылыстарды, фактілер мен
мақсаттарды зерттеуде, зерттеуде және өңдеуде қолданылады. Бұл жағдайда,
әдетте, олардың тәжірибесін жан-жақты зерттеу және тарату үшін ең жақсы,
озық шаруашылықтарды зерттейді.

Статистикада белгілі бір зерттеу объектісін зерттеу үшін бастапқы
ақпаратты алу байқау деп аталады. Бақылау жаппай деректерді жүйелі түрде
жинаудан тұрады. Статистикалық байқау нысандары-есеп беру және санақ
деп аталады.

Мемлекеттік жер кадастры Қазақстан Республикасының мемлекеттік
кадастрлар жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады және оны Қазақстан
Республикасының бүкіл аумағында мамандандырылған республикалық
мемлекеттік кәсіпорындар бірыңғай жүйе бойынша жүргізеді. Оларға
қатысты жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган
мемлекеттік басқару органы болып табылады.

Мемлекеттік жер кадастрының деректері жерді пайдалану мен
қорғауды жоспарлау кезінде, жерге орналастыруды жүргізу, шаруашылық
қызметті бағалау және жерді пайдалану мен қорғауға байланысты басқа да іс-
шараларды жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ жердің бірыңғай мемлекеттік
тізілімін қалыптастыру, құқықтық және басқа кадастрларды жүргізу, жер
үшін төлемдердің мөлшерін айқындау, жылжымайтын мүлік құрамындағы
жер учаскелерінің құнын және табиғи ресурстар құрамындағы жердің құнын
есепке алу үшін негіз болып табылады.

Суармалы жер учаскелерінің мелиорациялық жай-күйі, олардың табиғи
және ирригациялық-шаруашылық жағдайлары бойынша сапалық
сипаттамаларын бағалау, оларды пайдалануды есепке алу туралы мәліметтер
жүйесін білдіретін суармалы жерлердің мелиорациялық кадастры жер
кадастрының құрамдас бөлігі болып табылады.

Кадастр - бұл табиғи ресурстардың сандық және сапалық жағдайы,
олардың экономикалық, экологиялық бағасы мен әлеуметтік мәні,
пайдаланушылардың құрамы мен санаттары туралы жүйелі ақпарат жүйесі.
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Кадастрларды жүргізу тәртібі ҚР Үкіметінің қаулыларымен
белгіленеді.

Бүгінгі күні ҚР – да мемлекеттік мәртебесі бар және есепке алу
объектісіне-табиғи ресурсқа байланысты қалыптастырылатын кадастрлардың
мынадай түрлері бар:

1) жер кадастры - жердің табиғи, экономикалық және құқықтық
жағдайы туралы құжатталған мәліметтердің жүйелі жиынтығы.

2) орман кадастры-орман қорының құқықтық режимі, ҚР
ормандарының сандық және сапалық жай-күйі туралы, оның ішінде ағаш
тұқымдарының құрамы, орманның жас құрамы, қорғаныш топтары мен
санаттары, экономикалық бағалау және т. б. туралы мәліметтер жиынтығы;

3) жануарлар дүниесінің кадастры - жануарлар дүниесі объектілерінің
географиялық таралуы, саны, құрамы, шаруашылық пайдаланылуы, қорғау
шаралары туралы, мекендеу ортасы туралы жүйеленген мәліметтер;

4) Су кадастры- су объектілері мен олардың су ресурстары, оларды
пайдалану, пайдаланушылар санаттары туралы жүйелі мәліметтер
жиынтығы;

5) пайдалы қазбалардың кен орындары мен көрініс-белгілерінің
кадастры негізгі және бірге жатқан қазбалардың саны мен сапасы, оларды
игеру шарттары, геоэкономикалық бағалау туралы әрбір кен орны бойынша
жүйеленген мәліметтерді қамтиды;

6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың кадастры-осы аумақтардың
мәртебесі, географиялық жағдайы мен шекаралары, ерекше қорғау режимі,
табиғат пайдаланушылар, ғылыми, экологиялық және өзге де құндылығы
туралы деректер жиынтығы;

7) қалдықтардың кадастрына олардың қауіптілігін, пайда болу
көздерін, пайдалану шараларын, орналастыру орындарын және т. б. ескере
отырып, қалдықтар туралы мәліметтер кіреді;

8) табиғи ресурстар мен объектінің аумақтық кадастрлары табиғи
ресурстардың орналасқан жері, саны мен сапасы, олардың әлеуметтік-
экономикалық және экологиялық бағасы туралы деректерді қамтиды.

3.Қазақстандағы жер қатынастары: тарихи және құқықтық
аспектілер, олардың даму ерекшеліктері

3.1 Жер кадастрының нормативтік-құқықтық құжаттары
ҚР Тәуелсіздік алғаннан кейін экономикалық өзгерістердің жүзеге

асырылуы, жер қатынастарын да қозғады. 1990 жылдан 2001 жылға дейінгі
периодта заң шығарушы органмен және 2003ж. жер кодексі, ҚР
Президентімен жер туралы заң пакеті қабылданды, онда принципиалды жаңа
жер қатынастарын жариялайтын және жер қолданушылық сұрақтарын
көрсететін, жер меншігі және жер нарығы.

Жер заңдылығының хронология бойынша шартты түрде 4 этапқа
бөлуге болады.

Бастаушы этапында қабылданған: «Қазақ ССР-де халық шаруашылық
туралы» заң 21 мамыр 1990 жылы;
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Қазақ ССР-ң Жер Кодексі 16 қараша 1990 ж.
«Қазақ ССР-де жер реформасы туралы » заң 28 маусым 1991 ж.;
«Жер салығы туралы» заң 17 желтоқсан 1991 ж.;
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Одағының Қаулысы

«Азаматтарға және шетел заңды тұлғаларына, ұйымдарға және халықаралық
бірлестіктерге біріккен кәсіпорындарға жерді қолдануға ұсыну тәртібі
туралы жағдайын бекіту туралы» 3 шілде 1992 ж.

Жер қатынастарының дамуының 2-ші этапы (1994-1995жж):
«Жер қатынастарының реттеуінің кейбір сұрақтары туралы»Қазақстан

Республикасының Президентінің Жарлығы 24 қаңтар 1994 ж.
«Жер қатынастырының реттеуінің ары қарай дамыту туралыҚазақстан

Республикасының Президентінің Жарлығы 5 сәуір 1994 ж.
Реформаны жүзеге асырудағы 3-ші этапы (1995-2001жж):
Заңдық күші бар «Жер туралы», Қазақстан Республикасының

Президентінің Жарлығы 22 желтоқсан 1995 ж.;
«Халық шаруашылық туралы» (фермерлік) заң 31 наурыз 1998 ж.
4-ші этаптың басы:
«Жер туралы» заң 24 қаңтар 2001 ж.
5-ші этап Қазақстан Республикасының жер кодексі.
Жер заңдылықтары Республиканың нарықтық экономикаға өту

кезіндегі 90-шы жылдан бастап 1992 жылға дейінгі кезеңінде қабылданған
нормативтік құқықтық актілерді өзіне кіргізеді.

16 қараша 1990жылы қабылданған Жер Кодексі, Қазақстан СССР
құрамында болғанда қабылданғандықтан, СССР жер заңдылықтар негізіне –
мағынасы бойынша одақтық заңға ұқсас болды. Жер кодексі тұрды: 13
бөлімнен, 35 бастама, 198 баптан. Кодекс көбінесе бұрын қызмет еткен Қазақ
ССР-ң жер кодексінің қасиеттерін сақтады 1971жыл, және мемлекеттік жерге
меншіктілік құқығының алынып тастау принципіне негізделді. Бұл принцип
28 қаңтар 1993жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясында да
бекітілген.

Қазіргі уақытта жер ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру, мемлекет
тарапынан халыққа көрсететін қызметтерге байланысты. Атап айтқанда, бұл
жер қатынастары саласындағы қызметтерге байланысты болады.

Үкіметінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 39 "Коммерциялық емес
акционерлік қоғамын құру туралы "Мемлекеттік корпорациясы "азаматтарға
арналған Үкімет" шешім қабылдануына орай, РМК " Жер кадастрының
ғылыми-өндірістік орталығы" (РМК "Жерғөо"), РМК "Жылжымайтын мүлік
жөніндегі орталығы" РМҚК "Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі
орталығы" РМК, "Халыққа қызмет көрсету Орталықтары" қайта
ұйымдастыру туралы шешім қабылданды.

3.2 Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастарды дамыту
және жер қорын басқару жағдайындағы жер кадастрының рөлі
ҚР Парламентімен қатар ҚР Үкіметі де, министрліктер мен

ведомстволар өз құзыреті шегінде орталық атқарушы орган жер ресурстарын
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басқару жөніндегі Агенттігі ҚР жер ресурстарын басқару агенттігі және оның
аумақтық органдары, сондай-ақ жергілікті өкілді және атқарушы органдар
мемлекеттік жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады.

Жер кадастрын жүргізуді ұйымдастыруды Қазақстан
Республикасындағы орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер кадастры
(республикасының, облыстардың жер кадастры (республикалық маңызы бар
қаланың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың))
құрамдас бөлігі болып табылады және Қазақстан Республикасының
мемлекеттік кадастрлар жүйесінің бірыңғай жүйесі бойынша жүргізіледі
және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағын қамтиды.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер кадастрын
мамандандырылған республикалық мемлекеттік кәсіпорындар жүргізеді,
оларға қатысты орталық уәкілетті орган мемлекеттік басқару органы болып
табылады.

Мемлекеттік жер кадастрының мәліметтері мемлекеттік ақпараттық
ресурс болып табылады.

Мемлекеттік жер кадастрының мәліметтерін қалыптастыру қамтамасыз
ету жүргізуге, топографиялық-геодезиялық, аэроғарыштық, картографиялық,
жерге орналастыру жұмыстарын, топырақ зерттеу, геоботаникалық
зерттеулер мен ізденістер, жерді мониторингілеу бойынша жұмыстар, сандық
және сапалық есепке алуды жүргізумен, жасаумен, жер-кадастрлық істің
нақты жер учаскесіне жасаумен, жер-кадастр карталары мен жер учаскесіне
құқықты куәландыратын құжат жасау арқылы қамтылады.

3.3 Жер кадастрының негізгі принциптері
Жер кадастрының негізгі принциптері

- жүйесінің бірыңғайлылығы;
- жүйесінің бірыңғайлылығы;
- мәліметтердің сенімділігі;
- мағлұматтардың толықтығы;
- үзіксіздігі;
- құжаттылығы;
- мәліметтердің көрнектілігі, анықтылығы,қол жетерлігі;
- үнемділігі;
- орталық мемлекеттік басқару.
Жер кадастр жүйесінің бірыңғайлылығы.Ол бірыңғай жүйе бойынша

бірыңғай әдістемелік негізде жүргізілді. Оның негізіне бірыңғай мемлекеттік
жер қорын табиғи, шаруашылық, құқықтық тұрғыда сипаттаушы ғылыми
негізделінген көрсеткіштер алынады. Мұнда кадастр жүйесінде белгілі бір
келісімдік болу керек. Біріншіден, оның құрамдық бөліктерінің мазмұнында
және жүзеге асыруында; екіншісі жер кадастрын қоюда мәліметтердің
мазмұнында оның жеке звенолары /кәсіпорын, аудан, қала, облыс/ мен
оларды алу тәсілінде; үшіншіден жер кадастры құжаттарының төменгі
звенодан бастап, жоғарыдан аяқталатын мазмұнында. Бірыңғайлылықта
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негізделе отыра, бұл жүйе жерлердің жай – күйіндегі және пайдаланудың
аймақтық ерекшеліктерін айқындауы керек.

Жер кадастры мәліметтерінің сенімділігі.Бұл олардың объективтілігіне
тығыз қатысты, олар жер қорының нақты мөлшерлерін, үлестірілуін және
сапалық жай-күйін дәл айқындауға байланысты. Жер кадастрында өндірістік
мәселелерді және жерлерді пайдаланумен байланысты басқа да міндеттерді
атқару үшін жерлердің табиғи, шаруашылықтық, құқықтық жай-күйлері
туралы қажетті дәлділікті мағлұматтармен қамтамасыз ететін жер
учаскелерін тіркеу, зерттеу, есепке алу, бағалау тәсілдерін қолдану керек.
Жерлер жәй-күйіне, пайдалануына байланысты алқаптар бойынша
топтастырылады. Мәліметтердің дұрыстығы кадастрлік жерлердің нақтылы
жер аудандарына, сапалық жай-күйлеріне, пайдалануына сәйкес болуы керек.
Бұл талап жерлерді зерттеуде жетілген кәзіргі түсіру әдістерін қолданғанда
ғана орындалады.

Жер кадастры мағлұматтарының толықтығы. Жерлердің табиғи,
шаруашылық, құқықтық жай-күйлері туралы қажетті мәліметтердің барлық
жиынтығымен айқындалады. Кадастрлік мағлұматтардың тәптіштеу дәрежесі
және оның құжаттарының мазмұны жүргізу деңгейіне /аудан, облыс,
республика/ тәуелді. Жер қорының мөлшерлері, жай-күйі, пайдалануы
туралы дәл және толық мәліметтерді алу үшін барлық жерлер, олардың
кадастр жүргізу кезінде нақты пайдаланылуы немесе біреуге табысталуына
қарамай есепке алынылуы керек.

Жер кадастрының үздіксіздігі.Мұнда жер қорының барлық өзгерістері
кадастрлік құжаттарда есепке алынып жазылады. Өзгерістердің түріне
байланысты бір мағлұматтар /есепке алу, тіркеу/ жүйелі түрде көрсетіліп
отырса, басқалары /бағалық/ - оқтын-оқтын жаппай немесе таңдау тәртібімен
жаңартылып отырады.

Жер кадастрының құжаттылығыдепжерлердің табиғи, шаруашылық,
құқықтық жай-күйлері туралы мәліметтерді алу, жазу тек қана тиісті
құжаттар, материалдардың негізінде жүргізілуін айтады. Жер учаскесін
тіркеу тиісті мемлекеттік органдар шешіміне немесе олармен мәліметтер
бойынша нотариалды куәләндірілген құжаттарға сүйенеді. Жерлерді есепке
алуда, бағалауда түсіру және зерттеу материалдарының маңызы өте зор.

Кадастр мәліметтерінің көрнектілігі, анықтығы, қол жетерлігі.
Материалдарды кадастрлік құжаттарда тиімді және ыңғайлы орналастырумен
қатар, әртүрлі картографиялық материалдарды, кадастрлік ақпаратты жинау,
талдау, өңдеу, сақтау және беру электрондық карталарды, жоспарларды,
картограммаларды, диаграммаларды қоса, компьютерлік технологиясын
қолданумен жетіледі. Жер кадастрының мағлұматтары және материалдары
жеке және заңды тұлғалар учаскесін әртүрлі шаруашылық, құқықтық және
жерлерді пайдалану, қорғау мәселелерін шешуде қарапайым, қол жетерлі
болуы тиісті.
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4.Жер-кадастрлық мәліметтерді алу тәсілдері
4.1 Жер-кадастрлық ақпараттың құрамы, статистикалық

байқаудың түрлері мен нысандары
Жер кадастрын жүзеге асыру процесінде, біріңғай жер қорының

құқықтық жайын, табиғи және шаруашылық жағдайлары мен жер
пайдаланудың әр түрлі ақпараттарын жинайды, үйренеді және талдайды. Бұл
ақпараттардың дұрыстығы мен толықтығы, оны алу тәсілдеріне байланысты.

Бұл мақсаттар үшін, жер кадастрына ғана тән және бірінші кезекте
графикалық ерекше тәсілдер қолданылады. Жер кадастрдың объектісі ретінде
кеңістік өлшемдері және жағдайларымен сипатталады.Оның сандық және
сапалық көрінісі үшін, кеңістікте есептелінетін /анықталатын/ заттың
/мәннің/ тиісті өлшемдерін жүзеге асыру, яғни жергілікті жерде арнайы
түсірістер мен тексерулерді жүргізу талап етіледі. Қағазда тиісті масштабта,
графикалық тәсілдермен алынған нәтижелер негізінде, сол жергілікті жермен
бірдей, жоспарлы–картографиялық құжат /жоспар, карта/ алынады. Бұл
жоспарда /картада/ қандай мәндер көрсетілгендігіне байланысты, олар,
мысалы, топырақ, геоботаникалық және т.б. түрлерге бөлінеді.

Кешенді жоспарлы-картографиялық материалдар, онда мәліметтердің
бәрі бейнелеп көрсетіледі /кескінделеді/, жер кадастры үшін /жер-кадастрлық
карта/ қажетті болуы мүмкін.

Жоспарлардың /картаның/ масштабы кадастрландыратын
территориялардың /жер пайдалану, облыс, аудан территориясы және с.с./
өлшемдеріне, атқаратын қызмет жүгіне, мазмұнына байланысты түрліше
болуы мүмкін.

Жер кадастрының мақсаттары үшін территорияларды картаға түсіру,
картографияның және геодезияның тиісті әдістеріне сүйінеді /құрылады/.

Жер кадастырында есепке алу және бақылау жүргізу нәтижесінде
көптеген ақпараттар алынады, оларды өңдеу /жөндеу/ және жинақтап қорыту
керек, сондықтан жұмыстың келесі кезеңі жиналған мәліметтерді жинау және
өңдеу болады.

Абсолюттік өсу /абсолютный прирост/ - қатар деңгейінің
айырмашылығы ретінде анықталады және қатар көрсеткіштерінің өлшем
бірлігінде көрсетіледі. Ол әрбір келесі деңгейде қанша бірлік бар, бұрынғы
деңгейден аз ба әлде көп па деген сұраққа жауап береді.

Индекстер. Олар қорытынды көрсеткіштердің маңызды түрі болады
және жер пайдалануын талдау мен бағалау көрсеткіштерін анықтау
барысында қолданылу мүмкін. Индекс-бұл тікелей жалпы қоғамдық
құбылыстардың сандық сипаттамаларын салыстыру нәтижесінде алынатын
салыстырмалы көрсеткіш. Индекс зерттелетін салыстыру жолымен алынады.

Жер кадастырында есеп беруді құру барысында баланстық құрылыс
байланысты талдау әдісі сияқты кеңінен қолданылады. Баланс-теңдік
белгісімен өзара байланысқан көрсеткіштер жүйесімен көрсетеді. Сонымен
бұл әдіс көмегімен жер пайдалану мен алқаптың динамикасы анықталады.

Жерлерді бағалауды жүргізу және де жерлерді пайдалану туралы
есепке алу мәліметтерін өңдеу барысында, бір қатар жағдайларда, бір біріне
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факторлар белгілері және нәтиже /салдар/ белгілері сияқты қатнастары
бойынша шығатын белгілерді өлшеу қажеттілігі тууы мүмкін.

Қазіргі уақытта корреляциялық тәуелділікті байланыс дисперсиясы мен
тығыздығын есептеу компьютерге программа бойынша есептеледі,
мәліметтерді еңгізу жолымен орындалады.

4.2 Экономикалық зерттеу және математикалық модельдеу әдістері
Экономикалық құбылыстар мен процестерді математикалық модельдеу

экономикалық талдаудың маңызды құралы болып табылады. Бұл зерттелетін
объект туралы нақты түсінік алуға, оның ішкі құрылымы мен сыртқы
қатынастарын сипаттауға және сандық сипаттауға мүмкіндік береді.

Модель дегеніміз бақылау (зерттеу) объектісінің шартты кескіні. Ол
бақылау (зерттеу) субьектісі объектінің сипаттамаларын - қасиеттерін,
қатынастарын, құрылымдық және функционалдық параметрлерін және т.б.
бақылау (зерттеу) мақсатында қажет болатындай етіп салынған. Модельдеу
әдісінің мазмұны объектіні алдын-ала зерттеу негізінде модель құру және
оның маңызды сипаттамаларын бөліп көрсету, модельге эксперименталды
немесе теориялық талдау жасау, нәтижелерді объект туралы мәліметтермен
салыстыру және модельді түзетуден тұрады.

Экономикалық анализде негізінен зерттелген құбылыстардың немесе
процестердің математикалық модельдері қолданылады. Математикалық
модельдер бар:

- формула түрінде көрсетілген сандық сипаттамалары бар;
- нақты сандық сипаттамалары бар сандық модельдер;
- логикалық, логикалық өрнектерді қолдана отырып жазылған;
- графикалық, графикалық кескіндерде бейнеленген.
- электронды компьютерлердің көмегімен жүзеге асырылатын машина

немесе электрондық.
Экономикалық-математикалық модель шындыққа сәйкес болуы,

зерттелетін объектінің маңызды жақтары мен қатынастарын көрсетуі керек.
Біз кез-келген түрдегі экономикалық-математикалық модельді құрудың
негізгі белгілерін атап өтеміз.

Модельдеу процесін үш кезеңге бөлуге болады:
1) зерттелетін құбылыс немесе процеске тән теориялық заңдылықтарды

және оның құрылымы мен ерекшеліктері туралы эмпирикалық мәліметтерді
талдау; осы талдау негізінде модельдер құрылады;

2) мәселені шешуге болатын әдістерді анықтау;
3) нәтижелерді талдау.
Модельдеудің бірінші кезеңіндегі маңызды сәт - модель құрудың түпкі

мақсатын нақты тұжырымдау, сонымен бірге әртүрлі шешімдер
салыстырылатын өлшемді анықтау.

Экономикалық талдауда мұндай өлшемдер болуы мүмкін:
- ең үлкен пайда;
- өндіріс шығындарының ең азы;
- жабдықтың максималды жүктемесі;
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- еңбек өнімділігі және т.б.

4.3 Қазақстан Республикасы ауданының жоспарлы-
картографиялық материалдары

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында, ұйымдар мен мекемелерде
Жер кадастры сапалы жоспарлы-карто-графикалық материал негізінде
анықталған жердің нақты жай-күйі мен пайдаланылуы бойынша жүргізіледі.
Жер кадастрын жүргізу үшін негізінен аэрофототүсіру жоспарлары және тек
жекелеген жағдайларда - жердегі түсірілім материалдары пайдаланылады.
Жоспарланған материалдар негізгі жер-кадастрлық құжаттар ретінде есепке
алынған аумақтың көрнекілігін қамтамасыз етеді, жер кадастры кезінде жер
алқаптарын өткізу немесе қайталау мүмкіндігін жояды. Жоспарланған
материал жердің құрамы бойынша жерді есепке алу үшін ғана емес, сонымен
қатар ауылшаруашылық алқаптарының сапасын сипаттау, топырақты бағалау
және жерді экономикалық бағалау үшін де қажет.
Сенімді жер-кадастрлық деректерді алудың маңызды шарты жоспарлы-
картографиялық материалдың толықтығы болып табылады. Олардың
мазмұны мемлекеттік жер кадастрының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Бұл
жер кадастрының мәтіндік және жоспарлы-картографиялық құжаттары бір-
бірімен өзара байланысты болуы тиіс дегенді білдіреді. Жоспардың
масштабы оның дәлдігін қамтамасыз ететін үлкен мәнге ие.

Сурет – 15 Жоспарлы-картографиялық материалдары

Ең дәл нәтижелер ауқымды жоспарларды пайдалану арқылы алынады.
Масштабты таңдау кезінде контурлардың мөлшері, жерді пайдалану сипаты,
экономикалық қарқындылық және жер-кадастрлық жоспар жасалатын
материалдардың бастапқы деректерінің ауқымы маңызды. Жер кадастры
үшін ұсақ контурлылық жағдайында 1:10000 масштабтағы жоспарларды
пайдалану неғұрлым орынды. Ауыл шаруашылығы алқаптары ірі
массивтерде орналасқан далалық аудандарда 1: 25000 масштабтағы
жоспарларды қолдануға болады.
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Сурет 16– Аэрофотосурет жоспарлары

Көп жылдық жеміс екпелерінің үлес салмағы үлкен суармалы аудандар
мен шаруашылықтарда масштабы 1:5000 жоспарлар қолданылады. Негізгі
жер кадастрлық жоспарынан басқа, жер пайдаланудың жекелеген бөліктеріне
неғұрлым ірі масштабтағы жоспарлар жасалуы мүмкін. Атап айтқанда, елді
мекендердегі жерлерді, суармалы және құрғатылған жерлерді, көпжылдық
екпелер, ұзақ мерзімді мәдени жайылымдар алып жатқан жерлерді есепке алу
үшін 1:2000 немесе 1:5000 масштабтағы жоспарлар жасалады.

Сурет 17– Алматы қаласының кадастрық картасы

Аэрофотосурет жоспарлары Жер кадастры үшін өте маңызды.
Аэрофототүсірілім материалдары жер түсірілімінен үлкен артықшылыққа ие,
өйткені олар жер кадастрын жүргізу үшін маңызды қажетті бөлшектер мен
егжей-тегжейлерді көрсете отырып, жерді пайдаланудың сандық және
сапалық сипаттамасын жасауға мүмкіндік береді.
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4.4 Жер- кадастрлық ақпараттық жүйесін құру заңдылықтары
Жер ресурстарын басқаруда тиімді, уақтылы және сапалы жүзеге

асыруды қамтамасыз ететін міндеттер қажет болса, көлемді ақпарат бойынша
жедел іздеу және пайдалану үлкен, жер кадастры, жерге орналастыру, жер
мониторингі, топографиялық-геодезиялық, топырақтық, геоботаникалық,
гидрогеологиялық және басқа да іздестірудің оңай шешімі ретінде көптеген
қолданбалы есептер пайдаланылады.

Осы ақпараттарды өңдеу, сақтау және пайдалану қазіргі есептеуіш
және телекомуникациялық желілерсіз мүмкін емес, республикасында
бірыңғай ақпараттық - есептеу жүйесінің ресурстарын басқаруды құру қажет.
Біздің ойымызша, осы қызметтерді республикамызда қалыптасып жатқан
жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттар жүйесінде (ЖК ААЖ).
табысты орындауға болады.

Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін (ЖК
ААЖ) құрудың негізгі мақсаты болып барлық сала жер ресурстарын
басқарудың жаңа тәсілдері мен нысандары жер кадастрын жүргізуді
пайдалана отырып, қазіргі заманғы өнімділігі жоғары компьютерлік
технологиялар болып табылады.

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесі тиісті деректер базасында
ақпаратты жер ресурстары туралы жиналатын, сақталатын және
пайдаланылатын, мүдделі ұйымдармен және қызметтермен барлық
деңгейдегі тиісті министрліктер мен ведомстволар, жеке және заңды тұлғалар
туралы ақпаратты шоғырландырады.

ААЖ ЖК - бұл күрделі қадағалауды енгізетін көпмақсатты, көп
функциялы, көп сатылы, үздіксіз дамып жатқан ұйымдастыру -
технологиялық жүйе, ол мыналарды қамтиды:

• жер ресурстарын басқару процестерінде барынша толық ақпарат;
• барлық басқару деңгейлерінде ең аз жұмсалатын уақыт өтуі

бойынша ақпарат;
• жер пайдалану жүйесінде басқарушы әсерлердің максималды

тиімділігін;
• басқарылатын жүйеде болып жатқан барлық өзгерістерді дер кезінде

табу және есепке алу;
• мемлекет тарапынан жер ресурстарын басқаруға бөлінген қаражатты

тиімді пайдалану.
Қалыптасып жатқан ААЖ ЖК мынандай функционалдық мақсатты

қамтиды: ақпараттық, есептеу және аналитикалық, басқару органдары мен
субъектілерінің жер пайдалану, барлық мүдделі органдардың, ұйымдардың,
кәсіпорындардың, осы салада жұмыс істейтін заңды және жеке тұлғаларға
қызмет ету. Қазақстан Республикасының ААЖ ЖК функционалдық
құрылымы төменде келтірілген.
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Республикалық деңгей:

1. Перспективті жоспарлау, болжау
2.бағдарламалық өнімдер және қолданбалы бағдарламалар әзірлеу және игеру
3. Облыс орталықтарының ААЖ ЖК әдістемелік, бағдарламалық және материалдық-
техникалық қамтамасыз ету
4. Ақпаратты қорыту
5. Облыстық және аудандық орталықтарының ААЖ БҚ кадрларын оқыту
6. Жұмыс сапасын бақылау, материалды-техникалық жабдықтау

Облыстық деңгей:

1. Орта мерзімді, перспективалы жоспарлау
2. Картографиялық негіз құру
3. Жер есептерін жинақтау және жиынтық ақпаратты жасау,
4. Аудан орталықтарының ААЖ БҚ әдістемелік, бағдарламалық және материалдық-
техникалық қамтамасыз ету
5. Кадрларды оқыту
6. Жұмыс сапасын бақылау

Қызметті қамтамасыз етуде аудандық (қалалық) деңгей:

Құқықтық кадастр Қаржылық кадастр Көпсалалық кадастр

- Жер учаскесіне құқықтық
құжаттар;

- кадастрлық нөмірі;
-ЖО, орналасқан жері, алаңы

шекараларын белгілеу;
- субъект құқығы;

- нысаналы арналуы, бөлінуі,
сервитуттар және
ауыртпалықтар;

- ЖО тіркеу ;
- ақпарат беру;

--ЖО меншік иелері мен
пайдаланушыларды есепке

алу;
- бағалық аймақтау;

- салықтар;
-жерді бағалау.

- ЖО есепке алу;
- жер есебі;

- ЖО банкі туралы
ақпарат;

- мониторинг және
бақылау, жерді

қорғау;
- жердің көпсалалы
карталауды жүргізу;

Сурет 18 - Қазақстан Республикасының ААЖ ЖК функционалдық
құрылымы

ААЖ ЖК мемлекеттік ақпараттық құрылымын қамтамасыз ететін
жерге негізделген қарым-қатынастардың қалыптасуы әр түрлі нысандары
жерге меншік және демеуші жер нарығын дамыту, ғылыми-ақпараттық негізі
жер ресурстарын басқару жүйесі ретінде қарастыруға болады.

Оның құрамында мемлекеттік жер кадастрын басқару жөніндегі
Қазақстан Республикасы Агенттігінің жер ресурстарын көзделген пайдалану
мүмкіндігін есепке ала отырып қолданыстағы жүйесін мемлекеттік жер
кадастрын құру және жүргізу жүйесінде қарастырылған. Ұйымдық
құрылымы мемлекеттік жер кадастрын және оның автоматтандырылған
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ақпараттық жүйесін үш деңгейлі әкімшілік - аумақтық иерархиялық
құрылымы бар - республикалық, облыстық және аудандық (қалалық)
деңгейлері.

Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі.
Республикалық орталығы болып табылады, үйлестіру, әдіснамалық,
әдістемелік және технологиялық орган жүйесін құру автоматтандырылған
түрде жер кадастрын жүргізудің барлық әкімшілік - аумақтық деңгейлердегі.
Негізгі міндеттері республикалық орталықтың жер кадастрының
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі болып табылады:

• жер ресурстарын басқару процестері туралы барынша толық
ақпарат;

• деректер банкінің және жер ресурстарын пайдаланудың жай-күйін
жүйелеу және қолдау;

• заң шығарушы және атқарушы органдар мен ведомстволарды,
ұйымдарды жер-кадастрлық ақпаратты уақтылы және сапалы
қанағаттандыру;

• анықтау компьютерлендіру және ақпараттандыру мемлекеттік жер
кадастрын жүргізудің негізгі бағыттарын анықтау;

• бірыңғай жіктеу және кодтау жүйесін әзірлеу, ақпаратты жергілікті
жіктеуіштерді, құжаттардың біріздендірілген нысандарын құру және енгізу;

• жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
қызметкерлерін оқыту және біліктіліктерін арттыру;

• жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
құралдарын пайдалану, есептеу жүйесінің барлық деңгейлерінде үйлестіру
бойынша жұмыстарды енгізу.

Жер кадастрының автоматтандырылған республикалық орталығы
РМК МемЖерҒӨО (Алматы қ.) ақпараттық жүйесін орталық өндірісте
құрылған және қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандырылған.

Жер-кадастрлық құжаттама жасау және жыл сайынғы есептерін болуы
және бөлінуі туралы, жерлердің байланысты көп есептер мен жазбалар
жүргізуде. Бұл ретте, зерттеу көрсеткендей, барлық көлемі бойынша
жұмыстарды алу және жасау кадастрлық деректерді, негізінен, кезең-
кезеңімен орындалады, әр түрлі деңгейде жүргізіледі. Бұл жүргізуге әртүрлі
деңгейлі өңдеу мүмкіндік береді.

5. Жер санаттары
5.1 Жерді санаттар бойынша бөлу

Қазақстан Республикасының жер қоры нысаналы мақсатына қарай
біртұтас, оның жекелеген бөліктеріне қарай жердің негізгі санаттарына
бөлінеді. Қолданыстағы жер қорының жүйесі мемлекеттік жер кадастрына
сәйкес негізгі нысаналы мақсатына құрамында мынадай жеті негізгі жер
санаттары бөлінеді:

1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер;
2) елді - мекендер жері (қалалар, қала үлгісіндегі кенттер мен ауылдық

елді мекендер);
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3) өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл
шаруашылығы мақсатына арналмаған жерлер;

4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері;
5) мемлекеттік орман қорының жерлері;
6) мемлекеттік су қорының жерлері;
7) босалқы жерлер.  Бұл бөлімше санаттары бойынша Жер Кодексінде

бекітілген.

5.2 Жер кадастры кезінде пайдаланылатын жоспарлы-картографиялық
материалдар

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында, ұйымдар мен мекемелерде
жер кадастры сапалы жоспарлы-карто-графикалық материал негізінде
анықталған жердің нақты жай-күйі мен пайдаланылуы бойынша жүргізіледі.
Жер кадастрын жүргізу үшін негізінен аэрофототүсіру жоспарлары және тек
жекелеген жағдайларда — жердегі түсірілім материалдары пайдаланылады.

 
 

Сурет 19 - ҚР елді-мекен жерлерінің картасы

Жоспарланған материалдар негізгі жер-кадастрлық құжаттар ретінде
есепке алынған аумақтың көрнекілігін қамтамасыз етеді, жер кадастры
кезінде жер алқаптарын өткізу немесе қайталау мүмкіндігін жояды.
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Сурет 20 – ҚР автомобиль жолының картасы

Жоспарланған материал жердің құрамы бойынша жерді есепке алу
үшін ғана емес, сонымен қатар ауылшаруашылық жерлерінің сапасын
сипаттау, топырақты бағалау және жерді экономикалық бағалау үшін де
қажет.

Сурет 21 – Қазақстан Республикасының топырақ картасы

Сенімді жер-кадастрлық деректерді алудың маңызды шарты жоспарлы-
картографиялық материалдың толықтығы болып табылады. Олардың
мазмұны мемлекеттік жер кадастрының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Бұл
жер кадастрының мәтіндік және жоспарлы-картографиялық құжаттары бір-
бірімен өзара байланысты болуы тиіс дегенді білдіреді.
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Сурет 22 – ҚР су ресурстары картасы

5.3.Жер кадастрының құрамындағы алқаптарды жіктеу
Жер екі негізгі топқа (алқапқа) бөлінеді - ауылшаруашылық және

ауылшаруашылық емес. Ауыл шаруашылығы алқаптарына ауыл
шаруашылығы өнімдерін (азық-түлік, шикізат, жем) Алу үшін жүйелі түрде
пайдаланылатын жерлер жатады. Оларға егістік, көпжылдық екпелер,
тыңайған жерлер, шабындықтар мен жайылымдар жатады. 

 

Сурет 23 – Егістік жерлері

Жер - табиғи ресурстардың негізгі түрлерінің бірі, ауыл шаруашылығы
өндірісінің басты құралы. Ерекше құқықтық мәртебесі бар азаматтық құқық
объектілерінің бірі болып табылады, жер ресурстарын қорғауға және ұдайы
молайтуға, болашақ ұрпақ мүддесінде қалуын қамтамасыз ету қажет.

Егістік - жүйелі түрде өңделетін және ауыл шаруашылығы дақылдары
егісіне, көпжылдық шөптерді қоса, сондай-ақ таза сүрге пайдаланылатын жер
учаскесі.
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Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер - елді мекендермен
шекаралас ауыл шаруашылығы қажеттіліктері үшін берілетін жерлер. Ауыл
шаруашылылығы мақсатындағы жерлер ауыл шаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін, шаруа (фермер) қожалығы, жеке қосалқы шаруашылық, бау-
бақша, мал шаруашылығы, бақша егу пайдаланылуы мүмкін.

Ауылшаруашылық жерлерінің көп бөлігі мәдени өсімдіктерді егуге
арналған учаскелерден тұрады. Мұндай учаскелер егістік жерлерге жатады.

Бұрын жыртылған, бірақ бір жылдан астам уақыт бойы өсімдіктерді
өсіруге пайдаланылмайтын, сондай-ақ бу астында дайындалмаған учаскелер
"тыңайған жер" анықтамасына жатады. Көпжылдық екпелер-бұл ағаштармен,
бұталармен және көпжылдық шөптермен жасанды отырғызылған жерлер.

Шабындықтарға көпжылдық шөптер өсетін телімдер жатады.

Сурет 24 - Жайылымдар-жылдың жылы мезгілінде мал жаюға
арналған, шабындықтарға немесе тыңайған жерлерге жатпайтын жерлер.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану ҚР Жер
кодексімен реттеледі. Бұл заңда учаскелерге құқық субъектілері, фермерлік
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шаруашылықтың құқықтық режимі және жеке аулаларда бау-бақша немесе
мал өсірумен айналысатын азаматтардың құқықтары анықталған.

5.4. Жер алқаптарын пайдаланудың экономикалық тиімділігі
Ауылшаруашылық жерлерінің сапасы әртүрлі. Экономикалық бағалау

белгілі бір учаскелердің құнын бір-біріне қатысты салыстыруға мүмкіндік
береді. Ол жалпы, өсірілетін дақылдардың бүкіл жиынтығы бойынша
шығындар мен нәтижелерді салыстыру негізінде немесе жеке болуы мүмкін.
Соңғы жағдайда ауылшаруашылық өсімдіктерінің нақты сорттарын өсіру
тиімділігінің дәрежесі анықталады.

Бағалау өндірісті жоспарлау және бөлу немесе кәсіпорындардың нақты
нәтижелерін анықтау кезінде жүргізілуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы
алқаптары қандай да бір жағдайда қаншалықты тиімді пайдаланылатыны
құндық және заттай көрсеткіштер жүйесімен анықталады.

Негізгі болып табылатын:
-жалпы өнімнің құны және таза кіріс;
-өнімділігі ц / га;
-алқаптарға салынған шығындардың өтелімділігі;
-ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының рентабельділігі.
Кейде қосымша көрсеткіштер ретінде жалпы ауылшаруашылық

алқаптарының, егістік жерлер мен дақылдардың нақты салмағын салыстыру
қолданылады. Көбінесе жерді пайдалану тиімділігі бағалау әдісімен
тексеріледі. Ол соңғы 3-5 жылдағы өнімділік көрсеткіштерінің жиынтығы
бойынша есептеленеді.

Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жерлердің мақсаты әртүрлі
болуы мүмкін. Бірақ кез-келген жағдайда олардың сапасының негізгі
көрсеткіші-құнарлылық. Бұл көрсеткішті төмендетпей максималды өнім
алуға болатын жерді пайдалану ұтымды деп аталады.

Бүгінгі таңда ҚР-да қолданыстағы заңнама жер пайдаланушыларды,
жер иеленушілер мен жалға алушыларды шаруашылық жүргізудің осындай
әдістерін қолдануға экономикалық ынталандыруды көздейді, бұл ретте
учаскелердің құнарлылығы азайып қана қоймайды, сонымен бірге барынша
ұлғаяды.

Жердің құрамы мен құрылымының нашарлауынан басқа, ұтымсыз
пайдалану олардың ластануы мен су басуына әкелуі мүмкін. Топырақтың
тозуын болдырмау үшін, ең алдымен, ауыспалы егісті сақтау керек, ауыр
техниканы дұрыс пайдалану керек (жердің тығыздалуын болдырмау үшін),
минералды тыңайтқыштарды қолдану және т. б.

5.5 Әкімшілік-аумақтық құрылымдардың шекаралары, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар және пайдалану мен қорғаудың ерекше

шарттары бар басқа да жер учаскелері
Жер пайдалануларды ұйымдастыру және реттеу, алқапта жер

учаскесінің шекарасын бөлу және белгілеу бойынша шаруашылық аралық
жерге орналастыру жұмыстары келесі тізбек бойынша атқарылады
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-дайындық жұмыстары;
-жерге орналастыру жобасын жасау;
- жерге орналастыру құжаттарының қарастырылуы, келісілуі және бекітілуі;
-жерге орналастыру жобасын орындау.
Жерге орналастыру жұмыстарының орындалуы жөніндегі келісім-шарт
жасасқаннан кейін Жерге орналастырушы мемлекеттік жер кадастрының
мәліметтері, жерге орналастыру, қала құрылысы құжаттары, картографиялық
және жерді пайдаланумен байланысты мәліметтері мен құжаттары негізінде
жер учаскесі туралы және оның орналасқан аумағы туралы мәліметтерді
зерттеп, талдау жасайды.
Қажетті жағдайда жерге орналастырушы бекітілген тәртіп бойынша жер
учаскесі туралы немесе оның орналасқан аумағы туралы ақпараты бар
ұйымдардан жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу үшін қажет мәліметтер
мен құжаттарды сұрайды.
Ақпаратты айқындау және (немесе) жетіспейтін ақпаратты анықтау
мақсатында дала жұмыстары жүргізілуі мүмкін.

6. Жерді тіркеу және есепке алу
6.1 Жерді тіркеудің мазмұны және құжаттардың құрамы

Жер учаскелерін тіркеу-кадастрлік іс-әрекет ретінде жер кадастрының
барлық құқықтық бөлік негізі деп санаймыз. Нарықтық қатынастарға көшу,
Қазақстанда жерлердің кейбір санаттарына жеке меншік еңгізумен
байланысты мемлекеттік жерлермен қатар жерге жеке меншіктің құқықтық
қорғалуының қажетті.

Тіркеуді заңды түрде жерді пайдаланушылар және нақты жер
учаскелерін жалға алушылар, меншік иелерінің құқығы рәсімделеді. Бұл жазу
жерді пайдалану, иелену және билік ету заңдылығын дәлелдеуде заңдық,
құқықтық сипатта болады. Жер учаскелерін мемлекеттік тіркеу әр түрлі
бұзушылыққа жол бермейді, жерді пайдаланудың тұрақтылығын және
нысаналық орналуына сәйкес дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік тіркеуде есептік–тіркеу бірлігі болып жер учаскесі алынады.
Бұл жер учаскесі түсінігі ерекшеліктерінен шығады. Жер учаскесі бір
уақытта пайдалану және меншіктеу құқығының объектісі әрі учаскеге құқық
субъектінің шаруашылық немесе басқа іс-әрекет объектісі болып келеді.
Жаңадан құрылған жер учаскесін тіркеу негізі оны бір белгілі мақсаттарда
берілу туралы құзыретті мемлекеттік органның шешімі және жерді үйлестіру
жобаны орындау мен жер учаскесінің шекарасын жергілікті жерде бекіту
туралы құжат болып келеді.

Тіркеу алдында жергілікті жерде шекараны заңды түрде рәсімдеу,
жерді пайдаланудың /жер учаскесінің/ кемшіліктерін жою, шекараның дәл
орналасуын анықтау, шекараларды межелік белгілермен бекіту, учаске
шекарасы бойынша сызықтық және бұрыштық шамаларды өлшеу, алынған
мәліметтерді есептік өңдеу мен ұштастыру, учаскенің жалпы аудандарын
анықтау және жоспарын құру жұмыстары орындалады. Бұл жұмыстар
шаруашылықаралық жерді үйлестіру тәртібінде өткізіледі. Мұнда да
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компьютерлік техниканы қолданады. Бағдарлама негізінде шекаралардың
бұрылма нүктелері координаттарын және шекаралардың бұрыштық,
сызықтық өлшеулер мәліметтерін компьютерге еңгізіп, оператор барлық
есептелінген аудандарымен, керекті ақпаратпен қоса, жер учаскесінің
дайындалған жоспарын шығарып бере алады. Сонымен қатар компьютерде
жерді пайдалану немесе меншіктеуге құқық беретін мемлекеттік актін және
жоспарды жасайды. Осы көрсетілген жұмыстарды жүргізу жерді
пайдаланушыға немесе иеленушіге негізгі құқықтық құжатты – мемлекеттік
актін беруге мүмкіндік жасайды. Жерді уақытша пайдалану жалға беру
шарттарымен, актлермен, заңдылық органдардың шешімдерімен және жерді
пайдаланудың заңдылығын растайтын басқа құжаттарымен рәсімделеді.

Жер учаскесінің мемлекеттік тіркеу құжаттарында жерді пайдаланушы
немесе меншік иесі аттары, орны, оны беру негізі, ауданы, нысанасы,
орналасуы көрсетіледі. Пайдаланатын жерлердің құқықтық жайларында
болған өзгерістер /учаскені сату, айырбастау, бөлу, ауданын, шекараларын
өзгерту және т.б./ мемлекеттік тіркеу құжаттарында және жерлерді
күнделікті есепке алуда көрсетілуі керек. Тіркеу ауданның /қаланың/ жер
кадастрлік кітабында жүргізіледі. Жер санаттарына қарамай барлық жер
учаскелері тіркелуі керек.

Учаскенің кадастрлік нөмірі, учаскеге құқықты субъектінің аты, оның
орны, атқарушы оргадардың актлері, орны, мөлшерлері, учаскенің және
жерді пайдалану құқығының базалық құны, нысаналы арналуы, бөліну,
бөлінбеуі, сервитуттар және атқарушы органдар белгілеген жерлерді
пайдалану бойынша шектеулер туралы ақпарат /жер кадастрлік іс, магниттік
сақтауыштардағы ақпарат/ жазылып, сақталатын тиісті әкімшілік аудандар
/қалалар/ деңгейінде мәліметтер жинақталады.

6.2 Заңды және жеке тұлғалар үшін жер учаскелерін бөліп беру,
пайдалану құқығын тіркеу

Мемлекеттік меншіктегі жерден жер учаскесіне құқық беру мынадай
ретпен жүргізіледі:

1) жер учаскесіне тиісті құқық беру туралы өтінішхат қозғау;
2) мәлімделген өтінішхатты қанағаттандыру мүмкіндігін айқындау

(жер учаскесін алдын ала таңдау);
3) жерге орналастыру жобасын әзірлеу және бекіту;
4) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың),

ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының,
аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ
әкімінің шешімін, ал арнайы экономикалық аймақтар аумағында — арнайы
экономикалық аймақ әкімшілігінің жер учаскесіне құқық беру туралы
шешімін қабылдау;

5) жергілікті жердегі жер учаскесінің шекараларын белгілеу;
6) жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау және беру;
6-1) уақытша өтеулі жер пайдалану туралы шарт жасасу;
7)жер учаскесіне құқықты мемлекеттік тіркеу.
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Жер учаскелерін меншікке/жер пайдалануға беруді облыстардың
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдары, аудандық маңызы
бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық)
округтердің әкімдері Қазақстан Республикасының Жер кодексінде
белгіленген өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.

Жер учаскесін беру туралы/жер учаскесін беруден бас тарту туралы
шешім облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың),
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдары
жергілікті өкілді органның депутаттары, облыстың, республикалық маңызы
бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) уәкілетті
органының, сондай-ақ тиісті әкімдіктердің сәулет және қала құрылысы істері
жөніндегі құрылымдық бөлімшелерінің және жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының (олар болған кезде) өкілдері арасынаншығарады.

Жер учаскелеріне меншік және (немесе) жер пайдалану құқығын
беруге мүдделі жеке және заңды тұлғалар жер учаскесі орналасқан жердегі
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органына, аудандық
маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)
округтің әкіміне өтініш береді.

Өтініште: жер учаскесін пайдалану мақсаты; оның болжамды мөлшері;
орналасқан жері; сұралып отырған пайдалану құқығы; басқа жер учаскесінің
болуы (болмауы) (осы ҚР ЖК 50-бабының 2-тармағында көрсетілген жер
учаскелері бойынша) көрсетілуге тиіс.

6.3 Жердің сандық және сапалық есебі, жер есебін жүргізу
әдістемесі

Қазақстан Республикасында мемлекеттік жер кадастрын жүргізудің
қағидалары бойынша 20.06.2003 жылғы Қазақстан Республикасының Жер
кодексіне сәйкес әзірленген және мемлекеттік жер кадастрын жүргізу
тәртібін белгіленді.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік жер кадастры мемлекеттік
органдарды, жеке және заңды тұлғаларды жер және жекелеген жер
учаскелері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.

Кадастрды жүргізу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға
жатады және оны мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін "Азаматтарға
арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы  жүзеге асырады.

Кадастрды жүргізуге технологиялық байланысты қызметке:
1) жергілікті жерде әкімшілік-аумақтық бірліктердің, ерекше қорғалатын
табиғи аумақтардың, мемлекеттік орман және су қорлары жерлерінің
шекараларын белгілеу;
2) жер пайдалануды қалыптастыру мен ретке келтіру жөніндегі жобаларды,
бүлінген жерді рекультивациялау жобаларын жасау, жергілікті жерде жер
учаскелерінің шекараларын белгілеу;
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3) мемлекет меншігіндегі және ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін
жер пайдалануға берілген жер учаскелері бойынша шаруашылық ішіндегі
жерге орналастыру жобаларын әзірлеу;
4) жерді түгендеуді жүргізу жатады.

Жер кодексінің 152-бабының 7-бөлігіне сәйкес Кадастрдың деректерін
есепке алу мен оларды сақтау бірлігі тұйық шекарада бөліп шығарылған,
белгіленген тәртіппен жер құқығы қатынастарының субъектілеріне
бекітілген жер учаскесі болып табылады.

Кадастрда әрбір жер учаскесі үшін оны кеңістікте бірмәнді бөлуге,
мөлшерін және орналасқан жерін айқындауға мүмкіндік беретін
сәйкестендіру сипаттамалары, сондай-ақ учаскенің кадастрлық бағалау
құны белгіленеді.

Кадастрдың құрамына жер учаскесінің меншік иелері мен жер
пайдаланушылар туралы ақпарат кіреді.
Жер учаскесі туралы мәліметтер осы учаскеге бекітіліп берілген нөмірі,
орналасқан жері, шекарасы және мәтіндік сипаттамасы көрсетілетін жер-
кадастрлық карталармен арақатынаста болады.
Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жер учаскелерi жерге
меншiк нысанына, жер учаскелерiнiң мақсатты тағайындауына және оларды
пайдаланудың рұқсат етiлген сипатына қарамастан, кадастрлық есепке алуға
жатады.

Жер учаскелерiн кадастрлық есепке алу олардың орналасқан жерiнде
бiрыңғай әдiстеме бойынша жүргiзiледi.
Жердi сандық және сапалық есепке алу олардың нақты жағдайы және
пайдаланылуы бойынша жүргiзiледi. Барлық өзгерiстер олар жергiлiктi жерде
болғаннан кейiн тiркеледi.

Жердi есепке алудың деректерi әрбiр жер учаскесi бойынша жер-
кадастрлық кiтапқа және бiрыңғай мемлекеттiк жер тiзiлiмiне енгiзiледi.
Есептiк деректер жер учаскелерi, елдi мекендер, аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар), облыстар, астана, республикалық маңызы бар қала бойынша
қалыптастырылады.

Бұл peттe ерекше қорғалатын табиғи және тарихи-мәдени объектiлер
орналасқан учаскелер бөлек көрсетiледi.

Барлық санаттағы жерлер есепке алуға жатады және ол жер
алқаптарының түрлерi бойынша жүргiзiледi.Жердiң мөлшерi,
орналасқан жерi, саны мен сапасы туралы қажеттi мәлiметтер оларды
бастапқы есепке алу кезiнде тiркелер, ал жердiң құрамында, олардың
сапасы мен пайдалану түрiнде болған өзгерiстер жердiң ағымдағы
есебiн жүргiзу процесiнде анықталады.

Жердiң сапасын есепке алу және кадастрлық бағалау:
-мақсатты тағайындауын ескерiп, жер учаскесiн пайдалану тиiмдiлiгiн
анықтау;
-жер учаскесiн жеке меншiкке сатқан кезде оның бағасын (жер учаскесiн
жалдау құқығын сату төлемiн) анықтау;
-салық салу;
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-жер учаскесiн мемлекеттiк мұқтаждықтар үшiн ерiксiз алу кезiнде және
иелiктен айыру жағдайында сатып алу бағасы мен төлем мөлшерiн сотпен
анықтау мақсатында жүргiзiледi.

Жердiң сапасы және оның кадастрлық бағасы туралы мәлiметтер әрбiр
жер учаскесi бойынша жер-кадастрлық кiтапта көрсетiледi.

6.4. Жерді саны мен сапасы бойынша есепке алу және түгендеу
Жерді түгендеу-бұл жерді есепке алу және жер кадастры мақсатында

жер учаскелері туралы деректерді анықтауға және нақтылауға бағытталған
жерге орналастыру іс-шараларының кешені.

Жерді түгендеу: кадастрды жүргізу үшін базаны қалыптастыру:
пайдалану, жалға алу, меншік, иелену құқықтарын тіркеуді қамтамасыз ету;
телімдерді пайдаланудың үздіксіз мониторингін ұйымдастыру үшін
орындалады.

Процедура аясында барлық меншік иелері, иелері, пайдаланушылар,
жалға алушылар анықталады. Шекаралар орнатылады және бекітіледі.
Пайдаланылмайтын және ұтымсыз пайдаланылатын үлестер анықталады.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді түгендеу учаскелердің
бар-жоғын және жай-күйін анықтау үшін орындалады. Ауыл шаруашылығы
жерлерін түгендеу жер учаскелерінің құқықтық мәртебесі туралы ақпарат
алуға, талап етілмеген аумақтарды анықтауға, сондай-ақ ұтымсыз
пайдалануға мүмкіндік береді. Рәсімнің нәтижелері бойынша учаскелерді
мемлекеттік тіркеу орындалады.

Сурет 25 - Камералдық кезең

Процедура 3 кезеңде жүзеге асырылады: дайындық кезеңінде
ақпаратты жинау және талдау жүзеге асырылады. Дәл осы кезеңде аумақтың
шекарасына қатысты мәселе шешіліп, геодезиялық жұмыстар жүзеге
асырылады. Өндірістік кезең. Камералдық кезең.

Жерді түгендеу алынған ақпаратты талдаумен және оларды
құжаттаумен аяқталады. Мамандар геометриялық және семантикалық
кадастрлық сипаттамаларды анықтау үшін өндірістік кезеңде жасалған
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өлшемдерді жинақтайды. Камералдық кезең далалық журналдарды тексеруді
қамтиды.

Кадастрлық жоспарды құру ақпараттың қажетті толықтығы мен
дәлдігін қамтамасыз ететін масштабта жасалынады.

Онда аумақтың элементтері, онда орналасқан құрылыстар, ғимараттар,
инженерлік желілер (кіші және жер үсті) туралы мәліметтер бар. Бұл ақпарат
ауыртпалықтары бар жер учаскелерінің шекараларын белгілеу үшін
қолданылады. Жоспарға сәйкес сурет жасалынады. Жоспарда әкімшілік-
аумақтық бірліктің шегі немесе жерді түгендеу жүзеге асырылатын шекара
көрсетіледі.Кварталдардың, учаскелердің, массивтердің, аймақтардың
желілері және олардың нөмірлері көрсетіледі. Арнайы пайдалану режимі
белгіленген аумақтардың шектері көрсетіледі.

6.5 Жерді түгендеу: ерекшеліктері, тәртібі және сипаттамасы
Жерді түгендеу-бұл пайдаланылмайтын, ұтымсыз пайдаланылатын

немесе мақсатсыз пайдаланылатын және жер учаскелерін рұқсат етілген
пайдалануға, Жердің басқа сипаттамаларына сәйкес келмейтін жұмыстарды
жүргізу процесі болып табылады.

Жерді ұтымды пайдалану қазіргі заманғы мемлекеттің басты мәселесі
болып табылады, ол экономикалық дамудың барлық аспектілеріне тікелей
әсер етеді. Яғни, жер ресурстарын, олардың сапалық және сандық
сипаттамаларын, сондай-ақ өндірістік қызмет процесінде жерді неғұрлым
орынды және экономикалық тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін және
қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін жерді қазіргі заманғы және
перспективалық пайдалану сипаттамаларын мұқият зерттеу қажет.

Жерді түгендеуді үш кезеңге бөлуге болады:
Дайындық кезеңі-зерттелетін аумаққа бастапқы материалдарды жинау,

талдау және зерттеу жұмыстары. Мұндай материалдар: топографиялық
карталар, жерге орналастыру материалдары, бас жоспарлар және басқа да
қала құрылысы құжаттамасы, алдыңғы түгендеу материалдары және
басқалар болуы мүмкін.Бұл кезеңде жерді түгендеуге арналған техникалық
жоба немесе техникалық тапсырма жасалады және бекітіледі. Ол жиналған
және талданған ақпаратқа сәйкес қалыптасады.

Далалық кезең-бұл жер учаскелерінің орналасқан жерін, ауданын
анықтау, сондай-ақ іздестіру және зерттеу, жер учаскелерінің шекараларын
іргелес иелермен келісу мақсатында топографиялық-геодезиялық
жұмыстармен байланысты барлық жұмыстар. Ұтымсыз пайдалану, рұқсатсыз
жұмыс істеу фактілерін анықтау, сондай-ақ даулы шекараларды,
ауыртпалықтарды анықтау.

Осы кезеңде жұмысты орындауға болатын негізгі әдістер:
1) жер үсті әдісі – бұл әртүрлі геодезиялық түсірілім (теодолит,

топографиялық, лазерлік және т. б.);
2) қашықтықтан зондтау әдістері – бұл ғарыштық түсірілім,

аэрофототүсірілім және беспилотник (дрон) арқылы түсіру.
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Далалық кезең жұмыстарының құрамында жер меншігі объектілерінің
тиесілігін тексеру жүргізіледі, ол бар құқық белгілейтін және куәландыратын
құжаттар негізінде жүзеге асырылады.

Камералдық кезең - бұл жұмыс барысында алынған материалдарды
өңдеу және есеп беру құжаттамасын дайындау. Атап айтқанда, жер
учаскелерінің орналасқан жері мен ауданын анықтау үшін орындалатын
геодезиялық өлшеулердің, зерттеулердің нәтижелерін өңдеу, әртүрлі
жоспарлар, карталар мен сызбалар жасау, бақылау жүргізу және түгендеу ісін
дайындау.

Түгендеу кезінде келесі сипаттамалар анықталады:
-заңды тұлғалардың жерге құқықтарын куәландыратын құжаттардың

нақты пайдаланылатын жер учаскелеріне сәйкестігі;
-пайдаланылмайтын не нысаналы мақсаты бойынша

пайдаланылмайтын жер учаскелері;
-қалпына келтіруге жататын бүлінген және пайдаланылған жерлер;
-орманды емес, сондай-ақ қала маңындағы жасыл аймақтардан және

басқа да ерекше қорғалатын аумақтардан тыс жерде орналасқан, құндылығы
төмен орман тұқымдарымен жабылған орман қорының жерлері;

-рұқсат етілген пайдалануға сәйкес пайдаланылмайтын жер учаскелері;
-ұтымсыз пайдаланылатын жерлер.

7. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бағалау
7.1 Топырақты бонитеттеу, агроөндірістік топтарды анықтау

Бонитет латын тілінен аударғанда «сапалық» дегенді білдіреді.
Топырақтың бонитеті – оның сапасының көрсеткіші. Әдетте бонитеттеуді бір
белгілі мақсаттар және талаптар үшін топырақтарды топтастыру мен бағалау
деп түсінеді. Көбінесе бонитеттеу негізіне топырақтардың табиғи
нышандары және қасиеттері алынады.

Топырақ құрамын зерттеп, оның физикалық қасиеттерін топырақ
астындағы қабаттармен байланысын бөліп алып, топырақтардың
салыстырмалы құндылығын ұсынған Ресейде ғалымы В.В. Докучаев.

Қазіргі уақытта қолданылатын әдістемелік ұсыныстарға сәйкес
топырақтарды бонитеттеу деп салыстыруға келетін егіншілік
қарқындылығында және агротехника деңгейінде топырақтарды олардың
құнарлығы бойынша сапасын салыстырмалы түрде бағалау түсініледі.
Көрсеткіштер ретінде дақылдардың шығымдылығы және өнімділікпен тығыз
байланыстағы топырақтың ең орнықты қасиеттері бойынша ұсынылады.
Топырақтардың табиғи қасиеттері бойынша құрылған шкала көрсеткіштеріне
(балл) өнімділік бойынша балдарды ескеріп, түзетулер енгізіледі.

Топырақтарды бонитеттеу жер бағалау жұмыстарының бірінші сатысы
ретінде жерді экономикалық бағалау үшін топырақ топтары түрінде бастапқы
негіз беру керек. Бонитеттеу барысында анықталған, белгілі жаратылыс
нышандарымен сан жүзінде сипатталатын топырақ топтары кейін
эконокмикалық көрсеткіштер бойынша бағаланады. Топырақты бонитеттеу
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мәліметтерінің жерді, оның жаратылыс сипаттамаларын ескере отыра, тиімді
пайдалану мәселелерін шешуде маңызы зор.

Жалпы, топырақтарды бонитеттеу жұмыстары екі сатыдан тұрады:
1. бонитеттеу шкаласын құру;
2. бағалау шкаласын бағаланатын жерлерге салу (жеке суарылатын,

суарылмайтын егістер, табиғи мал азықтық алқаптар және көпжылдық
екпелер). Бағалау объектісі ретінде топырақ түрлері алынады.

Бонитеттеу шкаласын құру үшін топырақ, мелиоративтік және басқа
зерттеулердің сапалы мағлұматтары пайдаланылады. Бағаланатын топырақ
мәліметтері ретінде:

1. 0-50 см қабатындағы қарашірік мөлшері, %;
2.0-50см қабатындағы жұтылған натрийдің орта салыстырмалы

мөлшері, % жұту сыйымдылығынан;
3. 0-50 см қабатындағы жұтылған магнийдің орта салыстырмалы

мөлшері, % жұту сыйымдылығынан;
4. 0-50 см қабатындағы тұздардың орта салыстырмалы мөлшері (%)

және тұздану түрі;
5. Шағылдық (ұсақ тастақтық)
6. Тастақтық, топырақ түрі орналасқан жердің тастану дәрежесі;
7. Топырақ түрі орналасқан жердің гидроморфтік дәрежесі.
Әр топырақ түрінің бонитет негізі болып 0-50 см қабатындағы

қарашірік мөлшері (%) бойынша есептеледі, ал барлық басқа қасиеттеріне
түзету коэфиценттері енгізіледі.

Қазақстан жағдайында топырақтың құнарлылығын төмендететін негізгі
қолайсыз қасиеттері сортаңдану және тұздану болып табылады.
Сортаңданудың объективтік көрсеткіші ретінде топырақтың жұту
кешеніндегі жұтылған натрий және магний мөлшері (% жұту
сыйымдылығынан) алынады. Сосын 0-50 см қабатындағы жұтылған натрий,
магнийдің орта салыстырмалы мөлшері есептелінеді.

Тұздану көрсеткіші ретінде 0-50 см қабатындағы тұздардың орта
мөлшері алынады. Тұздардың топырақ горизонтындағы орта мөлшерін
есептеу қарашірік мөлшерін есептеумен бірдей. Тұздардың өсімдіктерге
тиетін зияндық әсері олардың құрамына байланысты. Сондықтан тұзданудың
орта салыстырмалы түрі анықталады. Ол үшін 0-50 см қабатта хлор және
сульфат аниондардың, сондай-ақ соданың, егер бар болса, орта мөлшері
есептелінеді. Осы аниондар қатынастары бойынша тұздану түрі анықталады.
Тұздану түрін ескере отыра, 0-50 см қабатындағы тұздардың орта мөлшері
бойынша тұздану дәрежесі анықталады.

Егер топырақ тастақталған немесе тастанған болса, онда бұл қасиетіне
түземе коэффициент енгізіледі:

 

мұнда: - диаметрі 1 мм артық бөлшектер фракцияларының
жиынтығы.
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Шалғын, шалғын-батпақ, батпақ топырақтар үшін гидроморфтікке
түземе коэффициенттер енгізіледі. Бұл коэфициенттер гидроморфтік
топырақтардың 0-10 см қабатындағы қарашірік мөлшерінің аймақтық
топырағының сол қабатындағы қарашірік мөлшеріне қатынасы бойынша
есептелінеді.

Топырақ түрлерінің жеке қабаттары бойынша есептелінген барлық
көрсеткіштер қосылып, топырақ аймағы немесе әкімшілік аудандар шегінде
әр топырақ түрі бойынша орта көрсеткіштер шығарылады. Егер әкімшілік
аудан шегінде топырақ түрі 20-30 талдаудан кем қамтылмаса, онда топырақ
қасиеттерінің орта арифметикалық көрсеткіштері осы аумақтық бірліктер
шегінде есептелінеді, ал бақылау саны одан кем болса, есеп топырақ
аймақша шегінде жүргізіледі.

7.2.Жерді бағалаудың экономикалық көрсеткіші
Жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігі жағдайында басқару

деңгейі түсініледі. Ол аудан бірлігінен өнім шығарумен және оның өзіндік
құнымен сипатталады.

Жекелеген аймақтар, аудандар және басқа бірліктер үшін ауыл
шаруашылығында жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігін объективті
бағалау үшін оның экономикалық бағалау деректерін ескеру қажет.

Ауыл шаруашылығында жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігі
көрсеткіштер жүйесімен анықталады. Олардың ішінде негізгі дақылдардың
өнімділігі мен өнімнің өзіндік құнын пайдалануға болады. Алайда, осы
көрсеткіштерді қолдана отырып, жерді пайдаланудың экономикалық
тиімділігіне жалпылама баға беру мүмкін емес. Ол үшін шығындар
көрсеткіштері қолданылады:

1.егіншіліктің жалпы өнімі;
2. жалпы табыс;
3. таза табыс немесе 1 га ауыл шаруашылығы алқаптарына есептегенде;
4. өндіріс шығындарының бірлігіне жалпы өнімнің шығуы.
Жерді пайдалану деңгейін объективті салыстырмалы бағалау үшін

егіншіліктің нәтижелеріне - жердің сапасына әсер ететін жүздеген маңызды
факторларды ескеру қажет. Сондықтан жерді пайдаланудың экономикалық
тиімділігі туралы мәліметтер оның экономикалық бағасын ескере отырып
түзетіледі.

Жерді пайдалану деңгейін салыстыру кезінде қосымша көрсеткіштер
ретінде:

1. жалпы жер алаңындағы ауыл шаруашылығы алқаптарының үлес
салмағы;

2. ауыл шаруашылығы алқаптарының құрамындағы егістіктің үлес
салмағы;

3. егістік алаңындағы егістіктердің үлес салмағы қолданылады.
Ауыл шаруашылығы алқаптарының, егістік жерлердің, жалпы жер

алаңындағы егістіктердің үлес салмағының өсуі жерді пайдалануда маңызды
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мәнге ие, егіншіліктің ілгерілеуін көрсетеді. С. Н. Сушкова барлық
көрсеткіштерді үш негізгі топқа бөлді:

I. шаруашылық аумақты пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер:
1. Жер алқаптарының құрылымы-жекелеген жер түрлерінің

алқаптардың жалпы ауданына пайыздық арақатынасы;
2. Ауыл шаруашылығы алқаптарының құрылымы-егістік үлесінің ауыл

шаруашылығы алқаптарының жалпы алаңына пайыздық қатынасы;
3. Егіс алқаптарының құрылымы-дақылдардың жекелеген түрлерінің

егіс алаңының жалпы егіс алаңына пайыздық қатынасы;
II. Жерді пайдалану деңгейінің көрсеткіштері:
1. 100 га егістікке есептегенде астық өндіру-жалпы астық өндірісінің

және егістік алаңының 100-ге көбейтілген қатынасы;
2. 100 га егістікке есептегенде картоп өндіру;
3. 100 га ауыл шаруашылығы алқаптарына есептегенде сүт өндіру-

жалпы сүт өндірісінің және ауыл шаруашылығы алқаптарының 100-ге
көбейтілген ауданының қатынасы;

4. Дәнді дақылдар егісінің 100 гектарына есептегенде жұмыртқа
өндіру-жұмыртқаның жалпы өндірісінің және дәнді дақылдар егісінің 100
гектарға көбейтілген алаңының қатынасы;

III. Жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері:
1. Шығындарды өзін-өзі ақтауы :

ВПтек - ағымдағы бағалардағы жалпы өнім;
Пз - өндірістік шығындар.

2. Аудан бірлігіне шаққандағы жалпы өнімнің үлесі :

Sс/х - ауыл шаруашылығы дақылдарының ауданы.

3. Аудан бірлігіне шаққандағы жалпы кірістің үлесі :

Вд - жалпы табыс.

4. Аудан бірлігіне шаққандағы пайда үлесі :
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Вр - өнімді, жұмыстарды, қызметтерді сатудан түскен түсім;
Зп - затраты производства.

7.3. Ауыл шаруашылығы жерлерін ішкі шаруашылық бағалау

Қазіргі уақытта басқарудың әртүрлі нысандарындағы
ауылшаруашылық кәсіпорындарының экономикалық мәселелерінің едәуір
бөлігін кәсіпорынның жер кадастрының ажырамас бөлігі болып табылатын
жерді шаруашылыққа бағалау материалдарын қолдана отырып шешуге
болады.

Бағалау негізінен аудандық және субъективті деңгейде жер
ресурстарын басқару үшін ақпараттық материалдармен қамтамасыз ету
мәселелерін шешті, бұл жерді шаруашылықта пайдалануды сапалы
жоспарлауды қамтамасыз етпеді.

Жерге меншіктің әр түрлі нысандары мен жалдау қатынастарын
кеңінен енгізу жағдайында жерді шаруашылықта бағалаудың маңызы күрт
артып келеді.

Жерді шаруашылықішілік бағалаудың әдіснамалық негізі топырақ
құнарлылығы мен дифференциалды рента туралы экономикалық ілім болып
табылады, ол қосымша (айырымдық) таза табыс алу жағдайларына
байланысты I және II дифференциалды жер рентасына бөлінеді.

Жерді жалға алу I жер иесі немесе жер пайдаланушы ең жақсы табиғи
құнарлылық пен орналасқан жері бар жерлерде алатын қосымша таза
табыстың мөлшерін білдіреді.

II жерді жалға беру жер иесі мен жер пайдаланушы осы нақты табиғи-
экономикалық жағдайда қалыптасқан басқарудың ең нашар және орташа
деңгейімен салыстырғанда ауылшаруашылық өндірісін неғұрлым қарқынды
жүргізу арқылы құрған қосымша таза табыс түрінде болады. II рента
түріндегі қосымша (айырымдық) таза табыс егіншіліктің қарқынды
жүйелерін, жаңа технологияларды, жоғары өнімді машиналар мен
жабдықтарды, жаңа жоғары өнімді сорттарды енгізу есебінен, сондай-ақ
топырақтың құнарлылығын арттыру және басқа да бірқатар
ұйымдастырушылық-экономикалық іс-шаралар нәтижесінде құрылады.

Жердің құнарлылық сияқты қасиетін қолдана отырып, адам жерді
құрал (өндіріс құралы) ретінде пайдаланады. Қоректік орта неғұрлым бай
болса, яғни жердің топырақ жамылғысы неғұрлым құнарлы болса,
дақылдардың өнімділігі соғұрлым жоғары болады.

Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруге кететін еңбек шығындары
неғұрлым аз болса, жердің технологиялық және кеңістіктік қасиеттері
соғұрлым қолайлы болады. Осылайша, өндіріс саласы ретінде жердің
сапалық жағдайындағы айырмашылықтар (топырақ құнарлылығы) өнім
мөлшерінің айырмашылығымен анықталады, ал жерді Еңбек заты ретінде
пайдалану еңбек шығындарының айырмашылығымен сипатталады.
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Осыған байланысты, ауылшаруашылық кәсіпорнында жер-бағалау
жұмыстарын жүргізу кезінде бағалаудың өзі "объект", "пән" және
"көрсеткіштер" ұғымдарының мәні мен мағынасын нақты анықтау қажет.

8. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің, елді мекендердің,
өнеркәсіптің, көліктің және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де

жердің құқықтық режимі
8.1 Жер қорын жер санаттары бойынша бөлу

Мемлекеттік жер кадастрының объектісі болып, Қазақстан
Республикасының барлық жерлерін қамтитын бірыңғай мемлекеттік жер
қоры жатады.

Жерге мемлекеттік меншіктік барлық жерлерді, олардың мақсаты мен
міндет атқаруы және шаруашылық пайдалануына қарамастан, бірыңғай
мемлекеттік жер қорына бірігуіне нақты себепші болды.

Қазақстан Республикасының аумағында табиғи жағдайлары бойынша
мынадай аймақтар ерекшеленедi:

1) орманды дала;
2) дала;
3) қуаң дала;
4) шөлейттi;
5) шөлдi;
6) тау етегi-шөлдi-далалық;
7) субтропикалық шөлдi;
8) субтропикалық-тау етегi-шөлдi;
9) орта азиялық таулы;
10) оңтүстiк-сiбiр таулы аймақтар.

Қазақстан Республикасының жер қоры нысаналы мақсатына сәйкес
мынадай санаттарға бөлiнедi:

1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер;
2) елдi мекендердiң (қалалардың, кенттер мен ауылдық елдi

мекендердiң) жерi;
3) өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық

қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына
арналмаған өзге де жер;

4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерi, сауықтыру
мақсатындағы, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жер;

5) орман қорының жерi;
6) су қорының жерi;
7) босалқы жер.

8.2 Жерді пайдаланудың ұйымдастырушылық-экономикалық
мәні мен қарқындылығы

Республика аймақтарының климаттық, топырақтық және
экономикалық жағдайлары мен оларда жерлерді пайдалану сипаты әр түрлі
болғандықтан облыстар мен республикада жер кадастрын жүргізудің ең бір
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маңызды міндеті - ауыл шаруашылық өндірістің табиғи–экономикалық
аймақтар және әкімшілік аудандар бойынша жағдайларын даму
ерекшіліктерін анықтауға мүмкіндік беретін мәліметтерді алу болып
табылады.

Облыста және республикада жер кадастрінің объектісі сол әкімшілік–
аумақтық бірліктер шегінде орналасқан мемлекеттік жер қоры болып
табылады. Кадастрдің ең негізді әдісі ретінде жер кадастрлік құжатты
жүргізуге, сол аумақтардың әр түрлі түсірулеріне, ізденіс-зерттеулердің
мағлұматтарына, құжаттарына, жерге орналастыру, мелиорация және басқа
жобаларының мағлұматтарына сүйенген құжаттық әдіс қолданады.

Кадастрдың деректерін есепке алу мен оларды сақтау бірлігі тұйық
шекарада бөліп шығарылған, белгіленген тәртіппен жер құқығы
қатынастарының субъектілеріне бекітілген жер учаскесі болып табылады.

   Кадастрда әрбір жер учаскесі үшін оны кеңістікте бірмәнді бөлуге,
мөлшерін және орналасқан жерін айқындауға мүмкіндік беретін
сәйкестендіру сипаттамалары, сондай-ақ учаскенің кадастрлық бағалау
құны белгіленеді.

Кадастрдың құрамына жер учаскесінің меншік иелері мен жер
пайдаланушылар туралы ақпарат кіреді.

Жер учаскесі туралы мәліметтер осы учаскеге бекітіліп берілген
нөмірі, орналасқан жері, шекарасы және мәтіндік сипаттамасы көрсетілетін
жер-кадастрлық карталармен арақатынаста болады.

Мемлекеттік жер кадастрының мәліметтерін қалыптастыру
топографиялық-геодезиялық, аэроғарыштық, картографиялық, жерге
орналастыру жұмыстарын, топырақ зерттеу, геоботаникалық зерттеулер мен
ізденістер, жер мониторингі жөніндегі жұмыстарды, жерді сандық және
сапалық есепке алуды жүргізумен, нақты жер учаскесіне жер-кадастр ісін
жасаумен, жер-кадастр карталарын, жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын,
жер-кадастр жоспарын дайындаумен қамтамасыз етіледі.

Деректерді жинақтау жер учаскесінің кадастрлық нөмірі, жеке немесе
заңды тұлғалардың - жер учаскесіне құқық субъектілерінің атауы, атқарушы
органдардың актілері мен өзге де заңнамада көзделген құжаттар, жер
учаскесінің орналасқан орны мен көлемі, кадастрлық (бағалау) құны, жер
учаскесіне құқығы, нысаналы мақсаты, бөлінетіндігі және бөлінбейтіндігі,
жер учаскесіне сервитуттар туралы, сондай-ақ атқарушы органдар
белгілеген оны пайдалану жөніндегі шектеулер туралы ақпараттар
тіркелетін және сақталатын тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың
деңгейінде жүргізіледі.

8.3 Санаттар бойынша жердің сипаттамасы
Қазақстан Республикасының жер заңнамасында барлық жерлерді

белгілі бір санаттарға бөлу белгіленген. Жер санаты – жер қорының негізгі
мақсаты бойынша бөлінетін және пайдалану мен қорғаудың белгілі бір
құқықтық режимі бар бөлігі.
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"Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес республикадағы әкімшілік-
аумақтық бірліктер өңірлер мен елді мекендер болып табылады.

Өңірлерге республикалық әкімшілік-аумақтық құрылыстың негізгі
буындары ретінде облыс, аудан, ауылдық (селолық) округ жатады.

Елді мекендер қалалық және ауылдық болып бөлінеді. Қалалықтарға
республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар, сондай – ақ
кенттер; ауылдарға-олардың әкімшілік бағыныстылығына қарамастан,
барлық қалған елді мекендер жатады.

Қазақстан Республикасының жер қоры нысаналы мақсатына сәйкес
мынадай санаттарға бөлінетіні белгілі:

-ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер;
-елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді

мекендердің) жерлері);
-өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық

қауіпсіздік мұқтажына арналған және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге
де жер;

-ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері, сауықтыру,
рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер;

-орман қорының жерлері;
-су қорының жерлері;
-босалқы жерлер.

9. Аудандық және облыстық жер кадастры орталығының негізгі
міндеттері

9.1 Пайдалану құқығына мемлекеттік акт беру үшін құжаттама
тізбесі

Мемлекет жер учаскесіне жеке меншік құқығын берген кездекелесі
құжаттар қажет:

-жер учаскесіне жеке меншік құқығын беру туралы әкімдіктің
шешімінен үзіндінің көшірмесі;

-уәкілетті орган бекіткен жерге орналастыру жобасының және
жергілікті жерде жер учаскесінің шекараларын белгілеу жөніндегі
материалдардың көшірмесі (егер жобаны әзірлеуші "ЖерҒӨО" РМК болып
табылса, құжат талап етілмейді);

-жергілікті жердегі жер учаскесінің шекараларын белгілеу жөніндегі
материалдардың көшірмесі;

-жеке тұрғын үй құрылысына бөлуге арналған алаңда жер учаскелерін
орналастырудың жерге орналастыру жобасы болған кезде нақты жер
учаскесіне арналған Жерге орналастыру жобасының бір бөлігі және
көрсетілген жұмыстарды орындаған ұйым беретін жергілікті жерде оның
шекараларын белгілеу жөніндегі материалдар ұсынылады (егер жобаны
әзірлеуші "ЖерҒӨО" РМК болып табылса, құжат талап етілмейді);

-жер учаскесін сатып алу-сату шартының көшірмесі;
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-жер учаскесінің сатып алу бағасын төлеу жүргізілген төлем
құжатының көшірмесі;

-төлем құжатының көшірмесі.
Бұл қызмет "Азаматтарға арналған үкімет "Мемлекеттік корпорациясы"

КЕАҚ-да жүргізеді.

9.2 Жеручаскелерін тіркеуді автоматтандырудың мәні, жерді есепке
алу, есеп беру

Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі Облыс
орталықтарынаарналған автоматтандырылған түрде жер кадастрын жүргізу
саласында қамтиды процестер жинау, өңдеу және кадастрлық деректерді,
оларды түрлендіру, сақтау, жаңарту және беруге арналған кадастрлық
ақпараттарды жүргізеді. Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық
жүйесі облыстық орталығының негізгі міндеттері болып табылады:

• жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі бірыңғай
ақпараттық деректер банкін жер кадастры саласында ақпарат берудің
республикалық орталығын қалыптастыру;

• жер пайдаланушылардың жер санын есепке алу және сапасын тіркеу
тәртібін жетілдіру;

• автоматтандырылған тәртіпте жаңартуды, сақтауды, ақпаратты
қорғауды және оған кіру құқығын жүзеге асыру және қамтамасыз ету;

• жер-кадастрлік мәліметтерді облыстық басқару органдарына, жеке
және заңды тұлғаларға уақытылы ұсыну;

• жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
орталықтарының бойынша кезең-кезеңімен көшу автоматтандырылған алу
әдістері, өңдеу, сақтау және кадастр қызметін үйлестіру;

• аудандық жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
орталықтарын картографиялық негізбен, бағдарламалық өнімдермен,
материалдық - техникалық құралдармен қамтамасыз ету;

• жүзеге асырылатын жұмыстардың орындалуын аудандықжер
кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі орталықтары
бақылауы.

Облыстық жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
орталықтары жерге құқық беру актлерін дайындап қана қоймай, сонымен
қатар меншік құқығымен қоса жер учаскелерінің анықталған
координаттарымен карталарды берумен айналысады. Ол үшін Мемлекеттік
жер кадастр ғылыми-өндірістік орталығында қажетті бағдарламалар,
дайындалған мамандар бар.

Аудандық орталық ААЖЖК Негізгі міндеттері болып табылады:
• мәліметтер банкін аудан деңгейінде автоматтандырылған тәртіпте

өндіру бойынша жұмыстарды есепке алу, тіркеу мақсаты үшін жер
учаскелерін жүргізу;

• кадастр карталарын (схемаларын) есепті кварталдардың шекараларын
және жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлерін көрсете отырып орындау
бойынша жұмыстарды жүргізу және кейіннен жаңарту;
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• жер кадастры деректерін өңдеу және сақтау, автоматтандырылған
ақпарат алу әдістеріне көшуді жүзеге асыру, автоматтандырылған тәртіпте
жаңартуды, сақтауды, ақпаратты қорғауды және оған кіру құқығын іске
асыру және қамтамасыз ету;

• ақпаратты облыстық орталығы ААЖ ЖК және мәліметтерді мүдделі
аудандық басқару органдарына, азаматтарға және заңды тұлғаларға беру
қажеттігі;

Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің
қалыптастырудың елеулі артта қалуына байланысты негізгі кемшілігі
құралдарын сатып алуға арналған компьютерлік жабдықтар мен
бағдарламалық қамтамасыз етуге қаржының аз бөлінуі еді. Мысалы, тіпті,
облыстарда оны енгізу шеңберінде жүзеге асырылатын Пилоттық жоба
бойынша жылжымайтын мүлікті тіркеу және онымен жасалатын мәмілелерді
қаржыландыру көзделмесе, , электрондық кадастрлық карталарын құру
әкімшілік аудандардың және есепті кварталдардың, жер кадастрының
базасында ГАЖ - технологияларды жүргізу қиындық туғызады.

9.3 Аудандық және облыстық жер кадастры орталығының негізгі
міндеттері

Кадастрды жүргізу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға
жатады және оны мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін "Азаматтарға
арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік
корпорация) жүзеге асырады.

Кадастрды жүргізуге технологиялық байланысты қызметке:
1) жергілікті жерде әкімшілік-аумақтық бірліктердің, ерекше

қорғалатын табиғи аумақтардың, мемлекеттік орман және су қорлары
жерлерінің шекараларын белгілеу;

2) жер пайдалануды қалыптастыру мен ретке келтіру жөніндегі
жобаларды, бүлінген жерді рекультивациялау жобаларын жасау, жергілікті
жерде жер учаскелерінің шекараларын белгілеу;

3) мемлекет меншігіндегі және ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін жер пайдалануға берілген жер учаскелері бойынша шаруашылық
ішіндегі жерге орналастыру жобаларын әзірлеу;

4) жерді түгендеуді жүргізу жатады.
Кадастрдың құрамына жер учаскесінің меншік иелері мен жер

пайдаланушылар туралы ақпарат кіреді.
Жер учаскесі туралы мәліметтер осы учаскеге бекітіліп берілген

нөмірі, орналасқан жері, шекарасы және мәтіндік сипаттамасы көрсетілетін
жер-кадастрлық карталармен арақатынаста болады.

Мемлекеттік жер кадастрының мәліметтерін қалыптастыру
топографиялық-геодезиялық, аэроғарыштық, картографиялық, жерге
орналастыру жұмыстарын, топырақ зерттеу, геоботаникалық зерттеулер мен
ізденістер, жер мониторингі жөніндегі жұмыстарды, жерді сандық және
сапалық есепке алуды жүргізумен, нақты жер учаскесіне жер-кадастр ісін
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жасаумен, жер-кадастр карталарын, жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын,
жер-кадастр жоспарын дайындаумен қамтамасыз етіледі.

Деректерді жинақтау жер учаскесінің кадастрлық нөмірі, жеке немесе
заңды тұлғалардың - жер учаскесіне құқық субъектілерінің атауы, атқарушы
органдардың актілері мен өзге де заңнамада көзделген құжаттар, жер
учаскесінің орналасқан орны мен көлемі, кадастрлық (бағалау) құны, жер
учаскесіне құқығы, нысаналы мақсаты, бөлінетіндігі және бөлінбейтіндігі,
жер учаскесіне сервитуттар туралы, сондай-ақ атқарушы органдар
белгілеген оны пайдалану жөніндегі шектеулер туралы ақпараттар
тіркелетін және сақталатын тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың
деңгейінде жүргізіледі.

Көрсетілген деректер облыстар, республикалық маңызы бар қала,
астана, аудандар, облыстық маңызы бар қалалар және жалпы Қазақстан
Республикасының аумағы арасында салыстыруға мүмкіндік беретін меншік
нысандары, жер санаттары бойынша жүйелендіріледі.

Кадастрды жүргізу деңгейіне байланысты бақылау жағдайында
құрылады және ұсталады:

-облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың
шекаралары мен кодтары көрсетілген Қазақстан Республикасының жер-
кадастрлық картасы (схемасы);

-облыстық және аудандық маңызы бар аудандар мен қалалардың
шекаралары мен кодтарын көрсете отырып, Облыстың жер-кадастрлық
картасы (схемасы) ;

-қала ішіндегі аудандардың шекаралары мен кодтары көрсетілген
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер-кадастрлық картасы;

-есептік кварталдардың шекаралары мен кодтары көрсетілген
ауданның, облыстық, аудандық маңызы бар қаланың жер-кадастрлық
картасы (схемасы) ;

-жер учаскелерінің шекаралары мен кадастрлық нөмірлері көрсетілген
есептік кварталдың жер-кадастрлық картасы (схемасы).

10. Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын анықтау
10.1 Мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы ережелері мен тәртібі
Жердің сапасын есепке алу және кадастрлық бағалау:
-нысаналы мақсатын ескеріп, жер учаскесін пайдалану тиімділігін

айқындау;
-жер учаскесін жеке меншікке сатқан кезде оның бағасын (жер

учаскесін жалдау құқығын сату төлемін) анықтау;
-салық салу;
-жер учаскесін мемлекеттік мұқтаждықтар үшін мәжбүрлеп алып қою

кезінде және иеліктен айыру жағдайында соттың сатып алу бағасы мен
төлем мөлшерін айқындауы мақсатында жүргізіледі.

Жердің сапасы және оның кадастрлық бағасы туралы мәліметтер әрбір
жер учаскесі бойынша жер-кадастр кітабында көрсетіледі.
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Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері жеке меншікке
берілген, оларды мемлекет немесе мемлекеттiк жер пайдаланушылар жалға
берген кезде жер учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкаларын, жалдау
құқығын сату төлемақысының мөлшерiн және мемлекеттік меншіктегі және
жер пайдалануға берілмеген жер учаскелеріне жекеше сервитут белгілеу
үшін төлемақының мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкiметi
белгiлейдi.

Жер учаскелерi жеке меншiкке берiлген кезде олар үшiн төлемақының
базалық ставкалары облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар
қалаларда, астанада, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттер мен ауылдық елді мекендерде жергілікті жағдайлар мен
ерекшеліктерге қарай облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың өкілді және атқарушы органдарының бірлескен шешімдерімен
белгiленедi.

Бұл ретте жер учаскелерiн пайдалану төлемақысының ставкалары жер
салығы ставкаларының мөлшерiнен төмен болып белгiленбейдi.

Жалдау құқығын сату төлемақысы нақты жер учаскесiнiң кадастрлық
(бағалау) құнына қарай сараланып белгiленедi.

10.2 Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері, нысандары және
нәтижелері

Жерді кадастрлық және жеке бағалау үш тәсілді кешенді қолдану
негізінде жүзеге асырылады: тиімді, салыстырмалы және шығындық.

Қазақстан Республикасында жер учаскелерін нормативтік бағалау
қолданылады. Қазіргі уақытта қазақстандық жағдайлар үшін ғана
қолданылатын басқа да ерекше әдістер әзірленуде.

Шығындық тәсіл ақылға қонымды инвестор жер учаскесі үшін тиісті
жер учаскесін сатып алуға және оған құрылысқа қолайлы кезеңде мақсатына
және пайдалылығына ұқсас ғимарат салуға кететін сомадан көп соманы
төлемейтініне негізделген.

Шығындық тәсілдің әдістері объект орналасқан жер учаскесінің
нарықтық құнымен жиынтығында объектіні салуға арналған шығындар
(тозуды шегергенде) барлық жылжымайтын мүлік объектісінің нарықтық
құнын айқындау үшін қолайлы бағдар болып табылады деген болжамға
негізделген.

Алып қою әдісі жер учаскесінің нарықтық құнын бүкіл жылжымайтын
мүлік объектісінің, яғни ондағы үйлер мен ғимараттар бар барлық жер
учаскесінің нарықтық құны мен олардың тозуын шегергендегі осы
ғимараттар мен құрылыстардың қалпына келтіру құны арасындағы айырма
ретінде айқындайды. Жер учаскесінің құнын есептеудің бұл әдісі Жер
қалдығының техникасына негізделген.

Салыстырмалы тәсіл дамыған жер нарығы бар елдерде кеңінен
қолданылады. Бұл тәсіл ұқсас жер учаскелерін сату бағалары туралы
ақпаратты жүйелеуге және салыстыруға, яғни алмастыру қағидатына
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негізделген. Салыстырмалы тәсіл сату мен тасымалдауды салыстыру
әдістерін қамтиды.

Жер нарығының тиісті сегментінде салыстырмалы объектілердің
жақында сатылымын анықтау. Бағалаушы жер нарығын зерттейді, оны
саралайды және бағалау объектісі нарықтың қай сегментіне жататынын
анықтайды.

Жер учаскелерімен мәмілелер туралы ақпаратты тексеру.
Бағаланатын жер учаскесін нарықта сатылған учаскелермен салыстыру

және бағаланатын және салыстырылатын әрбір жер учаскесінің арасындағы
айырмашылықты ескере отырып, түзетулер енгізу

Аналогтардың келтірілген бағаларын талдау және бағаланатын жер
учаскесінің нарықтық құнының жалпы құнын шығару.

Сатуды салыстыру арқылы құнды есептеудің негізгі кезеңдері
келесідей:

Жер учаскелерін бағалауға кіріс тәсілі әлеуетті сатып алушы күткен
кірістер негізінде жердің құнын бағалауға мүмкіндік береді және тек табыс
әкелетін жер учаскелеріне қолданылады.

Табыс әкелетін объектілер үшін пайдаланылатын кіріс тәсілінің негізгі
әдістеріне тікелей капиталдандыру әдісі және дисконттау әдісі
жатады.Есептеудің бірінші әдісі болжамды кезеңнің жылдары бойынша
тұрақты жылжымайтын мүлікті пайдаланудан түсетін кірістер болжанған
кезде қолданылады.Екінші әдіс-әр түрлі жылдық капиталдандыру
ставкаларын қолдана отырып, бірнеше жыл ішінде объектіні пайдаланудан
алынған Болашақ таза кірісті дисконттау.

Дисконттау мөлшерлемесін ескере отырып кен орнын пайдалану
табыстылығын, жер қойнауынан алу үшін қол жетімді пайдалы қазба
мөлшерін бағалаудың сенімділік дәрежесін, осы кен орнын игерудің тәуекел
дәрежесінесептеуге болады.

Бағалау құнын айқындау бойынша қызмет көрсету мерзіміелді
мекендердің жерлері үшін-5 күн;басқа санаттағы жерлер үшін-10 күн.

Жер құнын кірістерді капиталдандыру әдісімен есептеу келесі
формуланы қолдануға негізделген:

Коммерциялық объектілер салынған жер учаскелерін бағалау үшін жер
учаскесіне келетін кірістің қалдық техникасын пайдалануға болады. Жердің
қалдық өнімділігі принципіне сәйкес, капиталды, жұмыс күшін және
басқаруды тарту арқылы жерге салынған ғимараттар мен құрылыстарға
кірісті бөлу кезінде басымдық беріледі. Барлық шығындарды жабғаннан
кейін қалған табыс жер учаскесіне есептелінеді.

 

 



117

3 Тарау. Жерге орналастыруды жобалау, жобаны жасаудың
міндеттері, мазмұны және жалпы әдістемесі.

Оқыту мақсаты:

- жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негізін;
- шаруашылық аралық және ішкі шаруашылық жерге орналастыру,

олардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын;
- пайдаланатын жерді орналастырудың жұмыс жобаларын;
- ішкі шаруашылықтағы жерге орналастырудың жобасын жүзеге асыру,

оған қатысты құжаттарды толтыру мен беруді;
- жерге орналастырудың әрбір аудан бойынша ерекшеліктерін.

Модуль аяқталғаннан кейін білім алушылар білуі керек:
- материалдарды және жерді үнемді пайдалануды;
- ҚР жер кодексін;
- жер есебі мәселелерін;
- нормативтік құжаттарды;
- жер жоспарын құруды және сызуды.

Білім алушылар модульді оқымас алдында білуі қажет:

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар төмендегі
модульдерді оқуы керек, «Графикалық және мәтінді құжаттарды рәсімдеу»,
«Карталардың математикалық негіздерінің элементтерін құру және
картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері», «Карталарды сызу
және ресімдеу», «Ауыл шаруашылығын механикаландыруды қолдану»,
«Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық қамтамасыз ету»,
«Фотограмметриялық әдістермен топографиялық жоспарлар мен карталар
жасау және ауыл шаруашылығындағы аэрофотогеодезиялық ізденіс»,
«Жердің бетін геодезиялық өлшеу, жергілікті жердегі тахеометриялық және
нивелирлік жұмыстар».

Қажетті оқу материалдары:

- қаламсап
- интерактивті тақта
- геодезиялық құрал-саймандар
- слайдтар
- дәптер
- қарындаш
- өшіргіш
- ватман
- тушь
- қаламұш
- калькулятор
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Кіріспе

«Жерге орналастыруды жобалау, жобаны жасаудың міндеттері,
мазмұны және жалпы әдістемесі» үшінші бөлімінде жерге орналастырудың
анықтамасы, мақсаты және мазмұны, жерге орнааластыруды жобалаудың
әдіснамалық негіздері, жобалауды дамытуда жерге орналастыруды
жобалаудың сатысы ретіндегі сипаты, қазіргі кездегі жерге орналастыру
жобалаудың мазмұны, жерге орналастыруды жобалаудың принциптері,
жобалау алдында жүргізілетін жұмыстар, жобалардың жүйеленуі, жерге
орналастыруды жобалаудың сатылылығы, жобалау тапсырмаларын шешу
әдістері мен оларды экономикалық негіздеу, жерге орналастыруды
жобалаудың мәні және  аумақты ұтымды ұйымдастыру, республикалық,
облыстық және өңірлік жерге орналастыру сызбалары, жер ресурстарының
жай күйін пайдаланып тақырыптық карталар және атластар жасау, ауыл
шаруашылығының дамуы, Қазақстан Республикасының жер қоры, жерге
орналастырудың қоғамдық өндірістегі орны, жерге орналастыру
сызбаларының мазмұны және әзірлеу тәртібі, олардың жоспарлау және
жобалау алдындағы құжаттар, шаруашылық аралық жерге орналастырудың
міндеттері мен мазмұны, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жерге
орналасуын ұйымдастырудың міндеттері мен қағидаттары, жер пайдалануды
құру жобасын жасау, шаруа қожалықтарына және жауапкершілігі шектеулі
серіктестерге жер бөліп беру жобасы, ауыл шаруашылығына жатпайтын жер
пайдалануларды құру, ауыл шаруашылығына жатпайтын жер
пайдалануларды құру жобасын дайындау, ауылшаруашылығының
шығындарын өтеу мөлшері, ауыл шаруашылығынан тыс мақсатта жерлерді
алып қою кезіндегі жер пайдаланушыға келтірілетін зиян, бұзылған
жерлердің құнарлы қабатын қалпына келтіру, құнарлы қабатты қалпына
келтіру жобасы оның мазмұны, шаруашылық аралық жер пайдалану жобасын
жасау және жер учаскесін беру, халық шаруашылығы салаларында жер
қорын тиімді бөлу, орналастыру және пайдалану, шаруашылықаралық жерге
орналастыру жұмыстарындағы дайындық жұмыстары, ішкі
шаруашылықаралық жерге орналастыру жұмыстарындағы дайындық
жұмыстары, ішкі шаруашылықаралық жерге орналастырудағы жобалық негіз
дайындау, экспликация құру, жобалауға тапсырма жасау, шаруашылық
бойынша аудандарды есептеу, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер
телімдерінің құнарлылығын жақсарту, өндіріс бөлімшелерін және
шаруашылық орталықтарын ұйымдастыру, ішкі шаруашылық жолдарды, су
шаруашылық және басқа инженерлік ғимараттарды орналастыру,
алқаптарды ұйымдастыру түсінігі, мазмұны және шешетін мәселелері,
объект бойынша малазықтық егістікті ұйымдастыру, ауылшаруашылық
кәсіпорындары жөніндегі шаруашылықаралық жерге орналастыру
жобаларын экономикалық тұрғыдан дәлелдеу, әртүрлі мақсаттарға жер бөліп
беру үшін алынатын жер көлемін анықтау және жобалық экспликация құру,
құрылыс объектісіне жер бөліп беру, жоба экспликациясын құру, жер бөліп
беру жобалық планын жасау, автомобиль және темір жолдарын салу үшін
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тұрақты және уақытша пайдалануға бөлінетін жердің және алқаптар
бойынша құрамын анықтау ауылшаруашылық алқаптарды
трансформациялау, ауыспалы егіс жүйелерін ұйымдастыру, ауыспалы егіс
алқабын ұйымдастыру, ауыспалы егіс алқабын пайдалану мінездемелерін
есептеу, орташа балл бонитеттін анықтау, танап қорғайтын ағаш көшеттерін
жобалау және ауданын анықтау, жайылым территориясын орналастыру,
жобаны экономикалық тұрғыдан негіздеу тақырыптарына сай тәжірибелік
жұмыстар толыққанды білім алушыларға түсінікті тілде ашылып жазылған;

1.Жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негіздері.
1.1.Жерге орналастырудың анықтамасы, мақсаты және

мазмұны.
Барлық Жер ресурстарын бәрінен бұрын ауыл шаруашылық міндет

атқаратын жерлерді тиімді пайдалану, жер қатынастарын реттеу, осыған
байланысты көптеген күрделі проблемалар туындайды. Оны шешу жерді
халық шаруашылық айналымында жерлерді көбірек тартуды талап етеді. Егін
дақылдары мен өнімді алқаптарды қарқынды пайдалануды жоғарлату,
барлық топырақ эрозиясымен, сондай-ақ басқада жерге жаман әсер ететін
оның бұзылуы мен ластануымен қарқынды күресу.

ҚР Конституциясында 30.08.1995 жылы референдумда қабылданған
жерге негізгі ммлекеттік құқығы мен қатар жеке меншік құқығы тең заң
шеңберінде және негізінде, жағдайында қабылданады.

Халық шаруашылығы салалары арасында және ауыл шаруашылық
салалары ішінде жерге меншік және пайдаланушылар арасында, жерді бөліп
беру, үнемі жер массивтеріне өнеркәсіп, энергетика, азаматтық және
тұрғындық құрылыстар үшін беруді талап етеді. Сонда-ақ бар заңдамалар
негізгінде жер қатынастарын жетілдіру және ретттеу қажеттігі туындайды.

Еліміздің біріңғай жер қорын басқару бойынша маңызды құрал ретінде,
жер қатынастарын реттеуге, заң актілерінің қолдануын бақылауға және жеке
меншік және жер арендасында облыстарда пайдалану жағдайында жерге
ораластыру қолданылады. Ол Қазақстан Республикасы жер заңдарына сәйкес
жерді ұтымды пайдалануды ұйымдастыруға және қорғауға бағытталған
шаралар жүйесі. Халық шаруашылық масштабында сала аралық немесе сала
жоспары ретінде жүргізіледі.

Елімізде ауыл шаруашылығын жүргізудің аймақтық жүйесін өңдеп
және енгізіп жатыр, ол жерге орналастыру негізінде жүзеге асады.

Шаруашылық ішіндегі аумақты ұйымдастыру ауыл шаруашылығы
өндірісін жоспарлы негізде ұйымдастыру болады.

ҚР да жерге ораластыру жүйесі  қызмет етеді, онда жер ресурстарын
пайдалануды тиімді ұйымдастыру тімендегілерді іңдеу жолымен:
ғылыми негізделген болжадар түріндегі бас республикалық схема;
облыстық және әкімшөлік аудандардың жерге ораластыру схемасы;
шаруашылық аралық жерге орналастыру жобалары;
шаруашылық жерін және учаскелік жерге орналастыру жобалары;
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жеке учаскелерді құру, жақсарту,мелиорация, рекультивация жөніндегі
жұмысшы жобалар.

Қазіргі күнгі жерге орналастыру өндірістің маңызды құралы, табиғи
ресурс және операциялық базис ретінде, сондай-ақ жылжымайтын мүлік
ретінде жер қатынастарын реттеуге, жерді толық және ұтымды пайдалану
мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған жер заңдарының жүзеге асуын,
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс- шаралар жүйесі болып табылады.

1.2.Жерге орналастыруды жобалаудың әдіснамалық негіздері
Жобалау- жерге орналастыру процестерінің ең маңызды және күрделі

кезеңі болып саналады. Жобаны құру және негіздеу- барлық жерге
орналастыру процесінің жүрегі. Жобалық шешімдерді іңдеу әдісі, оларды
экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және құқықтық негіздеу жерге
орналастыруды жобалаудың предметі болады.

Қазіргі жерге ораластыру теориясы экономикалық, құқықтық
проблемалар бойынша бұрынғы негізгі техникалық, технологиялық
аспектілерді сақтай отырып қоғамдық құрылымдағы түпкілікті өзгерістерді
ескере отырып яғни жоспарлы- таратушы жүйеден нарықтық қатынасқа ітуі
жерге орналастыруда айтарлықтай іңдеуді талап етеді.

Қазіргі жерге орналастыру ғылымы зерттеудің қәзіргі әдістерін кең
қолданады(есептік-варианттық, статистикалық, монографиялық, экономико-
математикалық(ЭММ), болжамдау әдістері және т.б.), ұғымның диалектік-
материалистік әдісіне негізделген.

Жерге орналастыру ғылымының даму барысында жоғарғы оқу
орындарында жеке ғылыми пәндер қалыптасып келеді. Солардың ішінде
«Жерге орналастырудың ғылыми негіздері», «Жерге орналастыру
жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау», «Жерге орналастыруды
жобалау», «Жер ресурстарынпайдалануды жоспарлау және болжау», «Жерге
орналастырудағы геодезиялық жұмыстар» және т.б.

Жалпы жерге орналастыру теориясы жобалаудың, оның экономикалық
мәні мен тығыз байланысты және бірге көп жылдар бойы дамып келеді.
Жобалық жұмыстарды ұйымдастыру әр түрлі болуы мүмкін: жер, су және
басқа ресурстарды пайдалану жөніндегі болжамдық белгілер негізінде
қабылданған жүйе бойынша қатаң болуы мүмкін, ауданның жерге
орналастыру схемасын құрады,сосын шаруашылық аралық жерге
орналастыру жобаларын және шаруашылық жерін ораластыру жобасын,
экономикалық мүмкіндіктерінің пайда болуы мен талабының ісу шамасына
қарай жеке учаскелерге әртүрлі шараларды қажет ететін учаскелік жерге
орналастыру жобалары іңделеді. Осындай жолмен қабылданған ауданның
схемасы мен жобалық шешімдері жекеленіп жүзеге асады.

Бірақта, тәжірибеде әр түрлі ситуациялар кезігіп жатады, бұндай
кездері кірсетілген қатаң жүйені сақтау мүмкін болмайды немесе қиынға
соғады. Бұндай жағдайларда жобалық мәселелерді шешу әдісі мен
ұйымдастырылуы қатты ізгермейтін іңделгенжобалық мәселелер жеке таңдап
орындалады. Дегенмен, кез келген жағдайда анық белгілермен басқару,
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жалпы қажетті басқару ережелерімен жерге орналастыру процессі толық
және жеке жобалауды жүзеге асыруы біріңғай талаптарды, қағидаларды және
нормаларды орындауды талап етеді.

1.3.Жобалауды дамытуда жерге орналастыруды жобалаудың сатысы
ретіндегі сипаты

Республиканың жер заңдарында, үкімет пен ведомстволардың
нормативтік актілерінде жерді тиімді пайдалану, оны табиғаттың теріс
құбылыстары мен қырсыздықтан қорғау, ауылшаруашылық емес мақсаттарға
ысырапты жұмсау ісіне басты назар аударылады. Осыған байланысты жер
ресурстарын басқарудың, жерге орналастыру мен жер кадастрының, сондай-
ақ аталғандарды ғылыми-әдістемелік жағынан қамсыздандырып отыратын
жерге орналастыру ғылымының маңызы айтарлықтай арта түседі.

Әр түрлі мемелкеттік, қоғамдық және жекеменшік шаруашылық
мұқтаждықтарына жер бөліп беру жобаларын экономикалық, құқықтық және
техникалық тұрғыдан негіздеуте қойылатын талаптар күрт жоғарлады.

Жалпы жоба ұғымы әртүрлі құжаттар жиынтығы болып
табылады. Жерге орналастыру жобасы - бұл жаңа жер формаларын
қалыптастыру және оларды экономикалық тұрғыдан дәлелдеу жөніндегі
есептер мен сызбалар жиынтығы. Республиканың бүкіл территориясы және
жер иеленушөлер мен жер пайдаланушыларға белгіленген. Бұлар жерге
орналастыруды жобалаудың объектілері болып табылады. Осы
объектілерден өзгерістерді жоспарлау, оларды экономикалық және
техникалық есептермен дәлелдеу, соңғылардың нәтижесінде территориялық
жаңа кеңістік реттілігін қалыптастыру жерге орналастыруды жобалаудың
негізгі мазмұнын құрайды. Бұл ic-қимылдардың нақты нәтижелері
экономика жағынан тиімді. Алқаптар аудандары, жер иеленушөліктер мен
жер пайдаланушылардың, шаруашылық орталықтары мен ауыспалы
егістердің, сонымен катар тағы да көптеген жер реттілігіне қатысты
элементтердің орналасуы мен межелері.

1.4. Қазіргі кездегі жерге орналастыру жобалаудың мазмұны.

Жобада белгіленген шаралар агроэкономикалық, инженерлік-
экономикалық және смета-қаражаттық есептермен жан-жақты мұқият
дәлелденеді. Осылармен жобаның графикалық құрамына қатысты
құжаттар жалпы жоба – сметалық құжаттаманы құрайды. Heгізгі құжат
болып жобалық план саналады. Бұнда жер иеленушөліктің ауданы,
орналасуы және мәселелері көрсетіледі. Осымен катар тағы да көптеген,
жоғарыда аталып өткен, жер реттілігінің элементері план бетіне түсіріледі.
Демек, жобалық план белгіленген экономика жағынан тиімді,
территориялық реттестіру формаларының жалпы графикалық сипаттамасы
болып табылады. Планнан басқа жобаны жер бетше түcipy мақсатымен
жұмыс сызбалары жасалады. Қалған құжаттардың керектігі арнайы
әдістемелік нұсқаулармен анықталады.
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Жобаның жазба білігіне есеп-түсініктемесі, агроэкономикалық
дәлелдеу және смета-қаражаттық есептер енеді. Бұл білігінің соңында
жобаның жоспарланған тиімділігін сипаттайтын техника-экономикалық
және экономикалық көрсеткіштер келтіріледі.

Жерге орналастыруды жобалаудың принциптері оның алдына
қойылған мақсат- міндеттерінің түріне сай туындайды. Жалпы алғанда,
жобалауды мынандай 6ip қатар қағидаларды ескере отырып жургізген
қажетті.
барлық жерге орналастыру мәселелерін шешу барысында ондағы
шаруашылық формаларының, жерге меншік және пайдалану формалары
туралы заңдарды қатаң сақтау;
жерді аймақтарға білу материалдарын пайдалану;
халық шаруашылық барлық салалардың мұқтаждықтарын ескере отырып,
ауыл шаруашылығының жерге деген приоритетін (біріншөлігін) сақтау;
- ауыл еңбеккерлерінің әлеуметтік, мәдени-тұрмыстық жағдайларын
үнемі   жақсартып отыру;
- жер иеленушөлерді (жер пайдаланушыларды) үнемі жетілдіре
отырып, олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету;
- табиғи,  экономикалық, әлеуметтік және экономикалық жағдайлар
мен жердің кеңістік қасиеттерін мұкият ескеріп отыру.

Осы жалпы принциптерге сай жерге орналастыруды жобалаудың
алдына 6ip қатар талаптар қойылады. Соның ішінде:
ауылшаруашылық емес мұқтаждықтарға жердің жұмсалуын шектеу;
жердің пайдалануын үнемі жақсартып отыру;
жобалық шараларды экономикалық мүмкіндіктері мен бұрын қабылданған
басқа инженерлік шаралар кешенімен сәйкестіре белгілеу;
жобалық шешімдерде шығындардың ең азын қамтамасыз ету, жерді
пайдалану жөніндегі болжау және жоспарлау материалдарын барынша
қолдану және олардағы жалпы принциптік шешімдерді жобаның негізгі
ретінде алу;
жер кадастры және көптеген іздестіру жұмыстары мен зерттеулер
аркылы алынған мәліметтерді толық пайдалану.

1.5.Жерге орналастыруды жобалаудың принциптері
Жерге орналастыруды жобалаудың принциптері оның алдына қойылған

мақсат-міндеттерінің сипатына қарай туындайды. Жалпы алғанда,
жобалауды мынандай бірқатар принциперді ескере отырып жүргізген
қажетті:
- Жерге орналастыру міндеттерін орындау барысында республика заңдарын

қатаң сақтау.
- Территорияны аймақтау материалдарын пайдалану.
- Жерге орналастыру объектілерінің табиғи және т.б жағдайлары мен

жердің кеңістік қасиеттерін мұқият ескеріп отыру.
- Бүкіл халықшаруашылық мұқтаждықтарын ескере отырып,

ауылшаруашылығында жерге деген приоритетті сақтау.
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- Қала ман ауыл арасындағы маңызды әлеуметтік және мәдени тұрмыстық
айырмашылықтарын жою.

- Ауылшаруашылық бірлестіктерінің, кәсіпорындарының,
коперативтерінің, жер иеліктері мен жер пайдаланушылықтарын
жетілдіре отырып, олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету.
Осы принңиптерге сәйкес жерге орналастыруды жобалаудың алдына

бірқатар жеке талаптар қойылады:
ауылшарушылық емес мұқтаждықтарға жердің жұмсалуын барынша

шектеу және әрбір жердің учаскесінің пайдаланылуын үнемі жақсартып
отыру.

жобалық шараларды жер иеліктерінің қаржы мүмкіншіліктеріне қарай
және іс жүзінде бар, сонымен қатар бұрын қабылданған инженерлік шаралар
кешенімен сәйкестіре белгілеу.

күрделі қаржылардың жұмсалуын барынша қысқарту.
жобалық шешімдерді жүзеге асыру нәтижесінде егіншілікке және мал

шаруашылыгында еңбекті ұйымдастырудыц прогрессивті формаларын
енгізуге қолайлы жағдайлар жасау.

топырақ эрозиясын тоқтату, оның салдарын жою, табиғи және
антропогендік құбылыстарға қарсы бағытталған шараларды жобалық
ұсыныстарда қамтып отыру.

жобалық міндеттерге жерді тиімді пайдалануға және қорғауға қатысты
басқа да инженерлік шаралар мен кешенді жэне өзара байланысты түрде
жүзеге асыру.

жер кадастры, жерді бағалау және көптеген іздестіру жұмыстары мен
зертеулер арқылы алынған мәліметтерді барынша толық пайдалану.
Осының бәрін айта келе, жерге орналастыруды жобалудың мынандай бес

түрлі принциптері туындайды:
1)жобалық ұсыныстардың экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
тиімдлігін қамтамасыз ету.
2)жерді ысырапсыз пайдаланудан, тиімсіз шаруашылықтық іс- әрекеттерден
және жағымсыз табиғи кұбылыстардан қорғалуын қамтамасыз ету.
3)жобалық мақсат- міндеттердің кешенді түрде жүзеге асырылуын ескеру.
4)жобалауда аймақтық, табиғи- эконмикалық ерекшеліктерді ескеріп отыру.
5)жерді нарықтық механизм объектісіне қосатын, қазіргі кездегі жер
құқықтық қатынастарды есегіке алу.

Бүкіл жобалау жұмыстары осы қысқаша сипатталған талаптар мен басты
принциптердің негізінде жүргізіледі.

1.6. Жобалау алдында жүргізілетін жұмыстар, жобалардың жүйеленуі
Жерге орналастыруды жобалау жұмыстарын бастамас алдын қажетті

зерттеулер мен іздестірулерді жүргізеді. Оларға: топографо-геодезиялық,
топырақтық, топырақтық- зрозиялық, геоботаникалық, су шаруашылықтық,
жол, жерге орналастыру және т.б.жатады.

Зерттеу және іздестіру материалдары және де жер кадастрлық
жұмыстар жобалау барысында кең қолданылады.
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Соңғы жылдары жерге орналастыру жобасынан алдын жерлерді
аймақтау және облыстық, аудандық жерге орналастыру схемасын өңдеу
жүргізіледі. Олардың негізгі міндеті-ауыл шаруашылығы және халық
шаруашылығының басқа салаларын келешекте дамыту үшін жер
ресурстарын пайдалану және оны қорғаудың ең тиімді бағытын анықтау.
Бұндай схема келесі негізгі мәселелерді шешуден тұрады:
-Халық шаруашылық салаларының келешектегі дамуына сәйкес жерлерді
санаттар арасында бөліп тарату;
-Ауыл шаруашылық өнімін өндіруді жоғарлату жөніндегі ұсыныстар;
-Ауыл шаруашылық өндірісін орналастыру жэне мамандандыру бойынша
ұсыныстар;
-Ауданда келешекте күтілетін жерге шаруашылық етудің көп түрлі
формалары мен көп салалы экономиканы ескеріп тұрғындарды орналастыру
және аумағын ұйымдастыру бойынша болжамдық белгілер;
-Жерді қорғау шаралары;

Ауданда жерді тиімді пайдалану және қорғау бойынша белгіленген
шараларды жүзеге асыру кезектілігі мен экономикалык тиімділігі.

Әсіресе, әкімшілік ауданның жерге орналастыру схемасы нақты
өңделеді. Онда жерге орналастырудың көптеген түпкілікті мәселелері нақты
шешімін табады, онда келешекте шаруашылық аралық, шаруашылық жерін
және учаскелік жерге орналастырудың инженерлік жобаларын, сондай-ақ
мелиорация, ауыл елді мекенді жоспарлау, жол құрылысы және т.б. құру
үшін негіз болады.

Жерге орналастыру схемасында жерді пайдалану мен елді мекендерді.
өндірістік және басқа кешендерді орналастыру өзара байланысы ескеріледі.
Сонымен, кез келген жоба құрушы жоба жасамастан алдын шешетін мәселені
түпкілікті салалық және кешендік схемаларда, жерге орналастыру
схемасында, басқа болжамдау және жоспарлау жобалық өңдеулерде оған
тікелей немесе жанама қатынасы бар болса үйренуі керек.

Жерге орналастыру жобалардың көп түрлілігімен ерекшеленеді.
Олардың мазмұны мен құру әдісі жерге орналастыру түрлерімен, әр
түрлілігімен жэне формаларымен анықталады, жерді пайлалану
қарқындылығына және ауыл шаруашылық өндірісінің интенсификациясы
деңгейіне, аумағын орналастырудың кеңістік жағдайына, сала аралық
масштабтағы қойылған мәселелеріне байланысты болады. Бәрінен бұрын
жобалар үлкен үш топқа бөлінеді, жерге орналастыру түрлеріне сәйкес-
шаруашылық аралық, шаруашылық жерін орналастыру және
учаскелік.

Жерге орналастыру объектісіне қарай екі түр тармаққа ажыратылады.
Олардың біреуі ауылшаруашылық кәсіпорындарының жер
пайдаланушылықтарын құруға, қайта құруға, реттестіруге жэне жетілдіруге,
екіншісі - әр түрлі мемлекеттік, қоғамдық және жеке шаруашылық
мұқтаждықтарға (өнеркәсіптік, азаматтық, энергетикалық, гидротехникалық
және басқа құрылыстарды жүргізуге, қорғаныс, транспорт, байланыс, ғылым,
мәдениет жэне т.с.с.) жер бөліп беруге байланысты. Демек ауылшаруашылық
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емес кәсіпорындардың жер пайдаланушылықтарын кұру.

1.7. Жерге орналастыруды жобалаудың сатылылығы.
Жерге орналастыру шаралар жүйесі және оны орындауда жерге

орналастыру маманынан басқа әр түрлі мамандар қатысады немесе олардың
ұсыныстары жобада қабылданады. Жерге орналастыру процесі мынандай
кезеңдерді қамтиды:

-жерге орналастыру ісін жүргізуді бастау;
-дайындық жұмыстары;
-жерге орналастыру болжамдарын, схемалары мен жобаларын әзірлеу;
-жерге орналастыру құжаттамасын қарау, келісу және бекіту;
-жерге орналастыру жобасын орындау.
Жерге орналастыруды жүргізу бойынша тапсырыс беруші, жерге

орналастыру құжаттамасын әзірлеуші, жерге орналастыруды жүргізу кезінде
құқықтары мен заңды мүдделері көзделуі мүмкін үшінші тұлғалар, сондай ақ
жерге орналастыру құжаттамасы келісілетін және оны бекөтетін мемлекеттік
органдар мен басқа да тұлғалар жерге орналастыру процесіне қатысушылар
болып табылады.   

Жерге орналастыру процесіне қатысушылардың міндеттері:
1)Жерге орналастыру процесінің барлық қатысушылары:
-Қазақстан Республикасының жер заңдарын сақтауға;
-жерді пайдалану мен қорғау мәселелері жөніндегі құзыретті мемлекеттік
органдар талаптарын орындауға;
-жерге орналастыру процесінде жер учаскелерінің меншік иелері мен жер
пайдаланушылар құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті;
2)Жобалау құжаттамасы келісілетін және оны бекөтетін атқарушы
органдар оны 1 ай ішінде қарауға міндетті;
3)Жерге орналастыруды жүргізу жөнінде тапсырыс беруші:

-жерге орналастыруды жүргізу мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, ерекше
жағдайлары мен мерзімдерін анықтауға;

-қажетті материалдар мен құжаттарды беруге;
-жұмысты қаржыландыруды ұйымдастыруға;
-орындалған жұмыстарды бір ай ішінде қабылдауға немесе дәлелді түрде

бас тартуға міндетті.       

1.8.Жобалау тапсырмаларын шешу әдістері мен оларды экономикалык
негіздеу

Жерге орналастыруды жобалаудың принциптері оның алдына қойған
мақсат-міндеттеріне сай туындайды. Жалпы алғанда жобалаудың мынадай
бірқатар қағидалары бар:

- Барлық жерге орналастыру мәселелерін шешу барысында республика
заңдарын қатаң сақтау;

- Жерді аймақтарға бөлудің материалдарын пайдалану;
- Халық шаруашалығы салаларының мұқтаждықтарын ескере отырып,

ауыл шаруашылығы жерлеріне деген приоритетті сақтау;
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- Жер иеленушөлерді үнемі жетілдіре отырып, олардың тұрақтылығын
қамтамасыз ету;

- Табиғи, экономикалық әлеуметтік жэне экологиялық жағдайлар мен
жердің кеңістік қасиеттерін ескеру;

Атап өткен қағидаларды ескере отырып, жерге орналастыруды
жобалаудың негізгі 4 принципі туындайды:

1. Жобалық ұстанымдардың жоғары экономикалық және
әлеуметтік тиімділігі.

Әрбір жобалық шешім экономика дәлелді болуға тиіс. Ондай дәлел
ретінде жобалау шешімдердің жүзеге асырылуы нәтижесінде пайда болатын
қосымша өнімді есептеу болып табылады.

2. Жерді ысырапты пайдаланудан және қолайсыз табиғи жағдайлардан
қорғау.

3. Жобалық мақсат-міндеттердің кешенді түрде жүзеге асырылуы тиіс.
4. Жобалауда аймақтық ерекшеліктердің ескерілуі.
Басқаша айтқанда жобалау процессінде жер қорын табиғи-

ауылшаруашылық аудандау жөніндегі материалдарды толығырақ
пайдалануды, сонымен бірге жердің кеңістік касиеттерін ескеруді, жер
кадастр мәліметерін кең қолдануды қамтамасыз ету.

1.9.Жерге орналастыруды жобалаудың мәні және аумақты ұтымды
ұйымдастыру.

Республиканың жер заңдарында, үкімет пен ведомстволардың
нормативтік актілерінде жерді тиімді пайдалану, оны табиғаттың теріс
құбылыстары мен қырсыздықтан қорғау, ауылшаруашылық емес мақсаттарға
ысырапты жұмсау ісіне басты назар аударылады. Осыған байланысты жер
ресурстарын басқарудың, жерге орналастыру мен жер кадастрының, сондай-
ақ аталғандарды ғылыми-әдістемелік жағынан қамсыздандырып отыратын
жерге орналастыру ғылымының маңызы айтарлықтай арта түседі.

Әр түрлі мемелкеттік, қоғамдық жэне жекеменшік шаруашылық
мұқтаждықтарына жер бөліп беру жобаларын экономикалық, кұқықтық және
техникалық тұрғыдан негіздеуте қойылатын талаптар күрт жоғарлады.

Жалпы жоба ұғымы әртүрлі құжаттар жиынтығы болып табылады.
Жерге орналастыру жобасы - бұл жаңа жер формаларын калыптастыру және
оларды экономикалық тұрғыдан дәлелдеу жөніндегі есептер мен сызбалар
жиынтығы. Республиканың бүкіл территориясы және жер иеленушөлер мен
жер пайдаланушыларға белгіленген. Бұлар жерге орналастыруды
жобалаудың объектілері болып табылады. Осы объектілерден өзгерістерді
жоспарлау, оларды экономикалық және техникалық есептермен дәлелдеу,
соңғылардың нәтижесінде территориялық жаңа кеңістік реттілігін
қалыптастыру жерге орналастыруды жобалаудың негізгі мазмұнын құрайды.
Бұл іс-қимылдардың нақты нәтижелері экономика жағынан тиімді. Алқаптар
аудандары, жер иеленушөліктер мен жер пайдаланушылардың. шаруашылық
орталықтары мен ауыспалы егістердің, сонымен катар тағы да көптеген жер
реттілігіне қатысты элементтердің орналасуы мен межелері.
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Жобада белгіленген шаралар агроэкономикалық, инженерлік-
экономикалык жэне смета-қаражаттық есептермен жан-жақты мұқият
дәлелденеді. Осылармен жобаның графикалық құрамына қатысты құжаттар
жалпы жоба - сметалық құжаттаманы құрайды. Негізгі құжат болып жобалық
план саналады. Бұнда жер иеленушөліктің ауданы, орналасуы және
мәселелері көрсетіледі. Осымен қатар тағы да көптеген, жоғарыда аталып
өткен, жер реттілігінің элементері план бетіне түсіріледі. Демек, жобалық
план белгіленген экономика жағынан тиімді, территориялық реттестіру
формаларының жалпы графикалық сипаттамасы болып табылады. Планнан
басқа жобаны жер бетіне түсіру мақсатымен жұмыс сызбалары жасалады.
Қалған құжаттардың керектігі арнайы әдістемелік нұскаулармен анықталады.
Жобаның жазба бөлігіне есеп-түсініктемесі, агроэкономикалық дэлелдеу
және смета-қаражаттық есептер енеді. Бұл бөлігінің соңында жобаның
жоспарланған тиімділігін сипаттайтын техника-экономикалық және
экономикалық көрсеткіштер келтіріледі.

1.10.Республикалық, облыстық және өңірлік жерге орналастыру
сызбалары.

Жобалау процесінің алдында бip қатар өте маңызды іздестіру және
зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Олардың қатарына топографиялық,
геодезиялық, топырақ-эрозиялық, топырақ-мелиорациялық, геоботаникалық,
су шаруашылығы жөніндегілері және т.б. жатады.

Жер заңдарында елдің жер ресурстарын пайдалану жөніндегі ғылыми
негізде жасалған схемаларды әзірлеу ескерілген. Республикалық бас
схемамен айматық схемаларда біртұтас мемлекеттік жер қорының құрамы,
оның халықшаруашылығы салаларында пайдалануылуы жөнінде ұзақ
мерзімді болжаулар жасалады. Бұнда ауылшаруашылық мақсаттағы
жерлерге, олардың әр түрлі мелиоративтік және мәдени техникалық шаралар
арқылы жақсартылуына басты назар аударылады. Әкімшөлік ауданның жерге
орналастыру схемасында жер пайдаланушылықтар мен жер иеле-
нушөліктерді жетілдірудің негізгі багыттары, ауданның террито-
риясындаорналасқан барлық шаруашылық қүрылымдардың маман-
дандырылгандығы, іңдеу және жергілікті інеркәсібінің орналасуы, қоныстану
жүйесінің орналасуы мен бүкіл инфрақұрылым белгіленеді.

Барлық деңгейдегі (республикалық, облыстық және аудандық) жер
ресурстарын пайдалану схемасы халық шаруашылығы салаларын, әсіресе
агроөндірістік кешенін, оның шешуші саласын – ауыл шаруашылық өндірісін
дамыту жөніндегі индикативтік және оперативтік жоспарлаудың объективтік
ғылыми негізіне айналуда.

1.11. Жер ресурстарының жай күйін пайдаланып тақырыптық карталар
және атластар жасау.

Жалпы географиялық карта негізінде тақырыптық карталар жасалады.
Мысалы, климаттық белдеулер картасы, тектоникалық карта және т.б.
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Тақырыптық карталардың мазмұны жалпыгеографиялық карталарға
қарағанда кеңірек, үлкен көлемді қамтып, әртүрлі мәліметті береді. Кез
келген тақырып картографиялық әдістердің көмегімен толық ашыла алады.
Тақырыптық карталар - белгілі бір тақырыпқа байланысты ( тақырыпты,
объектті, құбылыс, сала) немесе бірнеше тақырыптың үйлесуін көрсететін
карта. Тақырыптық карталар табиғи (физико - географиялық) және қоғамдық
(саяси - экономикалық) құбылыстарға, сонымен қатар олардың әрекеттесуіне
байланысты бөлінеді. Табиғи және қоғамдық құбылыстар жөніндегі барлық
мәліметтер оның тақырыбына байланысты белгіленіп, оның арнайы
мазмұнына ие болады.

Тақырыптық карталар өзінің тақырыбының мөлшеріне байланысты –
жалпы (үлкен тақырыптарға байланысты) және жеке немесе салалық (шағын
ғана тақырыпқа байланысты) деп бөлінеді.

Карталар Жер туралы ғылым салаларындағы әр түрлі мәселелерді
шешу үшін арналған. Қазір картасыз ешқандай жұмыстар жүргізіле алмайды.
Бұл карталарды екі топқа бөлуге болады: қоғамдық және табиғи құбылыстар
картасы.

Табиғи құбылыстар картасы қоршаған ортаның барлық компоненттерін
қамтиды. Бұл топқа геологиялық, геофизикалық, жер беті және Дүниежүзілік
мұхит түбінің бедері картасы, метеорологиялық және климаттық,
гидрологиялық, топырақ картасы, физико-географиялық ландшафтану мен
физико-географиялық аудандастыру карталары және т.б. жатады.

Қоғамдық-саяси карталарға экономикалық, саяси, тарихи, әлеуметтік-
географиялық, елді мекендер картасы жатады

Мазмұны бойынша атластар мынандай көп түрге бөлінеді:
Жалпы географиялық атластар

-физикалық-географиялық атластар;
- геологиялық;
- геофизикалық;
- климаттық;
- оклоногиялық;
- гидрографиялық;
- топырақтық;
- ботаникалық;
- зоографиялық;
- медико-географиялық, комплексті физико-географиялық.

Әлеуметтік-экономикалық атластар:
-тұрғындар;
-өндірістер;
-ауыл шаруашылық, ауыл шаруашылық өнімдері;
-мәдени өсімдіктер.

Саяси әкімшіліктік бөлініс комплексті әлеуметтік- экономикалық.
Эколого-геграфиялық атлас:
Ортаға ықпал етуші факторлар және оның жеке компоненттері
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ықпалдардың салдары және ортаны ластау.   Экологиялық ситуациялар.
Тұрғындардың өмір сүру жағдайы экологиялық қауіпсіздік Атлас.

Тарихи карталар:
-екінші дүние;
-орта ғасырлар;
-жаңа кезең;
-әскери тарихи.

2.Жер өндіріс құралы. Жерді шаруашылықта пайдалану.
2.1. Ауыл шаруашылығының дамуы

Жерді пайдалану — қоғамдағы адамдар мен әлеуметтік топтар
арасында қалыптасқан әлеуметтік және экономикалық қарым-қатынастар
формаларының бірі. Оның жүйесі мен түрлері өндірістік қатынастардың
тарихи дамуы мен ауысуына байланысты өзгеріп отырады. Жерді сол
қоғамда қабылданған заңдарға сәйкес пайдаланады. Қоғамдық еңбек
бөлінісінің дамуы (егінші, мал бағушы тайпалардың бөлініп шығуы) және
осыған байланысты отырықшылыққа көшу алдымен рулардың, тайпалардың
және қауымдардың арасында, содан соң жеке жанұялардың арасында жер
бөлінісін туғызды. Мұның өзі жерді пайдаланудың тұрақты формаларының
құрылуына әкелді. Егістік жер, мыс., қауым меншігіне қалғанымен, әр егінші
өзіне пайдалануға берілген егістікті өз күшімен өңдейтіндей етуі үшін қауым
мүшелерінің арасында жер дүркін-дүркін қайта бөліске салынып тұрды.
Қазақстанның табиғи-климаттық ерекшеліктеріне қарай жер әр түрлі
дәрежеде, көбінесе, егіншілік, жайылымдықтар мен шабындықтар үшін
пайдаланылады. Ол үшін жерді құнарландыру мәселесін қолға алып, жер
байлығын мал өсіру мен егіншілікте тиімді пайдаланудың маңызы ерекше.
Жер аграрлық экономиканы шектеуші фактор болып табылады. Сондықтан
жерді пайдалану және жерді иемдену аграрлық қатынастар жүйесінің негізін
құрайды. Иемдену деген әлі толық меншік емес. Иемдену қатынастарындағы
меншік объектері, тікелей иемденетін объект емес, олар шаруашылық
жүргізудің шарты болып табылады. Жерді пайдалану одан да қарапайым
қатынас. Бұл екі жағдайдан тұрады: жерді өндіріс құралы ретінде қолдану
және жасалған өнімді иемдену. Қолдану, пайдалану иемденудің жалпылама
шарты болып табылады. Жерге меншік формасы қандай болмасын, иемдену
және пайдалану, жерде шаруашылық жүргізу үшін қажет болып табылады.
Натуралдық аграрлық өндірістен тауарлыққа көшкенде, меншік формасы
шешуші шарт болып табылмайды. Жерге жеке меншік, өндірістің басқа
факторларына жеке меншіктен көп кейін қалыптаскан және осы күнге дейін
ол жетекші рөл атқармайды. Көп елдерде жерге меншік ұлттық деңгейде
болып отыр және жоғарғы меншік иесі мемлекет болып табылады. Шығыс,
Африка, Көне Азия, Америка, Ресей халықтары аграрлық экономиканың
әмбебап кезеңінен өткен. Бұларда жерді пайдалануға негізделген, ауыл
шаруашылық егістік қауымының мемлекеттік жүйесі қалыптасқан.
Экономикалық теорияда осы болмыс «азиялық өндіріс тәсілі» деп аталады.
Германдар, франктер, кельттер жерді жергілікті тайпалардан күшпен алып,
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оған жеке меншік орнатқан. Осы халықтарда индивидуалдық қауымдар,
жерге жеке меншік болуына және оны жалға алуға (аренда — иемденудің бір
формасы) негізделген.

2.2.Қазақстан Республикасының жер қоры.
Қазақстан Республикасы Еуразия құрлығының ортасында аса көлемді

аумақты 272,5 миллион гектарды алып жатыр. Ол батысында Еділ (Волга)
өзенінің сағасынан бастап – шығысында Алтай тауларына дейін 3 мың
километрге дейін және солтүстікте Батыс Сібір ойпатынан, оңтүстікте
Солтүстік Тянь-Шянь тауларынан Іле Алатауына дейін 1,6 мың километрге
созылып жатыр. Республика алаңы жағынан дүние жүзі елдерінің
ондығының құрамына кіреді. Қазақстанның шекаралас мемлекеттермен
құрылықтағы шекарасының жалпы ұзындығы 13 392,6 км, оның ішінде
Ресей.

Жер қорының санаттар бойынша бөлінуі
Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес нысаналы мақсаты

бойынша мынадай санаттарға бөлінеді:
1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер;
2) елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің)
жері;
3) өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жері және өзге де ауыл
шаруашылығы мақсатына арналмаған жер ;
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру мақсатындағы,
рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жер;
5) орман қорының жері;
6) су қорының жері;
7) босалқы жер.

2.3.Жерге орналастырудың қоғамдық өндірістегі орны
Жерге орналастыру жер қатынастарын реттеуге, жердi ұтымды

пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған Қазақстан
Республикасы жер заңдарының сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi iс-
шаралар жүйесi болып табылады.

Жерге орналастыру меншiк нысанына тиесiлiлiгiне және оларда
шаруашылық жүргiзу нысанына қарамастан, барлық санаттағы жерде
жүргiзiледi.
      Жерге орналастыру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу нәтижесiнде
белгiленген, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен
қаралған және бекiтiлген жердiң нысаналы мақсаты, жердi пайдалану мен
оны қорғау режимi, шектеулер мен ауыртпалықтар, жер учаскелерiнiң
шекарасы, жердiң сапасы мен мөлшерi туралы деректер және басқа да
деректер жер құқығы қатынастары субъектiлерiнiң орындауы үшiн мiндеттi
болып табылады.

Жерге орналастыру:
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      1) ландшафтық-экологиялық көзқарас негiзiнде жерге орналастырудың,
жердi аймақтарға бөлудiң, жер ресурстарын пайдаланудың, жақсарту мен
қорғаудың республикалық, облыстық және өңірлік схемаларын (жобаларын)
әзiрлеудi;
      2) қолданыстағы жер пайдалануды қалыптастыру және ретке келтiру
жөнiндегi шаруашылықаралық және шаруашылықішілік жерге орналастыру
жобаларын жасауды, белгiлi бiр жерде жер учаскелерiн бөлiп беру мен
шекарасын белгiлеудi;
      3) белгiлi бiр жерде елдi мекендердiң шекарасын (шегiн) анықтау мен
белгiлеудi, олардың жер-шаруашылық орналастыру жобаларын жасауды;
      4) белгiлi бiр жерде әкiмшiлiк-аумақтық құрылымдардың, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтардың және жердi пайдалану мен қорғаудың
ерекше шарттары бар басқа да жер учаскелерiнiң шекарасын белгiлеудi;
      5) аумақтың жер-шаруашылық орналастыру, бүлiнген жердi жаңғырту
мен жаңа жердi игеру жобаларын, сондай-ақ жердi пайдалану мен қорғауға
байланысты басқа да жобаларды әзiрлеудi, келісуді, бекітуді және беруді;
      6) жердi түгендеу iсiн жүргiзудi, пайдаланылмай жатқан, ұтымды
пайдаланылмай жүрген немесе нысаналы мақсатында пайдаланылмай
отырған жердi анықтауды;
      7) топографиялық-геодезиялық, картографиялық, топырақты зерттеу,
геоботаникалық және басқа да зерттеу мен iздестiру жұмыстарын жүргiзудi;
      8) жер ресурстарының жай-күйi мен пайдаланылуының тақырыптық
карталары мен атластарын жасауды қамтиды және қамтамасыз етедi.

3.Жерге орналастыру сызбаларының мазмұны және әзірлеу тәртібі,
олардың жоспарлау алдындағы және жобалау алдындағы құжаттар

ретіндегі рөлі.
3.1.Жерге орналастыру сызбаларының мазмұны және әзірлеу

тәртібі, олардың жоспарлау және жобалау алдындағы құжаттар.
Жер пайдаланудың мөлшері шаруашылық өндірістік қуатына және

мамандығына байланысты анықталады. Жобаланған мөлшері тиімді болу
керек.

Тиімді мөлшер дегеніміз – басқаруға ыңғайлы, өндірістің әр саласының
жақсы дамуына қажеттілі алқаптардың құрамы және мөлшерлері.    

Жер пайдаланудың мөлшеріне келесі факторлар әсерін тигізеді
(кейбіреулері үлкейтеді, кейбіреулері керісінше - кішірейтеді:

мамандығы;
өндірістіктің қарқындылық деңгейі;
қолданылатын байланыс және транспорт түрлері;
жолдардың жағдайы;
ауыл шаруашылық алқаптарының құрамы, сапасы, контурларының жер

бедері;
жер массивтерінің конфигурациясы;
елді мекендердің орналасуы;
сумен қамтамасыздығы.
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Жоғарыда айтылғандай, жер иеленушөліктің ауданы мен құрамы
шаруашылықтың өндірісіне, мамандандырылғандығына тікелей байланысты.
Мәселе, соңғыларға сай олардың талаптарын канағаттардырылатын жер
иеленушөліктің ауданын табу. Басқаша айтқанда, ол рационалды (орынды)
болуға тиісті.

Жер иеленушөліктің ауданына бірқатар факторлар әсер етеді. Бұл
шаруашылықтың мамандандырылғандығы, өндірістің интенсивтик деңгейін,
техникалық ерекшеліктері, инфрақұрылымның (жер торабы, байланыс
құралдары және т.б.) күш, табиғи жағдайлар (алаптардың түрлері мен сапасы,
жер бедері, гидрография және т.б.). Бірінші жуықтауда жер иеленушөліктің
ауданы ғылыми мекемелердің ұсыныстары арқылы белгіленеді. Бұндай
ұсыныстарда әрбір аймақта (табиғи-экономикальқ зонаға) шаруашылықтың
өндірістік типіне қарай жер иеленушөліктердің ұтымды аудандары
ұсынылады.

Аналогтар тәсілі экономикалық-статистикалық тәсілмен
толықтырылады.Статистикалық топтау арқылы ауыл шаруашылық
алқаптарының көлемі әртүрлі шаруашылықтар кейбір көрсеткіштер
(товарлық өнімнің мөлшері және қорды қайтару) бойынша топталу арқылы
салыстырылады. Жер ауданының бірлігіне келетін товарлық өімнің мөлшері
ең көп және қорды қайтару мерзімі неғұрлым қысқа шаруашылылықтардың
көлемдері тиімді деп саналады. Бұл тәсілдердің дәлдігі төмен.

Баланстық тәсілі мал азығының қажеттілігі, жасыл конвеердің, ауыл
шаруашылық дақылдары егістерінің көлемінің, егістістің құрылымын
есептегенде колданылады.

Есептеу-конструктивтік тәсілі, әртүрлі варианттарды салыстыру
арқылы орындалады. Шартты кадастрльқ есептік мөлшерімен - варианттың
салыстыру принципін бұзбай, критерий ретінде 1 ІҚМ келетін шартты
кадастрлық егістің мөлшерін пайдалану арқылы анықталады. Бұл ыңғайлы
тәсілдердің бipi.

Р= P1 * К1+Р2*К2+Рз*Кз
N

Р - Бір ІҚМ басына келетін жер көлемі;
Pi, Pz, Рз - егістік, шабындьқ жайылым аудандары;
Ki, К2, Кз-нақтылы өлшемдегі егістікті шабындықты, жайылымды
кадастырлық егіске айналдыру коэффиценттері.

Табиғи алқаптарды кадастрлық есепке аудару коэффиценттері
анықталады:

К = Yi*Ci
Y2*C2

YiY2 -1 га егістің өнімділігі;
Ci, С2 - 1 ц шабындық пен 1ц егістікте өсетін көп жылдық шөптің беретін
азықтық бірлігі.
Салыстыру индексі:

И=Б: БЭ
Б, Б=Э- шаруашылылықтың немесе т.б. және эталлонньң балл бонитеті
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Бір мал басына қажеттілі егістің көлемін 15% ұлғайтамыз, сақтандыру қоры
ретінде және шабындық пен жайылымның әр жыл бойынша табиғи
құбылыстардың әсерінен өнімділіктерінің құбылмалы болуына байланысты.

4.Шаруашылық аралық жерге орналастыру.
4.1. Шаруашылық аралық жерге орналастырудың міндеттері мен

мазмұны.
Жер иеленушіліктер мен жер пайдаланушылықтарды құру және

әзгерту, халықшаруашылық салаларының муқтаждықтарына сай жерді білу
және қайта білу, шаруашылықаралық жерге орналастыру арқылы жүзеге
асырылады. Шаруашылықаралық жерге орналастырудың осы ic-
қимылдарына қарай меншік иелері мен жер пайдаланушыларлық құқықтары
мен міндеттері және осы арқылы жер пайдалану жөніндеп әлеуметтік-
экономикалық қатынастары.

Сонымен қатар шаруашылық жургізу жагдайлары ізгеріп отырады.
Демек, шаруашылықаралық жерге орналастыру - техникалық және
құқықтың ic-қимылдар арқылы жүзеге асыратын әлеуметтік-экономикалық,
құқықтық және техникалық шаралар жүйесі.

Учаске мекемелерінің өзгеруі, оған иеленуге (пайдалануға) құқықтық
тууы, қағида бойынша, шаруашылықаралық жерге орналастырудың нәтижесі
болып табылады. Бұл құқық кеңістік аспектісіне шаруашылықаралық
жерге орналастыру арқылы белгіленген мекемелермен шектеледі. Бірақта,
шаруашылықаралық жерге орналастырудың мәш тек мәселерді жүрізуге
емес. Жалпы алғанда оның мағынасы кәсіпорындардың, ұйымдардың,
мекемелердің жер иеленушөліктерін (жер пайдаланушылықтарын)
құруды, реттестіруді немесе ізгертуін, оларды экономика жағынан тиімді
Түрде орналастыруды, қолайлы құрылымдарын белгілеуді қамтиды.

Шаруашылықаралық жерге орналастыруды жүзеге асыра отырып 6ip
қатар принциптерді нұскау ретінде қолдану қажет. Соның ішінде:

республиканың жер туралы заңдарын қатал ескеру, жер
пайдаланушылықтар, жер иеленушөліктердің мәселелерінің турақтылығын
қамтамасыз ету;

жердің ысырапсыз және тиімді, ғылым тұрғыдан негізделген
пайдалуын, ауыл шаруашылығының жерге деген приоритетін қамтамасыз
ету;

әрбір жер пайдаланушыға ізінің міндеттерін ойдағыдай атқаруға,
өндірісінің тиімділігін арттыруға қолайлы кеңістік жағдайлар жасау;

жер мен басқа табиғи ресурстарды қорғауға жан-жақты мүмкшөлік
жасау.

Жер пайдаланушылықтар мен жер иеленушөліктер жүйесі
шаруашылықаралық жерге орналастырудың объектісі болып табылады.
Бұл қағида бойынша әкімшөлік аудан немесе бip топ мәжіліс орналасқан
жер пайдаланушылықтар мен жер иеленушөліктер.
Шаруашылықаралық жерге орналстырудың міндет-мақсаттары сан алуан.
Дегенмен, оларды екі топқа түйістіруге болады:
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- жердің ысырапсыз пайдалануын және қорғалуын ұйымдастыру; өндірісті
территория жағынан ұйымдастыру.

Шаруашылықаралық жерге орналастыру екі түрлі тармаққа
бөлінеді:
1.ауылшаруашылық кәсіпорындардың жер иеленушөліктерін құру;
2.ауылшаруашылық емес мақсаттағы жер пайдаланушылықтарды
құру.

жер иеленушөліктер мен жер пайдаланушылықтардың қaзіргі күні
зерттеліп жерге орналастыру қажеттілігін тудырған себептер анықталады
және сол себептерді жою жолдары белгіленеді;

мүдделі меншік иелері мен жер пайдаланушылардың талаптары
айқындалады, оларды қанағаттандыру мүмкіншөлктері қарастырылады;
жобалау тапсырмасы жасалып қарастырылады және бектіледі.

Жалпы алғанда шаруашылық аралық жерге орналастырудың мазмұны
мынандай ic- әрекеттерді қамтиды:

ауылшаруашылық кәсіпорындарының жер иеленушіліктерін
құру;

жер иеленушөліктер мен жер пайдаланашулырды үнемі
реттеттіріп отыру;

ауылшаруашылық және халықшаруашылық мұқтаждықтарға
игеру үшін жаңа жерлерді іздестіру;

жерді белгі беру және алып қою арқылы ауылшаруашылық
емес жер пайдаланушыларды құру;

елді мекендердің шептерін белгілеу және өзгерту.
Қойылған мақсат-міндеттеріне, жобалау объектісіне, аймактық

табиғи ерекшеліктерге қарай шаруашылықаралық жерге орналастырудың
маңызы, жүзеге асыру реттілігі, әдістемесі өзгеріп отырады. Осыған орай
оның мынандай типтерін белгілеуге болады:

ауылшаруашылық кәсіпорындардың (шаруа шаруашылықтарының,
совхоздардың, колхоздардың т.б.) жер иеленушөліктерін құру;

ауылшаруашылық кәсіпорындардың жер иеленушөлктерінің
кемшөліктерін жою арқылы жетілдіру;

суармалы егіншөлікке игерілген жерлерде жаңа жер иеленушөліктерді
құру;

игеруге іздестірілген жаңа жерлерде ауылшаруашылық
кәсіпорындардың жер иеленушліктерін құру;

шаруашылықаралық өндірістің бірліктердің жер массивтерін құру;
тау, шөл басқа маусымдың жайылымдарды қайта бөлу;

ipi гидротехникалық құрылыстарға жер бөлініп беру және осыған
байланысты жер иеленушіліктердің (жер пайдаланушылықтардың)
өзгерілуін реттестіру;

шағын ауылшаруашылық емес жер пайдаланушылықтарды құру;
сызықты құрылыстарға (темір және автомобиль жолдары,

тоқтасымалдау және байланыс жуйелері, каналдар мен құбырлар) жер беліп
беру;
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елді мекендердің көптерін белгілеу және өзгерту.

4.2.Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жерге орналасуын
ұйымдастырудың міндеттері мен қағидаттары

Аграрлық реформаға байланысты бұрыңғы мемлекеттік
шаруашылықтар мемлекеттік емес заңды тұлғаларға, әртүрлі
шаруашылықтың серіктілерге, кооперативтерге ауысқан.

Жаңа агро-құрылымдардың жер пайдалануын ұйымдастыру үшін
орналаскан жерімен, топырағымен, жер бедерімен, табиғи өсімдіктерімен,
көлемімен және компактілігімен, гидрогеологиялық және басқа
жағдайларымен ауылшаруашылық дақылдарын, көп жылдық жеміс-жидек
өсімдіктерін және өндірістердің мал іcipyгe жарамды, продуктивті жер
массивтері белгілі болады. Бұл жерлер ауыл шаруашылық технологияларын,
механизмдерін пайдалануға және басқаруға ыңғайлы болуы керек. Жер
пайдалануды ұйымдастыру шаруашылық орталықтарын және жолдарды
орналастырумен тығыз байланысты.

Жолдар, ауылшаруашылық өнімдерін және керекті техниканы,
материалдарды, өндіріс құралдарын тасуға ыңғайлы болуы керек.

Орналасқан аймағына, шаруашылықтың мамандығына, оның жер
пайдалануының құрам білігі сәйкес болуы керек. Мысалы қой
шаруашылығьның жерінің құрамында шабындық пен жайылым көп, ал
егістік шаруашығьнда- жер көп болуға тиісті.

4.3.Жер пайдалануды құру жобасын жасау
Жер пайдаланулардың әрқайсысын орналастырғанда:
территорияның жағдайы және қалыптасқан ұйымдастырылуы есепке

алынады. Бұрынғы енгізілген капиталды неғұрлым толық пайдалануға
тырысу кажет;

өндіріс орталықтарының ыңғайлы орналасуы;
компакті массив ретінде;
тегіс жерлерде квадратка немесе тікбұрышты тіртбұрышқа ұқсас

жасау;
бірнеше учаскеден тұрганда - олар бір-біріне жақын, байланысы

ыңғайлы болуы керек.
әрі қарай территорияны үйлестіруге ыңғайлы.
Жер иеленушөлік талапқа сай болу үшін мынандай бip қатар

принциптерді нұсқау ету қажетті:
жеке жер иеленушөліктердің орналасуы ауыл шаруашылығының

әлеуметтік- экономикалық мүдделіктеріне, басқа осы территорияда
орналасқан жер иеленушөліктердің мүдделеріне де өзара сәйкесті болуға
тиісті;

жер иеленушөліктің ауданы, біріншіден, шаруашылық өндірістің
көлеміне, мамандандырылғандығына, екіншіден, аймақтық табиғи
ерекшеліктерге сай болуға қажетті;
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жер иеленушөліктің құрамына жердің ұтымды пайдалануын
қамтамасыз ететін жер шаруашылыктың мамандандырылғандғына сай
алаптардың аудандары мен түрлерін енгізу керек;

жер иеленушөліктің кескін үйлесімі (конфигурациясы) әртұтас және
өндіріс пен территорияны ұйымдастыруға ыңғайлы болуға тиісті;

Жер иеленуіліктің территориясындағы шаруашылық орталықтардың
дұрыс орналасуын қамтамасыз ету, олардың өзара және алаптар мен
сырттағы өндірістік орталықтарымен транспорттық байланыстарын
қолайлыландыру қажетті. Ауылшаруашылық жер иеленуіліктерге қандай
өөзгерістер болса да осы принциптердің негізінде енгізілуге тиісті.

Нарық экономикасына көшу кезеңінде меншіктің әртүрлі
формаларына, соның ішінде жеке меншікке негізделген меншік иелерідің
саналуан түрлері пайда болуда. Әсіресе, бұл шаруа қожалықтарына қатысты.
Бірақ экономикадағы осындай жаңа құбылыстар жерге орналстыру теориясы
жағынан әлі толық зерттеліп үлгерген жоқ. Сол мәселелердің ішінде -
ауылшаруашылық жер иеленушөліктердің құрылу жөніндегі теориялық
негіздері мен әдістемесі. Ауылшаруашылық жер иеліктерді құру жобасы
бірнеше құрама білшектерден тұрады:

жер иеленушөліктің ауданын белгілеу;
жер иеленушөлікті орналастыру және қалыптастыру;
шаруашылықтардың орталық мекендерін орналастыру;
жер иеленушөлікті құруға кажетті алаптардың түрлері мен аудандарын

анықтау;
жер иеленушөліктің межелерін жүргізу;
ауыл шаруашылық территорияны реттестіру жобасын жасау.
Енді әрбір құрам бөлшегінің нақты мазмұнын қарап өтелік.
Жер иелеленушөлікті орналастырғанда территорияның қазіргі күні мен

реттігі, яғни елді мекендердің үлкендігі мен орналасуы, жол торабы және т.б.
мұқият ескеріліп отырады. Сонымен қатар жаңадан жолдар, каналдар және
басқа өндіріс құралдарын салу мүмкіншөліктері мен қажеттіліктер
қарастырылады. Оларға шығындалатын қаржы, олардың мөлшерлері
максималды түрде қысқартылуға тиісті. Бұл үшін аталған өндіріс құралдарын
барынша толығырақ пайдалану мүмкіншөліктері іздестіріледі.

Орталық мекен мен елді мекендердің өзара және алаптар мен қатынасы
ыңғайлы болуына көп көңіл бөлінеді.

Сонымен бірге жер иеленушөліктің өзі біртұтас массив түрінде
карапайым конфигурациялы болуға тиісті. Ең қолайлы квадрат немесе тік
бұрыш кескін үйлесімді. Жер иеленушөліктің территориясы, мүмкіндік
болғанша, өзен, жол, орман т.б. бөлшектелмеуге тиісті. Егер де оның ауданы
бір қатар массивтерден құралса соңғылардың аралығын қысқартуға тырысу
керек. Бөлек орналасқан шағын жер массив бірнеше шаруашылықтарға
бөлшектемеген дұрыс.

Жер иеленушөліктің тұтастығы арнайы тұтастық коэффициентімен
бағаланады. Бұл көpceткіштерді жер иеленушөліктің периметрін (км), сондай
ауданды квадраттың периметріне білу нәтижесінде шығады:
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Кт = Р
П
4 бұнда,

П - жер иеленушөліктің периметрі, км;
Р – жер иеленушөліктің ауданы, км2

Неғұрлым бұл коэффициент төмен болса, соғұрлым жер
иеленушөліктің тұтастығы талапқа сай болғандығы. Жер иеленушөліктің
тұтастығы мен шаруашылықтың орталық мекеменің орналасқан орташа
қашықтық деген аса маңызды техника-экономикалық көрсеткіш тәуелді.
Соңғымен, өз кезегінде, транспорттық шығындардың мөлшері себептеледі.
Шамамен бұл көрсеткіш мына формула арқылы табылады:

Корт = Ко.м. х Кж х Р; бұнда,
Р - жер иеленушөліктің ауданы, км2

Ко.м - орталық мекеменің орналасуын ескеретін коэффициент;
Кж - жолдардың кисықтығын ескеретін коэффициент.

Жол коэффициенті 1.3.-1.4. шамасында. Орталық мекеннің орналасуын
ескеретін коэффициент арнайы таблица арқылы табылады. Оның шамасы
иеленуге берілетін учаскенің ұзындығы мен көлденеңінің ара қатысымен
және орталық мекеннің орналаласуымен (учаскенің ортасында, шетінде,
жартылай диагональдық ортасында) байланысты. Мысалы, орталық мекенді
жер иеленушөліктің ортасында шетіне қарай ауыстырғанда орташа
қашықтық екі есеге дейін өседі.

Жер иеленушөлікті қалыптастыру процесі экспликацияны жасаумен
аяқталады. Бұнда Жерге орналастыруға дейінгі және содан кейнгі бөлінген
жалпы жер иеленушөлік пен алаптардың жеке түрлерінің аудандары
көрсетіледі.

Орталық мекендерді орналастыру. Бұл мәселе екі өзара байланысты
міндеттерді қамтиды. Орталық мекеннің тұратын жерін белгілеу және оны
жайғастыруға (салуға) учаске таңдау. Жаңадан салынатын орталық мекенді,
жоғарыда айтылғандай жер иеленушөліктің ортасына қарай орналастырған
жөн. Сонымен қатар оны сумен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, басқа елді
мекендермен (аудан, облыс орталықтарымен) транспорттық байланыстарын
ескеру қажетті.

Егерде орталық мекен ретінде бар елді мекендер пайдаланылса,
ортаның арасынан ең ірісі жақсы жабдықталғаны және ыңғайлы орналасқаны
алынады.

Жep иелікті кұруға қажетті алаптардың түрлері мен аудандарын
анықтау. Жер иеленушөлікті құруға кажетті алаптардың түрлері мен
аудандары шаруашылықтың мамандандырылғандығына тікелей байланысты.
Олар кәсіпорынның жоспар, алып отырған барлық салаларының ойдағыдай
дамуын қамтамасыз етуге тиісті мысалы, қой шаруашылықтарында
жерлердің басымы жайылымдар, ал мақта өсіретін ауылды елді мекендерде
алаптар болуы қажетті.
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4.4.Шаруа қожалықтарына және жауапкершілігі шектеулі
серіктестерге жер бөліп беру жобасы.

Шаруа қожалығының ауданы алаптардың құрамына, сапасына, табиғи,
экономикалық және әлеуметтік жағдайларна қарай анықталады.

Шаруа қожалығының жерлер көлемі мен сапасы орналасқан аймақтың
табиғи жағдайларымен тығыз байланысты болады. Мысалы, оның
мамандандырылғандығы, демек бүкіл өндірістік құрамы, осы жағдайлармен
себептеледі. Егер де шаруашылық шөл, шөлейт аймақгарында оның
негізгіөндірістік бағыты қой, түйе немесе жылқы шаруашылығы болуы
ықтимал. Ал мамандандырылғандығына қарай шаруашылықтық жер
иеленушіліктік жалпы ауданы, алаптарының арақатынастары, үлес
салмақтары тағы да осы тәріздес параметрлері қалыптастырылады.

Сонымен бipre шаруа қожалығының көрсеткіштері бip қатар әлеуметтік
экономикалық факторлармен байланысты. Солардың ішінде: елді
мекендердің түрлерімен орналасуы ерекшеліктері халықтың саны мен
қоныстану тығыздығы, қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық
инфрақұрылымның сипаттамасы және т.б. Мысал шаруа шаруашылығы
туралы Заң бойынша совхоздар мен колхоздарды жер иеленуілігінің жалпы
ауданы еңбекке жарамды мүшелерінің санына біле отырып әр адамға
қатысты жер үлесінің мөлшері белгіленеді.

Шаруа қожалығының жер үлесінің орналасуы, елеулі түрде елді
мекендердің көлемі, орналасу ерекшеліктері, сонымен қатар гидрография
мен ландшафт элементтері әсер етеді. Егер де шаруа шаруашылығы иесінің
әулеті шағын көлемді немесе бригада орталығында мекендесе, онда жер үлесі
сол елді мекеннің жанында не болмаса жуық жерде орналасуы мүмкін. Бұл
ұйымдастыру формасын отрубті деп атайды. Ал ірі елді мекендердің
(шаруашылықтың орталық елді мекені мысалы тұрғындарының жер үлестері
шалғайлы жерлерде орналасуы ықтимал. Шаруа қожалығының жер
иеленушөлігінің бұл түрі хуторлық делінеді.

4.5.Ауыл шаруашылығына жатпайтын жер пайдалануларды құру
Республика территориясының басым бөлігінде ауылшаруашылық

өндіріспен айналысатын кәсіпорындар орналасқан. Сондықтан әртүрлі
мемлекеттік, қоғамдық мұқтаждықтарға қажетті жер уческелері
ауылшаруашылық мекемелерінің үлесінен бөлінеді. Білінген жерлер
құқықтық жағынан мүлде басқа юридикалық мәнге ие болады. Енді бұлар
жер иеленушөлік қалпынан жер пайдаланушылық статусына ауысады.
Осыған байланысты жерге орналастыру процесі экономикалық және
техникалық мәселелермен қатар жаңадан құрылған жер
пайдаланушылықтарды құқықтық тұрғыдан рәсімдеу ic-әрекеттерін қамтиды.
Демек, жерге орналастыру процесіне жобаны жасау және дәлелдеумен бipre
жер уческесін белгі беру, соңғысының межелерін жер бетіне түcipy және жер
пайдаланушыға пайдалануға құқық беретін құжаттарды тапсыру жөніндегі
мемлекеттік органдардың тиісті шешімі қабылдау жатады.
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Әртүрлі өнеркәсіптік, транспорттық және басқа ауылшаруашылық емес
объекттерің орналасуы індіргіш күштерді орналастыру принциптерінің
негізінде халықшаруашылық салалардың экономикалық даму жоспарлары
бойынша жүзеге асырылады. Бұл жерге орналастырудың міндеті емес.
Бірақта, ауылшарушылық емес жер пайдаланушылықтарың нақты орны,
аудандары, межелері және кескін үйлесімдіктері жерге орналастыру арқылы
анықталады. Бұндай жағдайда шаруашылықаралық жерге орналастыру
салааралық сипатқа ие болады, өйткені жердің бip саладан екіншісіне, бip
категориядан басқасына ауыстырьшуы орын алады.

Ауылшаруашылық емес объектілер түрлі-түрлі болады. Бұл қазып
шығару және іңдеу өнеркәсіптерінің кәсіпорындары, энергетика,
транспортты байланыс және басқа көптеген (денсаулық сақтау, табиғат
қорғау т.б.) салаларға жататын құрылыстар мен объектірлер, мекемелер мен
ұйымдар. Осымен қатар бұлардың жер пайдаланушылықтарының аудандары
мен орналасуы да әртүрлі болады.

Уақыт аспектісінде жер пайдалануға тұрақты түрде немесе уақытша
берілуі мүмкін.

4.6.Ауыл шаруашылығына жатпайтын жер пайдалануларды құру
жобасын дайындау

Ірі жер учаскелері алынған межелес орналасқан жер иеленушөліктер
мен жер пайдалынушылықтарда қайта құру, реттестіру кейбір елді
мекендерді, құрылыстарды т.с.с кішіру қажеттілігі туу мүмкін. Осы мәселеге
байланысты ұсыныстар шаруашылықаралық жерге орналастыру схемасы
немесе жобасы ретінде дайындалады.

Ауылшаруашылық емес жер пайдаланушылықтарды құру жөніндегі
жобалық шешімдердің варианттары бір қатар техника-экономикалық және
экономикалық көрсеткіштер арқылы салыстырып бағаланады. Сол
көрсеткіштердің қатарына жерге орналастыpy процесіне қатыстырылған жер
иеленушөліктердің саны мен құрамы, әртүрлі шығындар мен келтірілген
залалдардың мөлшерлері және көптеген басқалары жата;ды.

Негізгі техника-экономикалық көрсеткіш ретінде берілген жердің
ауданы мен құндылығы алынады.

4.7.Ауылшаруашылығының шығындарын өтеу мөлшері.
Жердің ауылшаруашылық айналымның тұрақты немесе уақытша тиіс

қалуы ауылшаруашылық өндірісті белгілі бip мөлшерде шығынға ікеліп
соғады. Заң бойынша бұл шығындар өтелуге тиісті. Олардың көлемі жер
қоныстары және жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік комитеті
дайындайтын нормативтер арқылы анықталады. Осы Қаулы бойынша
шығындардың мөлшері алынған жердің ауданына теқ жаңа жер учаскелерін
игеруге қажетті қаржының көлемінде белгіленеді.
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4.8. Ауыл шаруашылығынан тыс мақсатта жерлерді алып қою
кезіндегі жер пайдаланушыға келтірілетін зиян

Жер пайдаланудың кемістіктері дегеніміз ауылшаруашылық
мекемелерінінің жер пайдалануындағы өндірістің экономикасына,
ұйымдастыруына және жерді пайдалануда кері әсерін тигізетін
қолайсыздықтар. Бұл қолайсыздықтарға жер пайданаланудың өте үлкен
немесе өте кіші мөлшерлері, ыңғайсыз орналасуы және шекарасындағы
кемістіктер жатады. Осы кемістіктерді жоюға бағытталған жерге
орналастыру жұмыстары жер пайдалануды жетілдіру деп аталады.

Кемістіктер:
1.Жер пайдаланудың тиімсіз мөлшері – оның ауылшаруашылық

мекемесінің мамандығына, аймақтық тиімді мөлшерлерге сәйкес келмеуі.
Мысалы, солтүстік аудандарда: қой шаруашылықтарының мөлшері өте үлкен
болуы мүмкін, ол шаруашылық экономикасына, немесе ұйымдастыруына
кері әсерін тигізбейді. Ал егер оңтүстік аудандарда орналасқан жеміс-жидек
немесе кікініс өсірумен айналысатын шаруашылықтардың мөлшері жоғарыда
айтылған солтүстік ауданда орналасқан қой шаруашылығының мөлшеріндей
болса, бұл өте қолайсыз және тиімсіз мөлшер болады. Өйткені бұл
шаруашылықтарда жұмыс қолы өте көп пайдаланылады. Сондықтан,
осыншама көлемдегі жерді игеру үшін өте көп адам керек болады. Екіншіден,
бұл өнімдер өте тез бұзылатын, алыс жерге тасымалдауға келмейтін
болғандықтан олардан алынатын түсімдер шығындардан асып кетуі мүмкін.
Сондықтан, мұндай жағдайда жер пайдаланудың ықшам ауданы және қалаға
немесе басқа үлкен елді мекенге, яғни, сол өнімдерді сату мүмкіншөлігі
жоғары, елді мекендерге жақын орналасқаны тиімді.

Сонымен, ауылшаруашылық мекемесінің тиімді мөлшері деп,
шаруашылықтың мамандығына, оның орналасқан аймағына сәйкес көлемді
шаруашылық мөлшерін атайды. Мысалы, мал шаруашылығы бойынша
шаруашылықтар жерлерінің тиімді мөлшері бірдей болуы мүмкін емес.
Қойды алысқа айдауға болады, ал сиырды оның ішінде – сүтті сиырды өте
алыс айдауға болмайды. Мысалы, шошқа бір орында тұрып ісіріледі және
бордақыланады. Сондықтан қой шаруашылығының мөлшері 20-50 мың га,
ІҚМ шаруашылығының мөлшері –16-18 мың га, шошқа шаруашылығы 1-5-7
мың га а/ш алқаптарына сәйкес болулары керек. Бұл шаруашылық
мөлшерлері салыстыру үшін берілген. Қазіргі кезде, ауылшарушылық
құрылымдарының мөлшерлерінің айырмашылықтары өте үлкен
болғандықтан олардың оптимальды мөлшерлерін атау қиын.

2. Жер пайдаланудың кемістіктерінің бірі - жер пайдаланудағы ауыл
шаруашылық пайдаланулардың тиімсіз құрамы мен үлесі. Яғни,
ауылшаруашылық алқаптарының құрамы мен үлесінің а/ш кәсіпорнының
мамандығына және оның құрамындағы салаларға сәкес келмеуі. Мысалы,
мал шаруашылығымен айналысқан кәсіпорынның жер пайдалануының
үлесінде шабындық пен жайылым көп болуы керек, ал егістік пен шошқа
шаруашылықтарының үлесінде егістік алқаптары кібірек болу керек.
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3. Жер пайдаланудың әр учаскесінің басқа жер пайдаланулармен
жолақтана орналасуы. Мысалы, шаруа қожалығына берілген жер пайдалану
бірнеше учаскеден тұрады: шабындық бір жерде, жайылым бір жерде. Бұл
жағдай транспорттық шығын кібейеді; басқару қиындайды, басқа жер
пайдалануды басып іту қажеттілігі туады.

4. Бір жер пайдалануда екінші жер пайдаланудың жер учаскесінің
орналасуы. Бұл жағдайда транспорттық шығын ұлғаяды, қолайсыздық туады.

5. Алыс жерлік - жер пайдаланудың кейбір учаскелері елді мекеннен
алыс орналасқан. Бұл жағдай экономикалық және шаруашылықтық кері
әсерін тигізеді. Транспорттық шығын ұлғаяды, ұйымдастыру күрделіленеді.

6. Жер пайдалану шекарасының ирелек болуы. Ішкі шаруашылық
жерге орналастыру жұмыстарын күрделілендіреді жене жер пайдаланудың
конфигурациясын қолайсыздандырады.

7. Топографиялық жолақтана орналасуы. Жер пайдаланудың бір
білігінің томардың, ізеннің, кілдің басқа бетінде қалуы.
Жер пайдаланудың кемістіктері олардың көп жылдар бойы күрделі
қалыптасу жолында пайда болған. Кемістіктерді анықтау және оларды жою
белгісі ретінде жер пайдаланудың сыртқы пішіні емес, оның
шаруашылықтың экономикасына, оны ұйымдастыруына тиетін кері әсері
қаралады. Кейбір жағдайларда бұл кемістіктері жою мүмкіндігі болмайды.

Әр жағдайда жер пайдаланушылар мен мүдделі мекемелер мен
шаруашылықтардың тілегі есепке алынады.

Жер пайдаланулардың сапалары әртүрлі болған жағдайда жер
біліктерін айырбастау келесі жолмен орындалады: мысалы бір шаруашылық
екінші шаруашылыққа 130 га егіс (Е 1) береді, оның б.б. (Б 1) 70, сол жер
үшін екінші шаруашылық біріншіге бонитет баллы (б.б.) 65 жер учаскесін
береді. Бұл учаскенің ауданы келесідей анықталады:
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яғни, 10 га жер кібірек беру керек.

Қазіргі нарық кезінде осы проблемаларды жер біліктерін
айырбастамай, сату-сатып алу арқылы да шешуге болады. (Орналасқан
зонасындағы жердің құны бойынша).

4.9.Бұзылған жерлердің құнарлы қабатын қалпына келтіру
Бұл мәселе жерге орналастыру жобасының құрамында білек жұмысшы

жобаны жасауға арналған тапсырма ретінде қаралады. Техникалық
шарттарда топырақтың құнарлы қабаты алынатын учаскелердің аудандары,
құнарлы қабатының қалыңдығы, оны пайдалану жолдары, уақьпша 1
үйінділердің орналасуы, жақсартылуға жататын алаптардың аудандары, онда
төселетін топырақтың құнарлы қабатының қалындығы және бұл жерлерді
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пайдалану жөніндегі талаптар белгіленеді. Қосымша тиісті сызбалар
жасалады.

Бұл мәселе де жерге орналастыру жобасының құрамында қамтылады.
Осы жөніндегі шарттарда бүлінген жерлерің аудандары мен орналасуы,
олардың қалпына келтірілгеннен кейін бүлінген жерлерді қалпына келтіру
мерзімі айқындалады. Бұған да керекті сызбалар дайындалады.

4.10.Құнарлы қабатты қалпына келтіру жобасы, оның мазмұны
Бүлінген жердің ауданымен бipгe оның алқаптық құрамы анықталады.

Бұл жөніндегі мағлуматтар жобалық экспликацияға 0,1 га дәлдікпен жазып
толтырылады. Учаскенің құрамы алқаптардың пайдалануға берілген мерзімі
(тұрақты түрде, ұзақ және қысқа мерзімді) бойынша да есептеледі.

Ауылшаруашылық өндірістің шығынын анықтау мақсатымен берілген
жердің сапалық құрамы (құндылығы) табылады. Ол ушін топырақты зерттеу,
бонитировка және жерді экономикалық тұрғыдан бағалауға қатысты
материалдар қолданылады.

4.11.Шаруашылық аралық жер пайдалану жобасын жасау және
жер учаскесін беру

Объектінің бас планы мен орналасу схемасына қарай және әртүрлі
мақсаттарға арналған жер белгі беру нормалары мен құрылысты салу
тығыздығы ескеріле отырып берілетін жердің бірінші жуықтаудағы ауданы
есептеледі.

Берілетін учаскенің орналасуы бірнеше варианттарда қаралады.
Соңғыларға мынандай бірқатар талаптар қойылады.
Біріншіден, учаске запастағы ауылшаруашылық өндіріске жарамсыз

немесе сапасы өте тімен жерлердің құрамынан білінуге тиісті.
Екіншіден, бұл ic-әрекет межелес орналасқан жер иеленушіліктер мен

жер пайдаланушылықтардың территориялық тұтастығын, ішкі шаруашылық
реттілігін бұзбауға тиісті.

Үшіншіден, уческенің қоршаған ортаға теріс әсер (эрозияның іршуі,
топырақтың батпақтануы және ластануы т.с.с) етпеуге тиісті. Осы талаптарға
сай вариант ең тиімді болып саналады.

Жер yчacкeлepiнiң аудандарына қарай межелері әртүрлі масштабы
пландарға түсіріледі. Көбінесе бұл 1:10000 масштаб, бірақта бұдан да ұсақ
масштабты пландар қолдануы мүмкін.

5.Ішкі шаруашылық жерге орналастыру түсінігі және мазмұны
5.1.Халық шаруашылығы салаларында жер қорын тиімді бөлу,

орналастыру және пайдалану
Ішкі шаруашылық жерге орналастыру – жерге орналастырудың бір

түрі. Оның жобалау объектісі – ауыл шаруашылық өндірісімен айналысатын
кәсіпорынның иелігіндегі, пайдалануындағы немесе арендаға алған жері, оны
территориялық ұйымдастыру.
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Ішкі шаруашылық жерге орналастыру дегеніміз ауылшаруашылық
кәсіпорындарының өндірістік территориялық ұйымдастыру шараларының
жүйесі: жерді, адамдардың еңбегін, а/ш техниканы тиімді пайдалану үшін,
топырақ құнарлығын қорғау және жақсарту үшін, ауыл тұрғындарының
тұрмысын жақсарту үшін.

Шаруашылықтың территориясын ұйымдастыру жолында мына
мәселелер шешіледі:
1) Топырақтың құнарлығын сақтау және жақсарту.
2) Ауылшаруашылық алқаптарды неғұрлым жақсы пайдалану жыртылатын
жерлерді неғұрлым интенсивті пайдалану.
3) Эрозияны тоқтату және оның болмауына әсер ету.
4) Суарылатын жерлерде топырақтың тұздалмауына ирригациялық
эрозияның болмауына әсер ету.
5) Мәдени ландшафтарды қорғау және жаңадан құру.
6) Жерді пайдалануда бос қалған жерлердің болмауына және шаруашылықты
ұйымдастырудың прогрессивтік, ғылыми негізделген жүйелерін еңгізу үшін
ұйымдастыру территориялық жағдай жасау.
7) Адамдардың жұмыс істеуіне, дем алуына, тұрмысын жақсартуға жағдай
жасау.

Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасының мазмұны табиғи
және экономикалық жағдайларға және шешөлетін сұрақтарға байланысты әр
түрлі болады. Оған қарамастан ішкі шаруашылық жерге орналастыру
жобасының келесі шартты құрамды біліктерге білуге болады:

Өндірістің бөлімшелерін және шаруашылық орталықтарын
орналастыру.

Ішкі шаруашылық жолдарды, су шаруашылық немесе басқа инженерлі
ғимараттарды орналастыру.

Ауылшаруашылық алқаптарды ұйымдастыру.
Ауыспалы егіс жерлерін және олардың терреторияларын ұйымдастыру.
Жеміс-жидек және жүзімдіктер терреториясын ұйымдастыру.
Мал азықтық алқаптардың терреториясын орналастыру.

5.2. Шаруашылықаралық жерге орналастыру жұмыстарындағы
дайындық жұмыстары.

Жалпы алғанда дайындығы жұмыстар камералдық дайындау мен
далалық зерттеуден тұрады. Камералдық жерге орналастырулық
дайындалудың мақсаты жан-жақты негізделген жобаның жасалуын
қамтамасыз ету. Бұл жұмыс жерге орналастыру процесіне қатысушыларды
анықтаумен олардың тізімін жасаудан басталады. Содан кейін мынандай
материалдар мен құжатар жиналып зерттеледі:

жерге орналастыру жөніндегі өтініштер, шешімдер, каулылар;
жерге орналастыру процесінде қатысатын шаруашылықтар мен

кәсіпорындардың мақсат-міндеттері мен даму перспективалары жөніндегі
мағлұматтар;

аудандық және облыстық жерге орналстыру схемалары;
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жерді пайдалануға құқық беретін кұжаттар;
жерді есепке алу және бағалау женіндегі қадастрлық мәліметтер;
жер иеленушөліктер мен жер пайдаланушылықтардың қолайлы

масштабтағы жеке және жалпы пландары;
бұрынғы жүргізілген жерге орналастыру материалдары;

топырақ, геоботаника, мелиорация, су шаруашылығы және басқалары
жөніндегі зерттеу-іздестіру материалдары;

мелиорация, суандыру жене сол теріздес жобалар;
жерге орналастыруға тартылған кесіпорындардың өндірістің

нәтижелерін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер;
шаруашылық орталықтар, соларда тұратын жұрт және өндірістік

құрылыстар тұралы мағлұматтар.
Әрине, бұл құжаттардан тізімі жобаның түрі мен міндет-мақстатарына

қарай ізгеріп отыруы мүмкін.
Камералдық дайындаудың нәтижелеріне қарай далалық зерттеу

жұмыстарының көлемі белгіленеді. Олардың макеты жетіспейтін
материалдардың орнын толықтыру. Зерттеу жұмыстарын жерге
орналастыру женіндегі жобалау институттарының мамандары мен
шаруашылық өкілдері жүргізеді. Керекті жағдайларда бұған басқа да
мамандар қатысуы мүмкін.

Далалық зерттеу арқылы жиналған материалдардың натураға
сәйкестігі айкындалады. Бұнда да жұмыстардың көлемі мен тізімі жобаның
алдына қойылған мақсат-міндеттеріне байланысты.

5.3. Ішкі шаруашылықаралық жерге орналастыру
жұмыстарындағы дайындық жұмыстары.

Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасын негіздеу үшін
шаруашылықтың жерін мінездемелейтін құжаттар мен материалдар жиналуы
керек: қазіргі кездегі қалыптасқан территориясының орналасуы;
шаруашылық салаларының қазіргі кездегі жайы және әрқарай дамуы
жайындағы деректер. Барлық деректерді дайындық жұмыстары арқылы
жинап алынады.

Камералдық дайындық жұмыстарына деректерді, құжаттарды жинау,
жүйелеу және зерттеу жұмыстары жатады.

Мына құжаттар жиналады: пландық-картографиялық, жер-кадастрлық,
зерттеу материалдары салалардың экономикалық жайы жайында деректер,
шаруашылықтың орналасқан запасының агроклиматтық жағдайы жайында,
шаруашылық әрқарай дамуы, территориясының орналасуы (организация)
жайында перспективалық болжамдар, бұрыңғы жасалған жобалар және т.б.

Пландық-картографиялық материалдар - жер иелігінің планы, әртүрлі
зерттеу жұмыстарының сызбалары (топырақ, топырақ-эрозиялық, топырақ-
мелиоративтік, геоботаникалық, т.б.)

Жер иелігінің (жер пайдаланудың планы) – жобалау жұмыстарының
техникалық негізі.

 

 



145

Көбінесе план ретінде аэрофототүсіріс арқылы жасалған пландық
материалдардың комплексын алады, кейде жер бетіндегі ілшеу жұмыстары
арқылы жасалған пландар қолданылады.
Әр далада әр түрлі масштабты пландар қолданылады: 1:5000 тан 1:50000 қа
дейін. Масштаб мына көрсеткіштерге байланысты болады: жер мілшелеріне,
оның конфигурациясына, ситуацияның контурларының білектенуіне,
олардың мөлшерлеріне, рельефтің күрделігіне, а/ш пайдаланулардың
пайдалануының интевсивті қарқындылық дәрежесі. (А/ш пайдаланулардың
пайдалануының қарқындылығын) т.е. суарылатын жерлерде, жеміс және
жүзім ісетін жерлерде ірі масштабты план жасалынады 1:5000 тан 1:10000 қа
дейін. Ұсақ контурлы жерлерде 1:10000, жыртылған жер массивтері ірі
далаларда 1:25000, шөлді (полупустыня) далада 1:50000 масштабтар
қолданылады. Әр түрлі зерттеу жұмыстарының сызбалары бір масштабта
жасалады.

Жиналған план-картография материалдар техникалық талаптарға
сәйкес болулары керек. Олардың қай уақытта қандай тәсілдермен
түсірілгенін, корректировкаланғандарын байқаланады.
Рельефі күрделі жерлерде пландар горизонтальдарымен болуы керек,
егістіктер қартасы болуы керек.

Аудандық немесе шаруашылық жер-кадастрлық кітаптар арқылы: жер
иелігі бекітілгені, көлемдері және сапасы жайында есепке алу жұмыстары,
топырақты бонитировкалау және жерге экономикалық баға бері жайында
материалдар жиналады. Жердің құрамын мінезделегенде:
1)Мемлекеттік Актісі бойыша жалпы жер көлемін, оның ішінде қоғамдық
және үй жанындағы жерлер жайында.
2)Көп уақытта, өмір бойы қолдануға берілген жерлер жайында және бөтен
жер пайдаланушылардың жерлері.
3)Жерлердің құрамы және мөлшері: (оның ішінде суландырылған,
құрғатылған).
4)Сапасы жайында мінездемелер: топырақтың механикалық құрама
егістіктер жайында эрозия, тұздалған (засоление, солонцеватость) жайында
және т.б. құнарлығын азайтатын жем-шөп пайдаланулардың мәдени-
техникалық жағдайы жайында, топырақтың агроөндірістік мінездемесі.
Жалпы өнім есесінің қайтуы (окупаемость) және дифференциалды өнім
(доход) бойынша.

5.4.Ішкі шаруашылықаралық жерге орналастырудағы жобалық
негіз дайындау.

Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жұмыстарын негіздеу үшін
шаруашылық жерін мінездемелейтін құжаттар мен материалдар жиналады:
қазіргі кездегі қалыптасқан территориялық орналасуы шаруашылық
салаларының қазіргі кездегі жайы және әрі қарай дамуы жайында.

Шаруашылықтың экономикалық және әлеуметтік жағдайын
зерттеулерде шаруашылықтың жағдайы жайында соңғы үш жылдық
есептерінің көрсеткіштері зерттеледі. Жобалау жұмыстары жүргізілетін
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шаруашылықтың 5-10 жылдық әлеуметтік және экономикалық дамуы
жайында жоспарлар қаралады. Осы зерттеулер арқылы шаруашылықтың
жағдайын мінездемелейтін келесі деректер жиналады:

Өндіріс мамандығы, шаруашылықаралық байланысы, шаруашылықтың
қосымша мамандығы.

Егістіктің көлемі, құрамы, енгізілетін органикалық тыңайтқыштардың
түрлері, көп жылдық өсімдіктер, мал азықтық алқаптар, өсімдік
шаруашылығының өнімі және оның пайдалануы.

Мал түрлері әр түрі бойынша саны, пародасы, жасы, мал азығының
жеткіліктігі, өнімділігі, өткен жылдар бойынша мал шаруашылық өнімі және
оның пайдалануы.

Өндіріс салалары, бөлімшелері, көмекші салалар, олардың адам
еңбегімен қамтамасыздығы.

Қолданылатын техника жайында мәліметтер, саны, түрлері, салалардың
механикаландырылғаны.

Тұрмыс, мәдени тұрмыстық жәе өндірістік құралдар жайында
мәліметтер саны, сапасы, құндылығы, терреторияның жалпы инженерлік
жабдықталғандығы.

Энергия қамтамасыздандырылғандығы.
Шаруашылық бойынша еңбек өнімділігі, өнімнің өзіндік құны, ақшалай кіріс
оның салалар арасында бөлінуі, өндірістік және еңбек ақы қоры

5.5.Экспликация құру. Жобалауға тапсырма жасау. Шаруашылық
бойынша аудандарды есептеу.

Экспликация тиісті формада жасалады. Дайындық жұмыстарының
материалдары бойынша жобалау ұйымы, тапсырма беруші мекеменің
өкілдерінің және мамандарының қатысуымен жерге орналастыру жобасын
орындауға тапсырма жасайды. Өкіметтің атқару органдырымен келісе
отырып жасалады. Жобалауға тапсырманы тапсырма беруші бекөтеді.
Жобалауға тапсырма өзінің бекітілген формасы бойынша жасалады.

Шаруа қожалығы жер пайдалануының теориялық және тәжірбиелік
аудандарын берілген формулалармен есептеу.

Шаруа қожалығының жер пайдалануының теориялық ауданы орташа
жер үлесі арқылы анықталады:

Рш.қ.теор. = Σ Si * n                      

Рш.қ.теор. = 7 * (6,85 + 32,43 + 0,4) = 277,76 га

онда: n – семья мүшелерінің саны, адам (вар № 1 = 7);

Si – алқаптар бойынша орташа жер үлесі, га/адам.

Орташа жер үлесі анықталады:

Si адам = Рi / N                         
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S егістік адам = 3426,3 / 500 = 6,85 га

S жайылым адам = 16212,5 / 500 = 32,43 га

S шабындық адам = 200 / 500 = 0,4 га

онда: Рi – алқаптар бойынша шаруашылық ауданы, га;

N – бойынша шаруашылықтағы еңбекке жарамды адамдар саны, адам
(вар № 1 =500).

Шаруа қожалығының жер пайдалануының тәжірбиелік ауданы
келесідей есептеледі:

Рк.х.пр. = Σ Si * n * М                 

Рш.қ.пр. = 7 * (6,85 + 32,43 + 0,4)*1 = 277,76 га

онда: n – семья мүшелерінің саны, адам;

Si – алқаптар бойынша орташа жер үлесі, га/адам.

М – орташа балл коэффициенті.

Орташа балл коэффициенті келесі формуламен есептеледі:

М = Борт. шар. / Ббср                     

М = 11,1 / 11,1 = 1

онда: Бборт – алқаптар бойынша орташа салмақтық бонитет баллы;

Борт шар – шаруашылық бойынша орташа балл.

Алқаптар бойынша орташа салмақтық бонитет баллы есептеледі:

Ббср = Σ Бi * Рi / Σ Рi            

Борт = (18,8 * 3426,3 + 9,5 * 1621,5 + 9,5 * 200) / 19838,8 = 11,1

онда: Рi – алқаптар бойынша шаруашылық ауданы, га;

Бi – алқаптар бойынша орташа бонитет баллы.

Шаруашылық бойынша орташа балл есептеледі:

Бср хоз = Σ Si * Бi / Σ Si           

Борт шар = (6,85*18,8 +32,43*9,5 +0,4* 9,5) / 39,68 = 11,1

онда: Si – алқаптар бойынша орташа жер үлесі, га/адам;

Бi – алқаптар бойынша орташа бонитет баллы.

Шаруа қожалығына жер тәжірбиелік аудан мөлшерінде беріледі.
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5.6.Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдерінің
құнарлылығын жақсарту

Жалпы алғанда жерді қорғау жөніндегі шаралар үш бағытта
жүргізіледі. Олар: құқықтық экономикалық және техникалық. Егерде
біріншөлері жерді қорғау жөніндегі шаралардың құқықтық және
экономикалық негіздерін қамтамсыз етсе, соңғысы ол шаралардың жүзеге
асырылуының нақты жолдары мен әдістерін қарастырады.
- қайтара жер пайдалану үшін төлем;
экологиялық тұрғыдан таза жер пайдалануды ынталандыру үшін төлем;
ауылшаруашылық өндірістің территориялық реттілігі бұзылғаны үшін төлем.

Әрине, басқа ұсыныстар да баршылық бірақта біздің ойымызша,
осының ізі проблеманың шешөлуін жеткілікті түрде қамтамасыз етуге тиісті.
Жалпы алғанда, экономикалық шаралардың түпкі мақсаты жерлердің
ұтымды және тиімді пайдалануын ынталандыру.

Құқықтық және экономикалық бағыттағы шаралар жерді қорғау
жөніндегі техникалық шаралар құқықтық және экономикалық алғы
шарттарды жасайды. Нақты техникалық шаралар арқылы бүкіл жерді қорғау
жөніндегі ic-әрекеттер жүзеге асырылады. Осы мақсатпен әртүрлі
шаруашылықаралық жобаларда мынандай бip қатар техникалық шаралар
ескеріледі:
жаңа жерлер ауыл шаруашылық айналымға енгізілгенде экономикалық
тепетеңдіктің бұзылмауы қамтамасыз етіледі;
жер иеленушөліктер мен жер пайдаланушылықтардың ұтымды орналасуы
мен тиімді алаптың құрамы іздестіріледі;
жер иеленушөліктер мен жер пайдаланушылықтардың межелері эрозияға
және басқа қолайсыз құбылыстарға қарсы бағытталған талаптарға сай
жүргізіледі;
суармалы алқаптарды орналастырғанда олардың туздануы және т.с.с. теріс
ықпалдарға ұшырауы ескеріледі;
шаруашылық орталықтар және басқа өндірістік объектілер экологиялық
талаптар ескеріле отырып орналастырылады;
тағы да басқа көптеген осылар тәріздес және осы мақсаттағы ic-әрекеттер
ескеріледі.

Бұл тек шаруашылықаралық жерге орналастыруда қамтылатын
шаралар.

Сонымен жалпы алғанда, жерді қорғау - бұл ұйымдастыру
шаруашылық, құқықтық, экономикалық, техникалық және басқа жерді сақтап
қалуға, қалпына келтіруге, утымды пайдалануға, талан-тараждан қорғауға
бағытталған шаралар жүйесі.

Жер әртүрлі ауыл шаруашылық емес мақстатарда пайдаланылғанда
оның ең құнды құнарлы қабаты бүлінуі мүмкін. Бүлінген жер - адамның
өндірістік ic- әрекетінің салдарынан шаруашылық құндылығын жоғалтқан,
айнала ортаға ықпал тигізетін жер учаскелері.

Жер кодексінің 170 бабында «Меншік иелері мен жер
пайдаланушылар, соның ішінде арендаушылар топырақ құнарлығы, сондай-
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ақ жерің басқа да қасиеттерін қалпына келтіру мен арттыруды жүзеге
асырады» делінген. Осымен қатар олар, бұл статья бойынша бүлінген
жерлерді рекультивациялауға тиісті.

Рекультивация - бүлінген жерлдердің биологиялық өнімділігі мен
халық шаруашылық құндылығын бұрынғы қалпына келтіруге бағытталған
инженерлік- техникалық, мелиоративтік, агоротехниаклық және т.с.с.
шаралардың кешені 

.
5.7.Өндіріс бөлімшелерін және шаруашылық орталықтарын

ұйымдастыру
Көптеген ірі шаруашылықтарды ұйымдастыруда шаруашылық

құрылысдарын келесі типтерге білуге болады:
1) территориялық
2) салалық
3) аралас
Құрылым бөлімшелері ретінде реформаға дейінгі болған бөлімшелерді,

өндіріс учаскелерін, бригадаларды, цехтарды және реформадан кейінгі:
құрылған арендалық және командиттық басқару және аралас құрылымдарды
алуға болады.

Аралас құрылымдар дегеніміз бұрыңғы традициялық және жаңадан
пайда болған құрылымдардың аралас қолданылуы

Құрылымдар екі-үш сатылы болуы мүмкін:
1.ауылшаруашылық мекемесі - өндіріс учаскелері (бөлімшелер) –

бригадалар;
2.ауылшаруашылық мекемесі - цехтар – бригадалар;
3.кооперативтер;
4.кіші өндірістер;
5.арендаторлар тобы.
Бөлімшелерге тек қана осы бригадаларда жұмыс істейтін

жұмысшылардың жері және мүлкі ғана кіріп қоймай, басқа да салаларда
жұмыс істейтін адамдардың жер біліктері кіруі мүмкін (өндіріс және
қоғамдық цифраструктураларды).

Шаруашылықтағы өндіріс бөлімшелерінің саны, мөлшерлері, мына
көрсеткіштерге әсерін тигізеді:

-шаруашылық орталықтарын салуға, пайдалануға эксплуатация
жұмсалатын қаржының мөлшеріне;

-басқаруға ыңғайлылығына;
-әкімшөліктік басқару аппаратына жұмсалатын қаржының мөлшеріне;
-адамдарға дұрыс мәдени-тұрмыстық жағдай жасауға.
Сондықтан бұл мәселені шешер алдында елді мекендердің санын,

оларда қанша адамдар тұратындығын, су мен қамтамасыздығын, транспорт
және байланыс жүйелерінің дамығандығын, транспорттың іту жағдайлары
жақсылап зерттеуге тиіс.

Өндіріс бөлімшелері тым үлкен, немесе тым кіші болмай, көптеген
өндірістік факторларға байланысты ең үлкен экономикалық нәтиже беретін
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мөлшерде жобаланулары тиісті.
Өндіріс бөлімшелерінің мөлшеріне көп факторлар әсер етеді

Кесте 1 - Өндіріс бөлімшелерінің жобамен тиімді мөлшерлері.

№ Бөлімшелердің өндірістік
типтері (түрлері)

Ауылшаруашылық
алқаптардың

мөлшері, мың га

Жыртылған жер

барлығы о.і. негізгі дақылд.
(мал басы)

1. Дәнді-дақылдық:
- Қазақстан далаларында 5-12
- басқа зоналарда 3-5

2. Кікініс 2.5-3 0.6-1
3. Қызылша 1.0-1.6 0.4-0.6
4. Мақта 1.4-2 0.9-1.3
5. Күріш 2-3 1.2-1.8
6. Темекі 1-1.5 0.2-0.3
7. Бау-бақша, жүзімдік 0.5-1 0.3-0.5

Мал шаруашылықтық бөлімшелер
Қой шаруашылық 20-50 1.4 10-20 мың бас қой
Ірі қара мал 16-18 2-5
Шошқа љсіру 1-5-7 1-4.5
ІҚМ (КРС) мал басы 20-400
Молодняк 400-800
Шошқа 80-100 свиноматки
Откорм (шошқа) 1500-4000 бас
Қой 3-5 мың бас

Әртүрлі типті және зонада орналасқан шаруашылықтар үшін
бөлімшелердің саны 3-5 болуы ұсынылады.

Кестеде көрсетілген бөлімшелердің мөлшері тек қана мысал ретінде
берілген.

Әр нақтылы табиғи және экономикалық жағдайға байланысты өндіріс
бөлімшелерінің мөлшері әртүрлі болуы мүмкін.

Бөлімшелердің мөлшерін, санын анықтағанда онымен қатар
бөлімшелердің айнала-сатып мамандығы да белгіленеді. Ол шаруашылықтың
өндірісінің типтері байланысты болады. Егер шаруашылықта табиғи
жайылым және жақсартылған мал азықтың алқаптар көп болса, мал қоралар,
олардың баланстық құны жоғары, іздегі сиымды болса, квалификациялы
кадрлар болса, су болса мал өсіруге болады. Мысалы қой, жас ірі қара мал,
жылқы. Ал шошқаны өсіру үшін оған көп концентратты жем керек,
сондықтан бұл жағдайда а/ш алқаптарының құрамында жыртылған жер көп
болуы керек.

Шөлді далада көбінесе қой өсіріледі. Қой шаруашылықтарының
жерлерінде аз болады. Өйткені қой көбінесе жайылымда болады.

Геоботаникалық зерттеу жүргізіле отырып, жайылымның өнімділігі
анықталады, жаздың қыстық орындары белгіленеді. Әр бөлімшенің
жерлерінің шегарасы, қойшылардың бригадаларының орталықтары
анықталады.
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5.8.Ішкі шаруашылық жолдарды, су шаруашылық және басқа
инженерлік ғимараттарды орналастыру.

Территорияны инженерлік жабдықтандыру объектілеріне мыналар
жатады:

-ішкі шаруашылықтық жолдар;
-мелиоративтік құрылыстың объектілері (суландыру, кептіру) және

олардың негізгі ғимараттары (тоған, су қоймасы, лимандар, магистралдық
каналдар, коллекторлар, басқа негізгі су іткізуші және қоршау жүйелері
(проводящая и ограждающая сеть);

-суландыру және сумен қамтамасыздандыру объектілері;
-негізгі орман мелиоративтік және гидротехникалық эрозияға қарсы

күресу объектілері, орман көшеттері, гидротехникалық ғимараттар.
Жобаның бұл білігіне а/ш алқаптарын ұйымдастыруда және

орналастыруда өте үлкен әсерін тигізетін, ең басты және құрылысына өте көп
қаражат кететін, территорияны жабдықтандырудың негізгі объектілері кіреді.

Бұндай объектілерді орналастыру жобаның басқа біліктерімен
үйлестіріле, қабылданған жоба шешімдерін тексере отырып, жүргізіледі.

Территорияда орналасуына байланысты бұл объектілер ұзын және
аудандық болып біліледі. Олардың пайдалану мақсаты, алып жатқан жері,
орналасу жағдайы, орналасуына қойылатын талаптар, салуға және
пайдалануға шығатын қаражаттардың мөлшерлері әртүрлі болады.

Территорияны инженерлік жабдықтандыруда келесі негізгі талаптар
қойылады:

1. Бұл объектілердің орналасуы жұмыс жүргізуге ыңғайлы болуы және
жердің пайдалануын жақсартуы керек.

2. Өндіріске жақсы территориялық жағдай жасау үшін және жерді
тиімді пайдалану үшін. Оларды ізара және жобаның басқа біліктерімен және
элементтерімен үйлестіре орналастыру.

3. Территорияны жабдықтандыру обћектілеріне ең тиімсіз а/ш
пайдаланылмайтын, өнімсіз жерлерде берілуі керек) қажеттілігіне сәйкес
неғұрлым аз берілуі керек.

4. Объектілерді орналастыруда техникалық және табиғатты қорғау
талаптарын орындау қажет.

5. Құрылысқа және салынған ғимараттарды пайдалануға кететін
қаржылар неғұрлым аз болулары керек.

Жоғарыда айтылған территорияны инженерлік жабдықтау объектілерін
орналастыруға қойылатын талаптар әрқашанда барлығы орындалуы мүмкін
емес. Сондықтан жобалауда әр жағдайда осы талаптардың ең алдымен
орындау қажет.

5.9. Алқаптарды ұйымдастыру түсінігі, мазмұны және
шешетін мәселелері.

Алқаптарды ұйымдастыру дегеніміз - оларды экономикалық тиімді
және экологикалық нәтижелі құрамға және ізара ара қатынасқа келтіру және
аймақта орналастыру.
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Жобаланған а/ш алқаптардың құрамы, ара қатынасы және орналасуы
келесі талаптарға сәйкес болулары керек:

-табиғи қасиеттеріне байланысты барлық жерлер нәтижелі
пайдаланулары тиіс;

-эрозиялық процесстер тоқтатылып, олардың болмауына әсері тиюі
керек;

-әрқашан алқаптардың өнімділігі орнына келтіріліп, жақсарылуы тиіс;
-алқаптарды ұйымдастыру жоба шешімдері белгіленген мамандыққа

сәйкес болуы тиіс;
-мал азығын қамтамасыз етуді;
-өнімді тасымалдауға және сақтауға аз шығын шығуды қамтамасыз

етуі;
-өндірістің өнімділігін көтеруге;
-а/ш алқаптардың ішкі территориясын ұйымдастыруға ыңғайлы жағдай

жасау.
Өндірісте пайдалануына және табиғи қасиеттеріне байланысты жер

пайдаланымдар әртүрлі пайдаланым алқаптарына бөлінеді.
Ауылшаруашылық алқаптары дегеніміз әрдайым белгілі бір өндірістік

және басқа қажеттілікке пайдаланылатын, табиғи, тарихи қалыптасқан
ерекшеліктері бар, немесе кейін пайда болған қасиеттері бар жер массивтері.

Әр жер алқабы ісетін өсімдіктерімен, олардың сапасымен,
суланғандығымен, жер беті бедерінің элементтеріне орналасуымен, өндірісте
пайдалану ерекшеліктерімен білектенеді (айырықшаланады).

Қазіргі классификация бойынша әрдайым ауылшаруашылықтық
өндірісінде қолданылатын ауылшаруашылықтық алқаптарға егістік,
шабындық жайылым, тыңайтылған жер, көпжылдық өсімдіктер жатады.

Ауылшаруашылық алқаптар бойынша ГОСТ бекітілген (мемлекеттік
стандарт Мем.СТ)

Ауылшаруашылық алқаптардың құрамы табиғи – климаттық жағдайға
өте тығыз байланыста. Жылдық орташа жауын-шашынның мөлшері 100мм
аспайтын жерлерде жыртылған жер 10-13%.

Дәнді-дақыл өсіруге ығалдылығы жеткілі солтүстік аудандардың
жерінің құрамында 72% - жыртылған жер.

Қалыптасқан ауылшаруашылық алқаптардың құрамы
шаруашылықтардың мамандығына әсерін тигізеді.

Егістік үлесі 70-80% солтүстікте дәнді-дақыл өсіретін шаруашылықтар
көп, ал мал өсіретін шаруашылықтарда мал азықтың алқаптардың үлесі өте
жоғары.

ҚР егістіктің үлесі 15.8% қана көпжылдық өсімдіктер 0.1 млн. га алып
жатыр.

Тыңайтылған жердің үлесі егістіктен шығарылған жерлердің
мөлшеріне істі.

Жобаның бұл құрам білігінің негізгі міндеті жерді жоғарғы тиімділікте
пайдалануға және қорғауға жағдай жасау үшін алқаптардың тиімді ара
қатынасын және орналасуын белгілеу.
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5.10.Объект бойынша малазықтық егістікті ұйымдастыру
Ауыспалы егістің үш түрі болады: алқаптық, мал азықтық және арнайы.
Алқаптық ауыспалы егіс деп жердің жартысынан кібіне астық,

техникалық өсімдіктер немесе азық-түлік індіруге керекті дақылдар егілетін
түрін айтады.

Мал азықтық ауыспалы егістің жерінің жартысынан артығына малға
азық боларлық дақылдар егіледі.

Арнайы ауыспалы егіске көбінесе арнайы агротехника қолданылатын
дақылдар және топырақты су мен желдің әсерінен қорғау әсерін тигізетін
өсімдіктер егіледі.

Осы аталған ауыспалы егістің үш типінің әрқайсысы ізінің
құрамындағы дақылдардың үлестеріне сәйкес бірнеше түрлерге бөлінеді.

Әрбір өндірістік бригадаға бір, кейде екі ауыспалы егіс бекітіп беріледі.
Бригаданың құрамындағы звеноларға белгілі бір немесе бірнеше дақылдарды
өсіру тапсырылуы мџмкін.

Нарықтық экономикаға кішуге байланысты жаңадан құрылып, жұмыс
істеп жатқан шаруа қожалығы, ауыл шаруашылығы кооперативтері және
шағын кәсіпорындар да осы звенолар сияқты ауыспалы егістің белгілі бір
дақылдарын өсіруге бейімделуіне болады. Егер бұл мүмкін болмаған
жағдайда, егін шаруашылығымен шұғылданған шағын кәсіпорындар
ауыспалы егістің ұсақ түрлерін қолдана алады.

Мал азықтық ауыспалы егістің орналасуына және құрамына
байланысты келесі түрлері болады: ферма және лагерь қасындағы және
шабындықты- жайылымды. Біріншісін мал фермалары мен жаздық
лагерлердің тіңірегінде орналасады. Онда негізінен шырынды азық беретін
және тасымалдауға қолайсыз дақылдар егіледі. Екіншісін шабындық пен
жайылымдардың негізінде және оларды ұтымды пайдалану мақсатында
ұйымдастырады. Арнайы ауыспалы егістер іздеріне тән агротехникалық
шараларды қажет ететін кікініс, күріш, темекі сияқты дақылдарды өсіруге
арналады. Оның ерекше түріне топыраққа тиетін су мен желдің зиянды
әсеріне қарсы қолданатын ауыспалы егістер жатады. Осы мақсатта
топырақты көп араластыра беруді қажет етпейтін астық пен мал азықтық
дақылдар түрлері егіледі.

5.11. Ауылшаруашылық кәсіпорындары жөніндегі шаруашылық
аралық жерге орналастыру жобаларын экономикалық тұрғыдан

дәлелдеу.
1. Жобаларды экономикалық тұрғыдан дәлелдеудің мазмұны;
2. Жобаның тиімділігі туралы ұғым және оның көрсеткіштері.

Жобаны экономикалық тұрғыдан  негіздеу  әрбір жер  иеленушөлік бойынша
жобамен бipгe жасалады. Бұл жөніндегі есептер екі мерзімге жасалады:

а) жобаны жасағанға дейін;
ә) жоба бойынша.
Жобаны дәлелдеудің мазмұны жалпы алғанда төмендегіге келеді:
жобалық жерге орналастыру есептері;
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жобаны ұйымдастыру шаруашылық тұрғыдан негіздеу;
3. Варианттарды салыстыру (жобаның ең қолайлы нұсқасын таңдап

алу).
Біріншіci, мынандай бip қатар іс-әрекеттерді қамтиды: жер иеленушөліктер
мен жер пайдаланушылардың орталық мекендердің орналасуын алаптардың
аудандары мен кұрамын, жерді шаруашылықтардың арасында білуді және
алмастыруды негіздеу, нақты аудандарды есептеу және экспликацияларды
жасау.

Екіншісі, негізгі мазмұны - экономикалық кірсеткштерді анықтау.
Демек, мал шаруашылығы мен егіншөлік салаларының көлемдерін белгілеу,
мал азығы балансын, жалпы және товарлы өнімдердің көлемдерін, еңбек
ресурстарының балансын, өндірістік жұмыстың нәтижелері және жобаньң
жалпы тиімділігін есептеу.

Yшіншісі, мазмұны әр вариант бойынша нақты көрсеткіштерді есептеп
және көрсеткіштерді салыстыра отырып жобаның ең тиімді вариантын
таңдауды қамтиды.

Жобаның тиімділігі туралы ұғым, жалпы түрде, жобалық ұсыныстарды
жүзеге асыру арқылы алынған экономикальқ пайдаға сыяды. Бұл пайда
мыналардан қалыптасады: жерді толығырақ; және ұтымды пайдалану,
өндірістің территориялық жағдайларын қалаландыру нәтижесінде
ауылшаруашыльқ емес артуы; күрделі қаржылардың үнемделуін жыл
сайынғы өндірістік шығындардың азаюы. Жалпы алғанда жобальқ
ұсыныстардың дәлелдік критерийлері ретінде жердің толығырақ, ысырапсыз
және тиімді пайдалануы, өндірістің территориялық жағдайларының
колайлылануы, өнімнің артуы мен шығындардың азаюы, каржылардың тиісті
мерзімде қайтарылуы болып табылады.

Жобалық варианттар мен шешімдерді бағалау және экономикалық
тұрғыдан негіздеу жобаның ең күрделі және көлемді құрам бөлшегі болып
саналады. Бұл тапсырма мынандай бip қатар жұмыстарды қамтиды.

Варианттар бойынша күрделі қаржылардың көлемін есептеу. Соның
ішінде тұрғын үй кұрылысының, мал қоралары мен кешендерді қосалқы
өндірістік орталықтар мен секторлардың (машина-транспорттық, кұрылыс,
қойма т.б.), елді мекендер арасындағы коммуникациялар мен территорияны
инженерлік жағынан жабдықтаудың кұндарын анықтау.

Әрбір вариант бойынша жыл сайынғы шығындардың көлемін белгілеу.
Бұнда транспорттық және эксплуатацияльқ (пайдалану) шығындарды,
аммортизацияльқ жарна мен әкімшөлік аппаратқа жұмсалған каржыларды
есептеу кіреді.

Келтірілген шығындардың көлемін анықтау, яғни бip жылдық мерзімге
келтірлген күрделі каржылар мен жыл сайынғы шығындардың қосындысын
табу.

Күрделі қаржылардың қайтарылу мерзімін есептеу, яғни неше жылдың
ішінде жұмсалған каржылардың орны толатынын анықтау.
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5.12.Көп жылдық екпе ағаштарын орналастыру
Олар мақсатына және территорияда орналастыруына байланысты:
1. су айырықтық;
2. жел қайтару;
3. су ағысын реттеу болып бөлінеді.
Орман жолақтары конструкциясына, егіне ағаштар мен талдардың

құрамына байланысты бөлінеді.
Тегіс далаларда желдің жерін азайту үшін және қардың жер бетінде

тегіс жайылуын қамтамасыз ету үшін орман жолақтары отырғызылады.
Микроклиматтық жағдай туады: ылғал аз кебеді, ауаның құрғақтығы
тімендейді, топырақ онша көп тереңдікте қатпайды, яғни дақылдардың
өнімділігі кібейеді. Бірақ а/ш жерлерде көп орын алады. Кейбір жерлерде
ағаш өсіру қиын, қосымша көп қаражат керек. Техникалы тиімді пайдалануға
кедергі. Сондықтан әр жағдайда тиімділігіне байланысты отырғызылады.

Орман жолақтарын жобалауда:
1. жолақтар бағыты;
2. ені және конструкциясы;
3. жолақтар аралықтарының мөлшері анықталады.
Жел қайтару. Жел тоқтату орман жолағының бағыты соғатын желге

перпендикуляр болуы керек және ажурлы, жел іткізетін конструкциялар
қолданылады. Желге перпендикуляр ажурлы, жел өтетіндей 3-4-5 ряд (жол)
ағаш ені 9-11-13м.

Қорғау ені:
В     = Н * Кл.п * Ка орташа

Н - орман жол орташа биіктігі;
Кл.п – орман жолақтарының аралығы (кратность);
Ка – қорғау коэф-ті орташа;

Ка орт = Ка1* fв1 + Ка2* fв1            = Kafв

                 fв1 + fв2                                100
fв1 - тірт бағытта қайталануы
С + О, СВ + ОШ;
Смал. Бойынша желдің соғу бұрышы
Ка1… Ка4
Қорғалатын алқап:

Р = УL1*В1 + УL2* В2 – Пуч.В1В2
онда: УL1 - бойлай орман жолақтардың ұзындығы;
УL2 - ендік орман жолақтардың жалпы ұзындығы;
В1В2 - қорғау енімен ұзындығы;
Пуч – тік бұрышты учаскелер.
Күрделі рельефте су айырық және суды реттеу орман жолақтары

отырғызылады. Суды реттеу – горизонтальдарды бойлай отырғызылады. Ені
10-12м.
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5.13.Мал азықтық алқаптардың территориясын ұйымдастыру.
Табиғи мал азықтық ауыл шаруашылықтық алқаптардың Қазақстан

бойынша аумағы 183 млн.га, оның ішінде жасқсартылғаны 6 млн.га.
Табиғи шабындық пен жайылымның жер отының өнімділігі мен сапасы

климаттық жағдайға, әсіресе ылғалдыққа, су мен қамтамасыздығына
байланысты болады.

Ауыл шаруашылық пайдаланымдардың құрамында табиғи мал азықтың
алқаптарының үлесі солтүстіктен оңтүстікке қарай іседі; орман-далалы
(лесостепная), запада – 44%, құрғақ далалы (сухостепная) – 57%, шөлейт
(полупустынной зоне) – 82%.

Шөлейт және шөлді (батыс және оңтүстік аудандар). Табиғи жер оты
өте сирек (беден), көбінесе эфимерлер. Өнімділігі 1.5-3 ц/га құрғақ, қарсыз
мерзімі 250-280 күн, сондықтан жер отын қой мен жылқы бағуға жыл бойы
пайдалануға болады.

Жайылымды ұйымдастыру мына қажеттіктерді шешу үшін жасалады:
1. малды далада жою мерзімінде үзбей кік шөппен қамтамасыз ету үшін;
2. жайылым жүйесінде әрқашан ізінің өнімділігін орнына келтіріп, жақсарту
үшін;
3. малды алысқа айдамауды, мал азығын, ікімін тасу және адамдарды
тасымалдау трнаспорттық шығынын азайту үшін;
4. малды семірту, өнімділігін жақсарту үшін.

Жайылымды ұйымдастыруды жобалау үшін өте көп деректерді жинау,
оларды талдау керек. Мысалы геоботаникалық, су шаруашылықтың,
агроклиматтық, гидротехникалық, гидрогеологиялық жағдайларын
(вегетациялық уақытта жауын қей кезде жүі немесе аз жауады, жер асты
суларының орналасу тереңдігі) және басқа өсімдіктердің ісуіне, інуіле әсер
ететін факторларда.

Жайылымның территориясын ұйымдастыру дегеніміз:
- жайылымды мал тобына бекіту;
- отарлар мен табындарды, жазғы лагерлерді, мал суаратын орындарды
орналастыру;
- ауыспалы жайылым жүйесін орналастыру және оның территориясын
ұйымдастыру;
- кезегімен малды жаю, загондарға білу, мал айдау жолдарын орналастыру;

Жайылатын мал түріне, жасына қарай топтанауы және олардың
түрлеріне қарай оптималдық мөлшері белгіленеді. Бір табынға тиісті жердің
көлемі (Р), га

Р = Г·Н·К·Д

У
Г – бір топтағы мал басы, бас;
Н – бір бас малға бір күнде тиісті жасыл шөп, ц;
К – ауыспалы жайылым коэффициенті (мал жайылатын танаптың жалпы
ауыспалы жайылым бойынша талаптардың санына қатынасы);
Д – жайылу мерзімі, кџн;
У – жайыдымының өнімділігі, ц/га.
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Жайылымды және шабындықты тиімді пайдалану үшін олардың
территориясында ауыспалы жайылым жүйесі енгізіледі.

Жайылым типіне және шөптің ісіп шығу тездігіне қарай керекті
жайылым және ауыспалы алқаптар схемалары таңдалып алынады. Мысалы
әр зонада жайылым мерзімінде шөп бір-екі-үш рет ісіп шығып үлгереді.
Сондықтан кейбір жерде жайылым мерзімінде мал бір-екі-үш рет жайылады.
Шөл және шөлейттік жайылымды жыл бойы қой жаю үшін тірт танапты
ауыспалы жайылым ұсынылады:

Кесте 2 – Төрт танапты ыауыспалы егіс
Танап нөмірлері
1 2 3 4

Пайдалану мерзімі Көктемде жазда күзде қыста

Шөп тобы бір рет қана оталады. Ол үшін жайылымның танаптары
загондарға бөлінеді.

Кұрғақ дала жайылымында үш танапты ауыспалы жайылым орташа екі
рет оталады (жайылады).

Кесте 3 – Үш танапты ыауыспалы егіс
Танап өнімері
1 2 3

Жайылым мерзімі 3 рет көктемде 2 рет жазда 1 рет күзде

Ауыспалы жайылымның әр танабы мал жайыларда загондарға бөлінеді.
Суландырылатын жерлерде көпжылдық мәдени жайылым 5-6 рет оталады
және 3-5 жылда бір дем алынады.

Жайылымды ауыспалы жайылым жүйесінде пайдалану оның жер
отының ботаникалық құрамын және табиғи өнімділігін сақтауға әсер етеді.
Жайылым территориясын ұйымдастыру загонның қолайлы көлемі мен
санын, мал айдайтын жерлерді, суаратын және дем алдыратын орындарды
анықтауға байланысты жасалады. Загонның қажетті көлемін есептеу үшін
(бір отар қойға, гектар есебімен, мыналарды білу керек:
1. Мал жейтін азық массасының қоры (ц/га) және оның керектілігі;
2. Бір қойға және барлық отарға тәулігінде қажетті азық мөлшері;
3. Бір загонда жаю ұзақтығы.

«Қазақ шабындық және жайылым шаруашылығы» ғылыми-зерттеу
институтының деректері бойынша ауыспалы жайылым жүйесіндегі жусан-
эфимер типіндегі жайылымды пайдалану кезінде оның орташа көпжылдық
шығымдылығы гектарына:
көктемде – 5.1 ц;
жазда – 5.6 ц;
күзде – 4.5 ц.
Бір қойдың жайылым шібіне тәуліктік қажеттілігі:
көктемде – 4.5 кг;
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жазда – 3.1 кг;
күзде – 3.3 кг.
Ал азық өлшемі тиісінше:
көктемде – 1.12;
жазда – 1.24;
күзде – 1.20.
Жыл маусымдарына қарай жою ұзақтылығы мынадай:
көктемде – 60 күн;
жазда – 90 күн;
күзде – 90 күн,
барлығы 240 күн (Алматы облысы бойынша).
Бір загонда қой 6 күннен артық ұсталмайды.
Осы көрсеткіштерді пайдалана отырып бір загонның көлемін мына формула
бойынша анықтауға болады:

П = А·Б·В ,

Г·К
П – загонның көлемі (га);
А – бір қойға қажетті жайылымдық азықтың тәуліктік нормасы, кг;
Б – малдың жалпы саны;
В – малды загонда жою ұзақтығы, күн;
Г – жегізу кезеңіндегі жайылым шібінің шығымы (га, ц);
К – орташа дәрежеде жегізуге сәйкес алынған К- 0.6 түзету коэффициенті.
Сонда 300 қойдан тұратын отарды загонда алты күн жаятын болса, оның
ауданы (П) мынадай болады.

Көктемде: П = 4.5·700·6 = 61 га,
510·0.6

Жазда: П = 3.1кг·700бас қой·6кџн = 40 га,
560 кг/га·0.6

Күзде: П = 3.3·700·6 = 51 га.
450·0.6

Маусымдағы жайылым кезенінің ұзақтығы, отардың загонда болу
мерзімі, отардағы малдың саны туралы мәліметтерге сүйене отырып
маусымға қарай загонның санын және тұтастай алғанда ауыспалы жайылым
бойынша оңай есептеп шығаруға болады. Мысалы, көктемдегі маусымның
ұзақтығы 60 күн және бір отардың загонда болу ұзақтығы 6 күн болғанда
көктемде жайғанда көлемі 61 гектардан 10 загон, жазда жайғанда 40
гектардан 15 загон және күзде жайғанда 51 гектардан 15 загон қажет болады.
Сійтіп ауыспалы жайылым жыл маусымдарына қарай шығымдылығы мен
шібінің желінгіштігіне байланысты көлемі әр түрлі (61, 40,51) 40 загоннан
тұрады. Загонның орташа мөлшері 50га.
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Загонның тік бұрышты болғаны жақсы, мұндай загонның ұзындығы
кілденеуінен бір жарым – екі есе үлкен болады. Жайлымдардың әртџрлі
типінде загонның ұзындығы мен кљлденењі бірдей емес. Біздің
жағдайымызда 700 қойдан құралған отар үшін орташа загонның көлемі
1000х500м (50 га) болуы керек. Загонның пішіні, оның көлемі мен орналасуы
қойды жайылымнан суатқа, тынықтыратын орынға айдап әкелудегі артық
жүрісті болдырмауы, сондай-ақ жайылымдық жерді пайдалануға байланысты
қолданылатын техниканы тасуѓа ыңғайлы болуы қажет. Жан-жағы
қоршалған жайылымдарда суат көздері ашық сулар, шахталы және титікті
құдық, ал мүмкіндігіне қарай арнайы су құбырлары болуы тиіс. Қой бір күнгі
жайылым кезінде орта есеппен 4-5 литр су қажет етеді. 300 қойдан құралған
отарға бір күнде 1200-1500 литр су керек. Жайылымда тұрақты су көздері
болмаған жағдайда мұндай мөлшердегі су тасып беру арқылы қамтамасыз
етіледі.

Қойды суаруға арналған астаудың алып жүруге ыңғайлы болғаны
дұрыс. Оларды загонның шетіне, яғни оның бір жағы мал жүріп өтетін жаққа
қаратылып орнатылады.

Жайылымды қойды тынықтыратын орын білінуі тиіс және негізгі мал
өтетін территория қалқан мен қоршалуы керек. Қоршау жайылым
территориясын тиімді пайдалануға жағдай жасайды, табиғи және екпелі
шөптердің шығымдылығын, 1 гектардан түсетін өнім мөлшерін кібейтеді,
сійтіп, шопанның еңбек өнімділігін арттырып, еңбегін түбелікті ізгертіп,
жақсартады. Қоршау құрылысын Жерге орн-ру Мем.ҒЗО институты жасаған
«Мәдени жайылымдарда арналған қоршау құрылысын салу элементінің
жобасына» сәйкес салу қажет.

5.14. Жер пайдаланудағы уақытша жалға алу құқығы
Жер учаскесiне уақытша өтеулi (қысқа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi)

жер пайдалану (жалдау) құқығы азаматтарға, мемлекеттiк емес заңды
тұлғаларға, сондай-ақ халықаралық ұйымдарға табысталуы мүмкiн.
      Жалға алу шартының қолданылу мерзімі өткен соң өз мiндеттерiн
тиiсiнше орындаған уақытша өтеулі жер пайдаланушының (жалға
алушының), егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе жалға алу
шартында өзгеше белгiленбесе, жаңа мерзімге шарт жасасуға басқа
     Мемлекеттен уақытша өтеулi ұзақ мерзiмдi жер пайдалану (жалдау)
құқығын сатып алған, осы баптың 5-тармағында аталғандардан басқа
мемлекеттiк емес жер пайдаланушылар өздерiне тиесiлi жер учаскелерiн
(немесе олардың бiр бөлiгiн) жалға (қосалқы жалға) немесе уақытша өтеусiз
пайдалануға беруге құқылы, егер осы Кодексте өзгеше белгiленбесе, жер
учаскесі орналасқан жердегі облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті
органына хабарлай отырып, жер учаскесi меншiк иесiнiң келiсiмiнсiз, жер
учаскесiн жалға беру шартының мерзiмi шегiнде өздерiне тиесiлi уақытша
жер пайдалану құқығын иелiктен шығаруға да құқылы.
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      Аталған жағдайларда, жалдау құқықтарын кепiлге берудi қоспағанда,
жер учаскесiнiң жаңа жалға алушысы жалға берушiнiң алдында жер
учаскесiн жалдау шарты бойынша жауапты болады.
     Жалға берiлетiн жер учаскесiн үйлердiң, құрылыстар мен ғимараттардың
меншiк иелерi сатып алатын жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк
меншiктегi жер учаскесiн сату кезiнде осы жер учаскесiн жалға алушының
ортақ меншiк құқығындағы үлесiн бөгде тұлғаға сатуы үшiн Қазақстан
Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген тәртiппен оны сатып
алуға басым құқығы болады.

Уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы:
      1) шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін:
      Қазақстан Республикасының азаматтарына – 10 жылдан 49 жылға
дейінгі мерзімге;
      оралмандарға – 25 жылға дейінгі мерзімге;
      2) ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін:
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғаларына
қырық тоғыз жылға дейінгі мерзімге;

5.15.Ішкі шаруашылық жерге орналастырудың экономикалық
және әлеуметтік жағдайын зерттеу.

Шаруашылықтың экономикалық және әлеуметтік жағдайын зерттеу
үшін және әрқарай даму жолдарын білу үшін соңғы өткен үш-бес жылдың
жылдық есеп беру көрсеткіштері зерттеледі. Келешек 5-10 жылдық
әлеуметтік және экономикалық дамуы жайында жоспарлар қаралынады. Осы
зерттеулер арқылы шаруашылықтың жағдайын мінездемелей мына деректер
жиналады:
- өндіріс мамандығы және РАПО (райондық агроөндірістік бірлігіндегі
(ААІБ) шаруашылық аралық байланыстары жайында құрамында атқаратын
міндеті;
- егістік көлемі, егістік құрамы, органикалық және минералдық
тыңайтқыштар енгізу, дала жеміс-шөп өсімдіктері көпжылдық өсімдіктер
және мал азықты а/ш пайдаланулар, өсімдік шаруашылығының өнімі және
оны пайдалануы;
- мал басы түрімен, породосы және жастары бойынша топтары, ірісі
структурасы, азықтың жеткіліктілігі, малдардың өнімділігі, мал
шаруашылығының өнімі және оны пайдалануы;
- кімекші салалардың барлығы даму көрсеткіштері;
- өндіріс салалары, өндіріс бөлімшелері, елді мекендер бойынша адам
еңбегінің жеткіліктілігі (трудообеспеченность);
- техниканың барлығы, оны пайдалануды ұйымдастыру түрлері, мал,
өсімдік және кімекші салалардағы негізгі жұмыстардың механикаландыруы;
- тұрмыс, мәдени-тұрмыстық және өндірістік құрылыстардың барлығы,
жағдайы (состояние) және құны, басқа да территорияны инженерлік
жабдықтау;
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- энергиямен қарулануы, еңбек өнімділігі, өнімнің ізіндік құны, ақшалай
кіріс, оны білу, өндіріске жұмсалған қаржы, еңбек ақы.

5.16.Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері.
Өндіріс бөлімшелерін орналастыруды жобалау жұмыстарын

жүргізгендегі қойылатын ең басты талап:
- өндіріс бөлімшесінің жеріндегі ауыл шаруашылық алқаптардың

құрамы, ара қатынасы жоба бойынша есепке алынған уақытта белгіленген
бөлімшедегі еңбек ресурстарының мөлшері, бөлімшенің мамандығына және
салалар ара қатынасына, белгіленген мал басын азықпен қамтамасыз етуге
сәйкес болуы керек;
бөлімшенің жер массиві біртұтас, конфигурациясы дұрыс;
шаруашылық орталықтары мен негізгі ауылшаруашылық алқаптарның арасы
жақын болуы керек.

Табиғи және мал азықтың ауыспалы егістіктерден алынатын мал
азығының балансын құра отырып жобалаушының өндіріс бөлімшелері
арасында әртүрлі өнімділі ауылшаруашылық алқаптардың дұрыс білгенін
анықтауға және тексеруге болады.

Әр бөлімшеге, оның шаруашылық орталығына жақын жатқан жерлер
берілуі тиіс.

Шаруашылық орталықтары оның жерінің ортаңғы кезінде орналасуы
керек. Егер шаруашылық орталығы оның жерінің ортаңғы кезіне
орналаспаса, транспорттың тасымал шығыны кібейеді, ал кіліктік шығын
өнімнің ізіндік құнын жоғарылытады.

Шаруашылық бөлімшелерінің жерлерінің сапасы әртүрлі болса,
топырақтардың бонитет баллына байланысты әр бөлімшеге оның жерінің
сапасына қарай әртүрлі өсімдік өнімділігін әртүрлі жобалау керек.

Ыңғайына қарай жерлерінің шегаралары табиғи (ізен, жыра) және
жасанды (жол, канал) ғимараттар арқылы өткені дұрыс. Жер білігі ізен
немесе жол кесіп ітсе ол ыңғайсыздыққа әкеледі: Жерді іңдеу, суару
қиындалады. Егістіктің жері тұтас және үлкен болғаны жақсы, ең кіші
дегенде ауыспалы егістіктің бір танабы орналасатындай болғаны жақсы.

Ашық далалы жерлерде, ірі жыртылған массивтерде өндіріс
бөлімшелерінің шегаралары түзу сызық ретінде, ыңғайына қарай бір-біріне
параллель және перпендикуляр жүргізіледі. Өйткені тікбұрышты,
тіртбұрышты кейін танаптарға, шаруашылық учаскелеріне білгенде, олар
дұрыс конфигурациясы, механикалық іңдеуге ыңғайлы болады.

Рельефтің күрделі жерлерінде шаруашылық бөлімшелерінің
шегаралары суайырық (водораздел), тольвег, жыралар арқылы жүргізіледі.

Шаруашылық бөлімшелерінің саны, олардың орталықтарының
мөлшері, орналасуы жобалау жолында бірнеше вариантта жасалады да,
олардың ішінен ең тиімді деген вариант таңдалып алынады. Варианттарды
салыстыру бір, жоба бойынша алынған, уақытқа жасалады.

Жобалау ең бір тиімді деген вариантты қараудан басталады.
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Көбінесе бұл қазіргі кезде қалыптасқан территориялық ұйымдасу. Бұл
варианттың өндірістік, инженерлік-құрылыстық қоғамдық және экологиялық
талаптарға сәйкестігі анықталады. Қазіргі кезде қалыптасқан және жаңадан
жобаланған варианттар технико-экономикалық, экологиялық көрсеткішкер
арқылы бір-бірімен салыстырылады.

Бұл жобалау мәселесін шешуге көбінесе келтірілген (приведенные
затраты) шығындар қолданылады келтірілген шығындар бір уақыттың және
әр жылдық шығындардан тұрады тұрғын үй. Бір уақытта шығын, мәдени-
тұрмыстық өндірістік үйлер мен ғимараттарды, инженерлік-
коммуникациялық ғимараттарды жол салу бағасынан тұрады, ал әр жылдық-
транспорттық, әкімшөлік - басқару, тұрғын және өндірістік зоналарды
инженерлік ғимараттарды пайдалану (эксплуатация), амортизациялық
шығындардан тұрады.

Варианттарды салыстырғанда малды айдау радиустары аралықтары,
суару жағдайлары жақсы болуы керек. Малдың қырылу, арықтау, өнімділігін
азайтуға шалдыратын жағдайларды болдырмауға варианттар қабылданады.
Кейде шаруашылық орталықтары ретінде далалық стан, жаздық лагерлер
орналастырылды. Жаңадан құрылыс жүргізу тек қана өндіріске байласнысты
болмайды, қазіргі кезде бар өндіріс ғимараттарын түгел пайдалануға да
байланысты. Жағдайға қарай жаңа құрылыс жүргізгенше, бұрыңғы
құрылыста толық, тиімді пайдаланған жін.

Бір уақыттағы шығынды есептеу үшін:
1. жаңа құрылысты жүргізу құны;
2. қазіргі кездегі бар ғимараттардың қалдық құны;
3. физиқалық және моральдық тозуы анықталады. Бұл

көрсеткіштерді «Шаруашылықтың негізгі фондын» бағалау материалдарынан
алуға болады. Бір жылдық шығынын көбінесе ұлғайтатын көрсеткіш –
кіліктік шығындар. Кіліктік шығындарға жататындар:

1. Шаруашылық ішіндегі тасымалдау (даладан шаруашылық
орталықтарына және кері);

2. А/ш машиналарын және құралдарын айдау және тасымалдау;
3. Жұмысшыларды жұмыс орнына және кері тасу;
4. Шаруашылық басшылары мен мамандарды тасу;
5. Малды бір жерден екінші жерге айдау;
6. Өнімді шаруашылықтан тыс тасымалдау.
Кіліктік шығынның мөлшері негізгі екі көрсеткішке байланысты: 1.

тасу аралығына;
2. жүк айналымының мөлшеріне.
Жүк айналымының мөлшері а/ш өсімдіктерінің өнімділігіне және егіс

алқаптарының ара қатынасына байланысты болады.
Транспорттық шығынын мөлшерін негізгі екі көрсеткішке байланысты

болады; тасу аралығы және жүк айналымының мөлшері, жүк айналымы -
ауылшаруашылық өсімдіктерінің өнімділігіне, егіс аймақтарының ара
қатынасына байланысты болады.
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Жүк айналымы: жүктің тасымалдау мөлшері 1 т. груздың тарифтың
тасымалдау бағасына кібейтіледі. Транспорттық шығынды табу үшін жүктің
тасымалдау мөлшерін оның 1 тоннасын белгілі аралыққа, км. тасымалдау
тарифтық бағасына кібейтеді.

Автомобиль кері қайтарда бос келеді, сондықтан жүрісті жүк
пайдалану  коэффициенті (0.5-0.6) енгізіледі. Барлық тасылатын жүкті
есептеу өте қиын болғандықтан «Есепке алынбайтын жүктерді тасымалдау”
коэффициенті колданылады 1.2.

1) Шаруашылық ішінде тасымалдау бағасын есептеу формуласы
мынандай болады:

С1 = О ж.т.х1.2 • Ат
0.5

онда: О ж.т. – жүк тасымалдау көлемі, тонна.
Ат – тариф бойынша 1т. жүкті белгілі орташа аралыққа км. тасымалдау

бағасы. (Тарифтік анықтамадан алынады).

2) Техниканы айдау (перегон) шығыны келесі формуламен есептеледі:
С2= Пагр х R х Пп х Qми

С2= R1/1 х ЋQ + R2/2 х ЋQ +Rn / n х ЋQ
Пагр – айдалатын комбайн, тракторлардың саны.
R1, n – әр техниканың өтетін аралығы, км жылдамдылығы және айдау

тасымал саны.
ЋQ – әр техниканың 1 машина – сағаттық бағасы (құны), теңге (у.е.)

(шартты бірлікте).

3) Жұмысшыларды тасымалдау шығыны:

С3 = Пр х R Пd авто х Пп езд. х Qм.е
Па     

онда: Пр – жұмысшылар саны, адам
Па – автобустық сиылмалығы, адам
Пd, П т.ж. – бір жылдық тасымалдау күндегі және бір күндегі

тасымалдау жиілігі.
Qм.е – машинаның 1 сағ. жұмыс істеу бағасы.
4) Мамандарды тасымалдау шығыны:

С4 = ПмR х Пкүн х Q
онда: Пм – мамандар саны
Q – 1 км. жол құны
5) Фермадан жайылымға және кері мал айдау шығыны:

С5= П бас х П айдау саны х А азайған салмақ
онда: П бас – мал басы, айдау саны
А арықтау – айдауда жоғалтатын мал салмағы.
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6) Шаруашылықтан сыртына тыс тасымалдау:

С6= Q х п х а
онда: Q – ш.т.т. мөлшері
Ћ – өлшем бірлігі
А – тасымалдау құны (т/км)
Жалпы келтірілген шығын (Кпр) келесі формуламен есептеледі:
                     

К пр = К х Ен + С
онда: К – бір уақыттық (единовременные)
Е – капиталдық шығынның тиімділігін кірсететін коэффициент.
С – жылдық (жыл сайындық) шығын.

5.17.Жергілікті жерде елдi мекендердiң шекарасын белгiлеу және
өзгерту.

Елдi мекендердiң шекарасын белгiлеу мен өзгерту жерге
орналастырудың, сәулет және қала құрылысының тиiстi органдары бiрлесiп
жасаған ұсыныс бойынша белгiленген тәртiппен бекiтiлген қала құрылысы
құжаттамасы негiзiнде жүргiзiледi. Қазақстан Республикасының
республикалық маңызы бар қалаларының және астанасының шекарасын
Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi және өзгертедi. Облыстық
маңызы бар қалалардың шекарасы Қазақстан Республикасы Үкiметiмен
келiсiм бойынша облыстық өкiлдi және атқарушы органдардың бiрлескен
шешiмiмен белгiленедi және өзгертiледi. Аудандық маңызы бар қалалардың
шекарасы облыстық өкiлдi және атқарушы органдардың бiрлескен
шешiмiмен белгiленедi және өзгертiледi. Кенттер мен ауылдардың
шекарасы аудандық (қалалық) өкiлдi және атқарушы органдардың бiрлескен
шешiмiмен белгiленедi және өзгертiледi. Жep учаскелерiн қала, кент, ауыл
шегiне қосу осы учаскелерге меншiк құқығын немесе жер пайдалану
құқығын тоқтатуға әкеп соқпайды
      Қалалардың, кенттердiң, ауылдық елдi мекендердiң барлық жерi
олардың бас жоспарларына, егжей-тегжейлі жоспарлау мен құрылыс салу
(ондай жобалар болған жағдайда) жобаларына және аумақтың жер-
шаруашылық орналастыру жобаларына сәйкес пайдаланылады.
      Тұрғындар саны 5 мыңға дейінгі елдi мекендерде белгiленген тәртiппен
бекiтiлген бас жоспарлар болмаған жағдайда осы елдi мекендi дамыту мен
онда құрылыс салудың бас жоспарының оңайлатылған схемасымен немесе
белгiленген тәртiппен бекiтiлген қала құрылысы құжаттамасымен жердi
пайдалануға жол берiледi.
           Жер учаскесі бір функционалдық аймақ шеңберінде пайдаланылған
жағдайда, жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту талап етілмейді.
      Жергілікті атқарушы органдардың жер учаскесіне құқық беру туралы
шешімдерінің және функционалдық аймақтар көрсетілмеген, жер
учаскелеріне берілетін сәйкестендіру құжаттарының заңдық күші болады.
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      Сәйкестендіру құжатын функционалдық аймақ көрсетілген құжатқа
ауыстыру құқық иеленушінің өтініші бойынша жүзеге асырылады.
      Тротуарлар мен велосипед жолдарын қоспағанда, ортақ пайдаланылатын
жерден жер учаскелерi азаматтар мен заңды тұлғаларға ортақ пайдалануға
нұқсан келтiрмей, жеңiл үлгiдегi құрылысжайларды (сауда шатырларын
(павильондарды), киоскiлердi, сыртқы (көрнекі) жарнама объектiлерiн және
басқа да сервис объектiлерiн) орналастыру үшiн уақытша жер пайдалануға
берiлуi мүмкiн. Бұл ретте ортақ пайдаланудағы жер құрамынан, оның
iшiнде сауда базарлары, ақылы автотұрақтар (автомобиль қоятын орындар)
үшін, Алматы қаласының ерекше мәртебесі және Қазақстан Республикасы
астанасының мәртебесі туралы заңнамалық актіге сәйкес республикалық
маңызы бар қала, астана көшелерінің бойындағы оқшауланған белдеулерде
орналасқан ақылы автотұрақтарды (автомобиль қоятын орындарды)
қоспағанда, жол (көше, өтпелi жолдар) жиегiнен учаскелер беруге жол
берiлмейдi.
      

5.18. Топографиялық-геодезиялық, картографиялық, топырақтық,
геоботаникалық және басқа да ізденіс жұмыстары.

Танаптар, өсімдіктерді кезектестіре отырғызуға арналған, мөлшерлері
бірдей, ауыспалы егіс массивінің біліктері. Кейде танап ішін орналастыру
жұмыстары жүргізіледі: жұмыс учаскелерін белгілеу, танаптарды
өсімдіктерді отырғызу жолақтарына білу.

Жер бедеріне байланысты танаптарды жобалау
Егістік жұмыстарын тиімді ұйымдастыруда жер бедері өте көп әсерін

тигізеді. Әсіресе беткейдің экспозициясын және еңістігін жерге
орналастыруды жобалауда міндетті түрде есепке алу қажет. Әр танап бір
экспозициялық бетте орналасуы тиіс. Бұл топырақтың егіс егуге бір уақытта
дайын болуын, ауылшаруашылық өсімдіктерінің пісу уақытының біріңғай
болуын қамтамасыз етеді. Дақылдарды бір уақытта егуге, күтуге және
жинауға ыңғайлы болуын қамтамасыз етеді. Ал егер танапты беткейдің бір
бетіне орналастыру мүмкіндігі болмаса, онда танап агротехникалық біріңғай
жұмыс учаскелеріне біледі.

Бедерлі жерлерде танапты орналастырудың ең негізгі шарты –
танаптың ұзын қабырғасы беткейге кілденең, яғни беткейде
горизонтальдарға параллель болып орналасуы керек. Өйткені танапты
бойлай жасалатын негізгі жұмыстар горизонтальдар бағытында жасалады,
сондықтан беткейді бойлай ағатын суларға кедергі жасалып, олардың ағыны
бәсеңдеуге байланысты, танаптарға сіңіп, жерге қосымша ылғал болады.

Машина-тракторлық агрегаттарды пайдалануда рельеф, олардың тиімді
пайдалануына әсерін тигізеді. Тік беткейлерде техника жоғары ірлегенде
қосымша күш керек болады.

Агрегаттың жұмыс жасау өнімділігі азаяды.
Танаптарды рельефке байланысты орналастыру бойынша жоба

шешімдерін бағалау үшін келесі формулалар қолданылады:
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іжум = Н1 - Н2 ;             іжум = Lr * ћ і * Sіn г

L                                   P
онда: і – орташа бойлық еңістік;
Н1, Н2 – нүктерлердің биіктігі;
Н1- Н2 – өзара биіктік;
L – горизонталь салындының ұзындығы (м);
hі – горизонтальдардың арасындағы ізара биіктік;      
Р – танап көлемі, м2;
Lr – танап ішіндегі барлық горизонтальдардың ұзындығы;
г – танапты өңдеу бағыты мен горизонтальдардың негізі бағыты

арасындағы бұрыш.
Күрделі рельефте Чешихин Г.В. палеткасы пайдаланылады.
Танап бойынша анықталған еңістік орташа алқап бойынша еңістікпен

салыстырылады:

іжалпы = Lr – ћ і

Р
онда: іжалпы – жергілікті жердің жалпы еңістігі, %;
Р – танаптың ауданы, м2;
Lr – жергілікті жердегі горизонтальдардың жалпы ұзындығы, м.
Топырақ құрамына байланысты танаптарды жобалау.
Ауыспалы егіс танаптары шамаға қарай біріңғай сапалы болулары

керек. Бір танапқа тек қана сапасы тімен жерлерді жобалауға болмайды.
Өйткені ол ауыспалы егістіктегі талабы жоғары дақылдарға мүлдем
жарамсыз болуы мүмкін, немесе негізгі дақылдың жыл сайынғы шығымы
бірдей болмайды.

Танаптың топырағы біркелкі болса, онда дақылды себу, күту, жинауды
ең жақсы агротехникалық мерзімдерде орындауға болады.

Топырақтың динамикалық (жылжу) қасиеті танаптарды жобалауда
есепке алынады, өйткені әртүрлі механикалық құрамдағы топырақ
тракторлық агрегатқа әртүрлі қарсылық әсерін тигізеді, сондықтан әр
жағдайда техниканың жұмысының нәтижелігі ізгереді.

Механикалық құрамы әртүрлі танапқа агрегат дайындағанда ең жоғары
қарсылық кірсететін топыраққа байланысты дайындалады, сондықтан
топырақтың қарсыласуы тімен жерлерде агрегат түгел күшімен жұмыс
істемейді. Кейде танапта топырақ жағдайына қарай жұмыс учаскелері
жобаланады.

Танап жұмыс учаскелерінен құралғанда, олар компактілі орналасып,
өзара транспорттық қатынасы жақсы болуы керек.

Танаптың ұзындығы, ені, формасы және олардың өндірістік мәні.
Танаптардың ұзындығы, ені, формасы оларда жүргізілетін өндірістік

процесстердің талабына байланысты анықталады. Әр танапта бір ғана
өсімдік түрі ісіріледі.
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Танаптың ең ыңғайлы формасы – тік бұрышты төртбұрыш. Ұзындығы
мен ені қолданылатын техникаға байланысты анықталады. Танаптың ұзын
қабырғасы техниканың жұмыс жолына сәйкес болғаны жөн.

Ауыспалы егіс танабының мөлшерін анықтау
Танаптың мөлшеріне келесі көрсерткіштер әсерін тигізеді:
1. егістік массивінің мөлшері және аймақта орналасуы;
2. топырақ түрлерінің біріңғайлылығы;
3. эрозияға шалыну дәрежесі;
4. жер бедерінің мінездемесі;
5. аймақтың табиғи және жасанды (каналдармен, жолдармен)

объектілермен тілінуі;
6.егістікте қолданылатын технология;
7.машина-тракторлық агрегаттардың жұмыстарының

ұйымдастырылуы;
8. орналасу зонасы.
Машина-тракторлық агрегаттардың жұмысының тиімділігінің жұмыс

жолының ұзындығына байланысты екендігі келесі формулалармен
мінездемеленеді:
Жолды пайдалану коэффициенті:

К жп =            Lж         _

Lж* Р + Lх

Бос жүру, айналып бағытын ізгерту жолының проценттік үлесі:

f х =   Lх * 100

            Lж + Lх
Lж – жұмыс жолы;
Lх – бір жұмыс жолына келетін бос жүріс. Бос жүру проценті ірі

тракторларға және қысқа жүрістерге кібірек келеді.
Танаптардың ұзындығы, ені, конфигурациясы ауыспалы егістіктің

түріне байланысты болады. Мысалы: отамалы ауыспалы егістіктерде жерді
іңдеу жұмыстарында, көлденең өңдеу, бойлы өңдеумен бірдей сондықтан
танаптың ені де ұзын болуы керек. Кейбір күрделі өңдеу жұмыстары
жүргізілетін ауыл шаруашылық өсімдіктері кішкене танаптарда
орналастырылады. Кішкене тракторлар үлкен танаптарды талап етпейді.

Лагерь қасындағы (шабындықтық-жайылымдық) ауыспалы
егістіктердің ұзындығын мал бағу әдісіне байланысты анықталады: сүйір
бұрышсыз, қабырғалары түзу, қысқа қабырғалары мал айдау жолдарына
шығатындай етіп жасалынады.

6.Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасын жүзеге асыру
6.1.Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасының құрылымы

 1.Өндіріс бөлімшелерін және шаруашылық орталықтарын орналастыру.
Өндіріс бөлімшелерінің құрамын, санын және мөлшерін белгілеу.
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Орналастыру:
-шаруашылық орталықтарын;
-өндіріс бөлімшелерінің жер массивтерін.

2.Ішкі шаруашылық жолдарын, су шаруашылық және басқа инженерлік
ғимараттарды орналастыру.
Орналастыру:
-ішкі шаруашылық жолдарын;
-жалпы шаруашылық объектілері мен территориялық инженерлік;
-жалпы шаруашылық инженерлік объектілерін.

3.Ауылшаруашылық алқаптары ұйымдастыру. Ауылшаруашылық
алқаптарын трансформациялау, індеу және орналастыру.
Ауылшаруашылық алқаптарының құрамын, өзара қатынасын бекіту және
оларды орналастыру.

4.Ауыспалы егістік жүйелерін ұйымдастырып, олардың
территорияларын орналастыру. Ауыспалы егістіктердің түрін (типтерін)
санын, көлемін таңдап алу.
Орналастыру:
-ауыспалы егістік жер біліктерін орналастырып, оларды бригад. бекіту;
-ауыспалы егістік танаптарын орналастыру;
-танап қорғау орман жолақтарын;
-танаптық жолдар;
-далалық стан және автолық қызмет көрсету алаңдары.

5.Жеміс-жидек егістері территорияларын орналастыру
Орналастыру:

-породалары мен сорттарын;
-кварталдары мен бригадалық учаскелері (жүзімдіктер үшін-клеткалар);
-жолдарды, қорғау орман жолақтарын, көмекші шаруашылық орталықтарын,
су көздерін, суландыру және құрғату жүйелері;
-жидектер өсетін территориясына орналастыру;
-жеміс және жүзімдіктер питомниктарының территориясының орнын
белгілеу орналастыру.

6.Мал азықтық алқаптардың территориясын орналастыру.
Жайылымдарды ферма немесе мал топтарына бекіту.
Ауыспалы жойылымды ұйымдастыру және олардың танаптарын
орналастыру.
Орналастыру:
-гурттық (отарлық) жерлерді;
-жазғы лагерлердегі әр жайылу қоршауларын;
-мал өтетін жолдар;
-су көздерін және су ішетін пунктлер.
Ауыспалы шабындықтарды ұйымдастыру және олардың территориясын
орналастыру (танаптарды, жолдарды).
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6.2.Жобаны іске асыруды белгілеген іс шаралар
І. Дайындық жұмыстары материалдары бойынша жобалау ұйымы

заказшы және жерге орналастыру жұмыстары жүргізілетін объектілердің
мамандарының қатынасуымен шаруашылық аралық жерге орналастыру
жобасын жасауға тапсырма тағайындайды.

ІІ. Жобалауға тапсырма жер иелері, жер пайдаланушылар, мекемелер
және үйымдар, ікіметтің компетентті органдарымен келісе отырып жасалады.
Жобалауға тапсырманы заказ беруші бекөтеді. Міндетті түрде тапсырма
Госкомзем мен келісуде жасады.

ІІІ. Жобалауға тапсырма өзінің бекітілген формасы бойынша жасалады.

6.3 Дала жолдарын жобалау
Жобаланатын ауылды жердің жолдары үш түрге бөлінеді:
1. Дала магистралдары;
2. Машина-тракторлық агрегаттар жүру жолдары;
3. Қосымша жолдар.
Олар келесі талаптарға сәйкес болулары керек:
- неғұрлым қысқа;
- түзу;
- шаруашылықта пайдалануға ыңғайлы;
- техникалық талаптарға сәйкес (еңістігі, бұрылу бұрыштары);
- орман жолақтарымен үйлестіріне орналстыру;
- ізгертуге кететін шығынның аз болуы.
Жыртылған массивтер аралығындағы және олармен елді мекендер

аралығындағы қатынастарды қамтамасы етулері тиіс. Негізгі тасымал
бойынша екі бағытта өте көп қытымал жасалғанда егістік массиві үлкен
болса, жолдың ені - 8-10м, ал кіші болса жолдың ені 6-8м болады.

Танаптардың қысқа қабырғаларын бойлай орналасқан кімекші жолдар,
техникаға қызмет кірсету үшін қолданылады, олардың ені - 6-10м.

Дала қостарын және су көздерін жобалау. Дала қостары келесі түрлерге
бөлінеді: тұрақты, уақытша, жылжымалы. Оларды орналастыру жайында
сұрақтар өндіріс орталықтарын орналастырғанда шешөледі. Олардың
түбегейлі шешімі ауыспалы егіс территориясын ұйымдастырғанда жасалады.
Орналасқан орны, ауданы, шегарасы белгіленеді. Дала қостары және су
көздері ауыспалы егіс массивінің ортасында, суға жақын орналасуы керек.
Оларға жетуге ыңғайлы жол болуы керек, жақсы санитарлық – гигиеналық
жағдайда, рельеф бойынша жоғары жерде орналасуы керек.

7.1.Тәжірбиелік сабақ. «Қалыптасқан жер пайдалануларды талдау
және олардағы кемшіліктерді белгілеу».

Әдістемелік ұсыныстар: Қазіргі кездегі кемістіктерді табу, олардың
шаруашылықтардың өндірістік-қаражаттық іс-әрекетіне тигізетін әсерінің
көлемін анықтау, оларды жою қажеттілігін және мүкіншөлігін анықтау.
1. Қалыптасқан жер пайдалануды талдаудың мазмұны және онда шешөлетін
сұрақтар:
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1.1.Логикалық есептеулер арқылы (коэфициенттермен) жер пайдаланудың
кеңістіктік кемістіктерін анықтау.
1.2. Шаруашылықтардың өндірістік дамуына кемістіктердің тигізетін әсерін
анықтау.
1.3.Әр шаруашылық бойынша және шаруашылықтардың ізара
байланыстарын есепке ала отырып, кемістіктерді жою жолдарын және
қажеттіліктерін анықтау.

Жер пайдалануларды зерттеру жолдары және әдістері:
Жобалануға жататын территорияға кіретін шаруашылықтардың жер

пайдалануларын құрама жоспардағы бейнеленген сыртқы пішінін зерттеу
арқылы аттамалы, бір жер пайдаланушының жерінің екінші жер
пайдаланушының жерінде орналасуы, алыс жерлік, шегаралардың
иректеленуі және тағы басқалар. Жер пайдаланудың тиіссіз мөлшерлері
қалыптасқан тиімді мөлшерлермен немесе, ғылыми ұсыныстар салыстырыла
отырылып анықталады. Құрама жоспарды кізбен қарай отырып, логикалық
зерттеген нәтижелер 1 кестеге енгізіледі.

Логикалық есептеумен қатар сапалық талдау жүргізіледі. Сапалық
талдау жер пайдаланулардың кеңістіктік кемістіктерін келесі көрсеткіштер
арқылы сипаттайды: жер пайдаланудың жинақылығы; шегараның иректілігі;
ұзындығы; алыс жерлік.

Жер пайдаланудың жинақылығы сыртқы және ішкі болып бөлінеді.
Сыртқы жинақылығы жер пайдаланудың шегарасы құрайтын сыртқы пішіні.
Ішкі жинақылығы – бөлімшелердің, жер алқаптарының, ауыл шаруашылық
алқаптардың, шаруашылық орталықтанының ізара орналасуы.
2.2.1 Сыртқы жинақылығы - жер пайдаланудың сыртқы конфигурациясына,
созылып орналасуына, шегарасының орналасуына байланысты болады және
жинақылық коэфициенті арқылы анықталады:

К с. ж. = П.ф/4 р;
Пф-жер пайдаланудың іс жүзіндегі периметрі (км);
Р – оның көлемі
2.2.2 Ішкі жинақылығы жер пайдаланудың шаруашылық жинақылығы
арқылы мына формуламен анықталады:

К.ш.ж.=Rф/0,043*р;
Рф - әр ауылшаруашылық алқаптарының жер массивінің ортасынан жолдар
бойынша шаруашылық орталықтарына дейінгі фактілі аралық, км;
Р – жер пайдаланудың ауылшаруашылық алқаптарының көлемі, км2;
Жер пайдаланудың шегарасының иректілігі шегараның тіктілігі сызықтығы
коэфициентімен анықталады:

Ктүзу Пф/Птікбұр төрт бұрыш

7.2.Тәжірбиелік сабақ. «Жерді беру және бөліп беру үшін қажетті
құжаттарды қарау».

Әдістемелік ұсыныстар: Құжаттар үлгісін пайдалану арқылы
тапсырманы өз вариантың бойынша орында:
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Әкім атына өтінішті, хаттаманы, шешімді және басқада құжаттарды
жазу, толтыру және рәсімдеу.

Құжаттар үлгісі
___________________

________облысы __________ауданы әкімі
________________________ мырзаға

(аты-жөні)
________________________________

(тұратын мекен-жайы)
__________________тұрғыны

____________________мырзадан
Өт і н і ш

«Шаруа (фермер) қожалығы туралы» ҚР заңына сәйкес, _______облысы _____
ауданы «______» ауылы аумағында «_____» шаруа қожалығын ұйымдастыруға рұқсат
беруіңізді және шаруа қожалығын жүргізу үшін тұрақты пайдалануға жалпы көлемі _____,
соның ішінде егістік ____ га, жайылым ___ га, шабындық ____ га, түпкілікті
жақсартылған жайылым _____ га жер учаскесін беруіңізді сұраймын.
Шаруа қожалығының негізгі мақсаты товарлы астық өндіру.
Қосымшалар:
Жанұя мүшелері және басқа жұмысшылар саны, жер үлесі мөлшері.
Жер үлесіне құқығы жөніндегі куәлік көшірмесі.
Жер үлесін арзандату келісім шартының көшірмесі.
Өтініш беруші:

Хаттама №______
Тұлғалардың, шаруа қожалығын бірге жүргізетін еңбек бірлестіктерінің жалпы

кезекті жиналысы.

Күн тәртібінде:
1.Шаруа қожалығын құру.
Жалпы жиналыстың шешімі:
Шаруа қожалығын құру құрамында _____адам.
Ат қою.
Шаруа қожалығының басшысын таңдау
Жер үлесімен шаруа қожалығының жер пайдалануын және басқа жұмысшыларды келісім
шарт жағдайында қабылдау.
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізудің қысқа бағдарламасын бекіту.
Аудан әкіміне жер бөліп беру туралы ұсыныс беру.

Негізгі хаттамаға қоса беріледі:
1. ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізудің қысқа бағдарламасы.
2. Жанұя құрамы туралы анықтама.

Жиналыс төрағасы:
Еңбек бірлестігі мүшелері:

Жанұя құрамы туралы
АНЫҚТАМА

______облысы _______ауданы «________» шаруа қожалығы басшысы __________беріледі
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№ Аты-жөні Туыстық байланысы Туған жылы
1
2
3
4

Қазақстан Республикасы
Алматы облысы

Талғар ауданы әкімінің 
ШЕШІМІ

«________» шаруа қожалығын құру үшін жер үлесін беру туралы

Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасының шаруа қожалықтары
туралы» заңының 7- ші бабы негізінде және аудандық жер үлесін беру жөніндегі
комиссиясының ________ №______мәжіліс хаттамасына байланысты

ШЕШІМ     ЕТЕМІН

1.«_____» шаруа қожалығын құрушы

тұрақты пайдалануға «______» елді мекенінің аумағынан жалпы көлемі ______,
соның ішінде егістік ____, жайылым ______, шабындық ______, түпкілікті жақсартылған
жайылым _______ жер учаскесін шаруа қожалығын жүргізу үшін жер беремін. «_____»
шаруа қожалығының бизнес жоспары бекітілсін.

2.Аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы ________ мөр, бұрыштама жасатып алуына
рұқсат етемін.
3. Салық жүйесі, табиғатты қорғау мемлекеттік есеп жер реформасы мен жер кодексі
туралы заңдарды қатаң сақтауды тапсырамын.
4. Жерді пайдалану құқығын беретін мемлекеттік актіні дайындап беруді Алматы
облыстық жер қатынастарын және жерге ораластыру жөніндегі комитетінің төраға
_________сұрансын.

Аудан әкімі

Жер үлесіне құқығы жөніндегі
КУӘЛІК
№______

Куәлік -------------------------------------------------------------------------
(елді мекеннің атауы)

--------------------------------------- кішесіндегі № ------------------ үйде тұратын
азамат -------------------------------------------------------------------------

( фамилиясы, аты, әкесінің аты )
------------------------------- ауданы әкімінің ----- жылғы «---» ------
№ -------- шешімімен ----------------------------------------------------                       
(аудандық, облыстық, ауыл шаруашылық кәсіпорын аты)
жер иелігінен -------га көлемінде(-------- балл гектар), жер үлесіне құқы берілді, оның -------
--- гектары ауыл шаруашылығы жері, оның ішінде -------- га егістік жер.
№---- куәлік жер үлесіне құқы туралы куәліктер мен жер үлесіне құқын беру шарттарын
тіркеу Кітабында тіркелді және --------------------------------------- берілді.

(берілген күні)
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М.О. ------------------------ аудандық(қалалық)
жер қатынастары және жерге орналастыру
жөніндегі комитеттің төраға

--------------------------------------------
(қолы) (фамилиясы, аты-жөні)

7.3.Тәжірбиелік сабақ. «Жер учаскесін иелену және пайдалану
құқығын, арендаға беру, мұраға қалдыру, сыйға тарту құқықтарын

заңдастыру құжаттарын рәсімдеу»
Әдістемелік ұсыныстар: Құжаттар үлгісін пайдалану арқылы

тапсырманы өз вариантың бойынша орында:
Құжаттар үлгісі

Үлгі 1
Жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін Акт

N____________________________________________________________
Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі_______________________________
Меншік иесі______________________________________________________________

(азаматтың аты-жөні немесе заңды тұлғаның. толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне жеке меншік құқығы
Жер учаскесінің алаңы________________________________________________________га.
Жер учаскесін мақсатты тағайындау______________________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалыктар_________________________
Жер учаскесінің бөлінуі________________________________________________________

(бөлінеді, бөлінбейді)
Актінің берілу негізі__________________________________________________________

(атқарушы органның актісі)
N_________________________________
Жер учаскесінің Жоспары
Учаскесінің орналасқан жері   _____________________________________
Сызықтардың шығару өлшемі______________________________________
Шектесу тізімдерінің сипаты:____________________________

Бұрылыстардағы нүктелердің № Сызықтардың ілшемі
1
2

А-дан Б-ғa дейін _________________________________________________
Б-дан В-ғa дейін __________________________________________________
В-дан Г-ге дейін______________________

Жоспар шегіндегі бөтен жер
пайдаланушылар (меншік иелері)

Жоспардағы № Жоспар шегіндегі жер пайдаланушылардың
(меншік иелерінің) атауы

Алаңы, га
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Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер
пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын Кітапта N____ болып
жазылды
Қосымша: М.О_________________
Жер ресурстарын басқару жөніндегі комитеттің
төрағасы_________________Аты-жөні
                                                   (қолы)
"___"_________200___ж.
Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі

Жеке меншік құқығын беретін aктіге
1-қосымша

(облыстың, ауданның, елді мекеннің, селолық округтің атауы)
орналасқан____________________________________________________
(кәсіпорынның, кооперативтің, шаруашылық;
серіктестіктің,кондоминиумның атауы)

мүше азаматтардың тізімі
Р/с
№

Аты- жөні Тұратын мекен- жайы

М.О. _____________________________________________________әкімі
(жергілікті атқарушы органның атауы)

200_ж._________________________________
                (күні) (айы)     (қолы) (аты-жөні)
М.О. _____________________________________
Төрағасы (кәсіпорын, кооператив, шаруашылық серіктестік, кондоминиум)
200_ж.____________________________________________________

(күні) (айы) (қолы) (аты-жөні)

Жеке меншік құқығынын беретін актіге
2-косымша

(меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық, атауы) ұсынылатын
(берілетін)

ерекше режим мен пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі
Сызбадағы
учаске
нөмірі

Жерлерді ерекше
режиммен
пайдаланатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-
қорғайтын аймақтар,
ерекше қорғалатын
табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

Жалпы
алаңы,
гектар

Оның
ішінде
ауыл
шаруа

Одан
егістік
жерлер
шылығы
алаптары

Жерді
пайдаланудың
белгіленген
режимі.
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М.О.       Аудандық (қалалық) жер ресурстарын
басқару жөнждегі комитеттің төрағасы_____________________________________

200_ж.__________________________________________
(күні) (айы)     (қолы) (аты-жөні)

М.О._________________________________________басшысы
(қорғалатын аймақ, орнатуға мудделі органның атауы)

200_ж. ___________________________________________________________
(күні)          (айы) (қолы) (аты-жөні)

Үлгі 2
Тұрақты жер пайдалану құқығын беретін Акт

N___________________________________________________________
Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі______________________________
Жер пайдаланушы__________________________________________

(заңды тұлғанық толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы
Жер учаскесінің лаңы___________________________________________га.
Жер учаскесін мақсатты тағайындау__________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалыктар_____
Жер учаскесінің білінуі____________________________________________

(бөлінеді, бөлінбейді)
Актінің берілу негізі__________________________________________

(атқарушы органның актісі)
N________________________________
Жер учаскесінің Жоспары
Учаскесінің орналасқан жері _________________________________
Сызықтардың шығару өлшемі______________________________________
Шектесу тізімдерінің сипаты:______________________________________

Бұрылыстардағы нүктелердің № Сызықтардың өлшемі

А-дан Б-ғa дейін ____________________________________________
Б-дан В-ғa дейін _____________________________________________
В-дан Г-ге дейін Масштаб 1:____________________
Жоспар шегіндегі бөтен жер пайдаланушылар (меншік иелері)

Жоспардағы
№

Жоспар шегіндегі жер пайдаланушылардың
(меншік иелерінің) атауы

Алаңы, га

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер пайдалану құқығын
беретін актілер жазылатын Кітапта N____ болып жазылды.
Қосымша: М.О_________________
Жер ресурстарын басқару жөніндегі комитеттің төрағасы_________________Аты-жөні

(қолы)
"___"_________200___ж.

Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі
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Тұрақты жер пайдалану құқығын беретін aктіге
1-қосымша

(облыстың, ауданның, елді мекеннің, селолық округтің атауы)
орналасқан____________________________________________________

(кәсіпорынның, кооперативтің, шаруашылық;
серіктестіктің,кондоминиумның атауы)

мүше азаматтардың тізімі

Р/с № Аты- жөні Тұратын мекен- жайы

М.О. ______________________________________________әкімі
(жергілікті атқарушы органның атауы)

200_ж. _________________
                 (КҮНІ)    (айы)     (қолы) (аты-жөні)
М.О. ______________________________________________
Төрағасы (кәсіпорын, кооператив, шаруашылық серіктестік, кондоминиум)
200_ж._____________________________________

(күні) (айы) (қолы) (аты-жөні)

Тұрақты жер пайдалану құқығынын беретін актіге
2-косымша

                        (меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық, атауы)
________________________________________ұсынылатын (берілетін)

ерекше режим мен пайдаланылатын жер учаскелерінің
Тізбесі

Сызбадағы
учаске
нөмірі

Жерлерді ерекше
режиммен
пайдаланатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-
қорғайтын аймақтар,
ерекше қорғалатын
табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

Жалпы
алаңы,
гектар

Оның
ішінде
ауыл
шаруа

Одан
егістік
жерлер
шылығы
алаптары

Жерді
пайдаланудың
белгіленген
режимі.

М.О. Аудандық (қалалық) жер ресурстарын
басқару жінждегі комитеттің төрағасы_______________________

200_ж.________________________________________________
(күні) (айы)    (қолы) (аты-жөні)

М.О._____________________________________________басшысы
(қорғалатын аймақ, орнатуға мудделі органның атауы)

200_ж. _________________________________________________________
(күні)          (айы) (қолы) (аты-жөні)
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Үлгі 3
Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін Акт

N____________________________________________________
Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі_______________________________________
Жер пайдаланушы_______________________________________________________

( заңды тұлғаның толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы
Жер учаскесінің алаңы________________________________________________________га.
Жер учаскесін мақсатты тағайындау____________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалыктар___________________
Жер учаскесінің білінуі_________________________________________________

(бөлінеді, бөлінбейді)
Актінің берілу негізі______________________________________________________

(атқарушы органның актісі)
N_________________________________

Жер учаскесінің Жоспары
Учаскесінің орналасқан жері ________________________________________________
Сызықтардың шығару өлшемі_________________________________________________
Шектесу тізімдерінің сипаты:_______________ __________________________ 

Бұрылыстардағы нүктелердің № Сызықтардың ілшемі

А-дан Б-ғa дейін ___________________________________________________

Б-дан В-ғa дейін ____________________________________________________

В-дан Г-ге дейін Масштаб 1:______________________

Жоспар шегіндегі бөтен жер пайдаланушылар (меншік иелері)

Жоспардағы№ Жоспар шегіндегі жер пайдаланушылардың
(меншік иелерінің) атауы

Алаңы, га

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер пайдалану құқығын
беретін актілер жазылатын Кітапта N____ болып жазылды
Қосымша: М.О_________________
Жер ресурстарын басқару жөніндегі комитеттің төраға_________________Аты-жөні

(қолы)
"___"_________200___ж.

Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі
Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер
пайдалану (жалға алу) құқығын беретін aктіге

1-қосымша

(облыстың, ауданның, елді мекеннің, селолық округтің атауы)
орналасқан____________________________________________________

(кәсіпорынның, кооперативтің, шаруашылық; серіктестіктің,кондоминиумның
атауы) мүше азаматтардың тізімі
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Р/с № Аты- жөні Тұратын мекен- жайы

М.О. _______________________________________________________әкімі
(жергілікті атқарушы органның атауы)

200_ж.______________________________________
                        (КҮНІ) (айы) (қолы) (аты-жөні)
М.О. _______________________________________төрағасы

(кәсіпорын, кооператив, шаруашылық серіктестік, кондоминиум)
200_ж.________________________________________________________________________

(күні) (айы) (қолы) (аты-жөні)

Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер
Пайдалану (жалға алу) құқығын беретін aктіге

2-косымша

(меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық, атауы)
ұсынылатын (берілетін)

ерекше режим мен пайдаланылатын жер учаскелерінің Тізбесі

Сызбадағы
учаске
нөмірі

Жерлерді ерекше
режиммен
пайдаланатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-
қорғайтын аймақтар,
ерекше қорғалатын
табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

Жалпы
алаңы,
гектар

Оның
ішінде
ауыл
шаруа

Одан
егістік
жерлер
шылығы
алаптары

Жерді
пайдаланудың
белгіленген
режимі.

М.О. Аудандық (қалалық) жер ресурстарын
басқару жінждегі комитеттің төраға_____________________________________

200_ж.________________________________________
(күні) (айы) (қолы) (аты-жөні)

М.О.______________________________________басшысы
(қорғалатын аймақ, орнатуға мудделі органның атауы)

200_ж. ___________________________________________________________
(күні)          (айы)                 (қолы) (аты-жөні)

Үлгі 4
Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін Акт
N____________________________________________________________
Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі_________________________________________________
Жер пайдаланушы_________________________________________
                                   (заңды тұлғаның толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы
Жер учаскесінің алаңы________________________________________________________га.
Жер учаскесін мақсатты тағайындау_______________________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалыктар_
Жер учаскесінің білінуі__________________________________________________________

(бөлінеді, бөлінбейді)
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Актінің берілу негізі_________________________________________________________
(атқарушы органның актісі)

N_________________________________

Жер учаскесінің Жоспары
Учаскесінің орналасқан жері ________________________________________________
Сызықтардың шығару өлшемі___________________________________________________
Шектесу тізімдерінің сипаты:___________________________________________________

Бұрылыстардағы нүктелердің № Сызықтардың ілшемі

А-дан Б-ғa дейін _______________________________________________________________
Б-дан В-ғa дейін _______________________________________________________________
В-дан Г-ге дейін Масштаб 1:______________________

Жоспар шегіндегі бөтен жер
пайдаланушылар (меншік иелері)

Жоспардағы
№

Жоспар шегіндегі жер пайдаланушылардың
(меншік иелерінің) атауы

Алаңы, га

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер пайдалану құқығын
беретін актілер жазылатын Кітапта N____ болып жазылды

Қосымша: М.О_________________
Жер ресурстарын басқару жөніндегі комитеттің төраға_________________Аты-жөні

(қолы)
"___"_________200___ж.

Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі

Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін aктіге
1-қосымша

(облыстың, ауданның, елді мекеннің, селолық округтің атауы)
орналасқан_________________________________________
(кәсіпорынның, кооперативтің, шаруашылық; серіктестіктің,кондоминиумның атауы)

Мүше азаматтардың тізімі

Р/с № Аты- жөні Тұратын мекен- жайы

М.О. ___________________________________________________әкімі
(жергілікті атқарушы органның атауы)

200_ж.__________________________________
                       (КҮНІ) (айы)(қолы) (аты-жөні)
М.О. ____________________________________________төрағасы

(кәсіпорын, кооператив, шаруашылық серіктестік, кондоминиум)
200_ж.________________________________

(күні) (айы)(қолы)(аты-жөні)

Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін aктіге
2-косымша

                        (меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық, атауы)
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___________________________________________________________ұсынылатын (берілетін)

Ерекше режим мен пайдаланылатын жер учаскелерінің Тізбесі
Сызбадағы
учаске
нөмірі

Жерлерді ерекше
режиммен пайдаланатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-қорғайтын
аймақтар, ерекше
қорғалатын табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

Жалпы
алаңы,
гектар

Оның ішінде
ауыл шаруа

Одан егістік
жерлер
шылығы
алаптары

Жерді
пайдаланудың
белгіленген
режимі.

М.О. Аудандық (қалалық) жер ресурстарын
               басқару жінждегі комитеттің төраға___________________________
200_ж.___________________________________________________
                (күні (айы) (қолы) (аты-жөні)
М.О.____________________________________басшысы
           (қорғалатын аймақ, орнатуға мудделі органның атауы)
200_ж.      ___________________________________________________________
                    (күні)          (айы) (қолы) (аты-жөні)

7.4.Тәжірбиелік сабақ. «Ауылшаруашылық мекемесінің жер
пайдалануын құру шаруашылық аралық жерге орналастыру жобасын
жасаудағы дайындық жұмыстары. Пландық негіз және экспликация

жасау»
Әдістемелік ұсыныстар: әр студентке белгілі бір облыс, аудан және

мекеме бойынша жер пайдалануды құру жерге орналастыру жобасын
жасауға қажеттілі мәліметтерді жинау қажет. Пландық негіз жасау, ол
бойынша жер пайдаланудың мөлшерін есептеп шығару және жобалауды
бастар алдындағы экспликацияны құру. Ауылшаруашылық кәсіпорынның
жер пайдалану жоспары М: 1:10000 немесе М: 1:25000 масштабтарда
орындалады.

Жерге орналастыру объектісін, территорияның ұйымдастырылуын
сипаттайтын материалдар және құжаттар, жоба алды және жобалау
жұмыстары материалдары болуы керек. Шаруашылықтардың қазіргі кездегі
жағдайы және перспективалық дамуы жайында мәліметтер болуы қажет:

- шаруашылықтың мамандығы;
елді мекендер және ондағы тұрғындардың саны және құрамы, еңбек

ресурсы;
жолдар және басқа ғимараттар, олардың жағдайы және техникалық

көрсеткіштері;
мелиорацияланатын жерлердің жағдайы және пайдалануы;

эрозияға шалынған және қауіпті жерлер және т.б.
     Соңында қалыптасқан территориялық ұйымдастырылудың қандай
элементтерін сақтап қалу қажеттілігі анықталады.

Дайындық жұмыстары кезінде анықталған деректер Актіде көрсетіледі
де Комиссия мүшелерімен бекітіледі.
Жобалауға тапсырма жасалады.
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Кесте 4. Ауыл шаруашылық қажеттілігі үшін алынатын жерлердің
аудандары мен алқаптар құрамын анықтау

Контур № Алқап түрлері Ауданы, га

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Егістік
Егістік
Егістік
Егістік
Егістік
Егістік
Егістік
Егістік
Егістік
Егістік

158.2
107.3
335.0
56.9
170.0
258.7
469.4
32.5
198.6
95.3

Барлығы: 1881.9
14
16
17
21

Шабындық
Шабындық
Шабындық
шабындық

230.0
45.7
167.2
68.4

Барлығы: 511.3
11
12
13
15
18
19
20
22

Жайылым
Жайылым

Жайылым жақсартылған
Жайылым
Жайылым
Жайылым

Жайылым жақсартылған
жайылым

55.2
637.0
257.0
405.2
123.4
168.0
77.5
106.9

Барлығы: 1830.2
жолдар 3.1

Барлық алқаптар: 4226.5

Кесте 5 - Жер экспликациясы
Жалпы
ауданы
га

Соның ішінде
егістік Шабындық жайылым Соның ішінде жолдар

жақсартылған табиғи
Жоба

жасағанға
дейінгі
жағдайы

4226.5 1881.9 511.3 1830.2 334.5 1495.7 3.1

Жоба
жасағаннан
кейінгі
жағдайы

7.5.Тәжірбиелік сабақ.«Ауылшаруашылық алқаптары бойынша
орташа салмақтық бонитет баллын есептеу».

Әдістемелік ұсыныстар: Алқаптар бойынша орташа салмақтық
бонитет баллы келесі формула бойынша есептеледі:
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Бборт = Σ (Б Р)i / Σ Рi

онда: Б – алқаптар бойынша топырақ контурының баллы;
Р – топырақ контурының ауданы;
Ауылшаруашылық мекемесіне жер беру үшін орташа салмақтық балл

бонитеті анықталуы тиіс, өйткені жер учаскесінің кадастрлық бағасы орташа
шаруашылықтық деңгейде болуы тиіс.

Кесте 6 Алқаптар бойынша орташа салмақтық бонитет баллын есептеу
Топырақ

контурының шифры
Алқаптар
аттары

Ауданы, Р,
га

Бонитет
баллы, Б Р*Б Ббср

I Егістік 800,5 23 17411,5
18,8III Егістік 1470,8 20 29416

V Егістік 200 17 3400
VI Егістік 680 15 10200
IX Егістік 75 12 900
XII Егістік 200 10 2000

Барлығы: ΣР 3426,3 ΣРБ 64327,5
I жайылым 875 13 11375

9,5

III Жайылым 1825 10 18250
V Жайылым 5105 10 51050
VI Жайылым 707,5 10 7075
IX Жайылым 3900 9 35100
XII Жайылым 3800 8 30400

Барлығы: ΣР 16212,5 ΣРБ 153250
V шабынық 25 13 325

9,5XII шабынық 175 9 1575
Барлығы: ΣР 200 ΣРБ 900

7.6.Тәжірбиелік сабақ. «ШФҚ жер пайдалануының мөлшерін
жылдық мал азығы және мал азықтық алқаптардың өнімділіктері
бойынша есептеу және егістік алқаптардың пайдалану құрылымын

құру».
Әдістемелік ұсыныстар: әдістемелік нұсқауларды пайдалану арқылы:
1. Жылдық мал азығы қажеттілігін есептеу.
2. Мал азығын өсіруге қажеттілі егістік алқабының ауданын есептеп

шығару.
Мал азығының жалпы қажеттілігі белгілі мал басына қажеттілі жылдық

мал азығынан және сақтандыру қорынан тұрады. Сақтандыру қоры – бұл
ақша түсімдерінің жиынтығы, ол төтенше жағдайларға байланысты болған
материалдық шығындарды, қарызды жабу үшін және айналымдағы өндіріс
құралдарының жеткіліксіздігін толықтыру үшін резервіленеді.    Мал
азығының жылдық қажеттілігі:

Пij = Уni П1i                      
онда: n – мал басы,бас.
Алдыңғы есептелген мал азығының жалпы қажеттілігінің және

сақтандыру қорының мөлшерлеріне байланысты егістік алқабының
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құрылымын құру. Егістік құрылымын кестеде көрсет.

7.7.Тәжірбиелік сабақ. «Әртүрлі мақсаттарға жер бөліп беру үшін
алынатын жер көлемін анықтау және жобалық экспликация құру.

Құрылыс объектісіне жер бөліп беру»
Әдістемелік ұсыныстар: 1.Әр түрлі мемлекеттік және қоғамдық

мұқтаждарға кең ауданды, сызықты, тау-кен және кіші ауданды әр түрлі
мақсаттағы кәсіпорындарға жер бөліп беру ерекшеліктерін есіңізге түсіріңіз?

2. Жер бөліп беру жобасында тұрақты және уақытша пайдалануға
алынатын жерлердің ауданын анықтау және негізду, басқада мәселелерді
қарастыру.

3. Құрылыс объектісіне жер бөліп беру.
Құрылыс объектісіне жер бөліп беру.

Әр түрлі мемлекеттік және қоғамдық мұқтаждықтарға жер бөліп беру
мемлекеттік заң актілерімен реттеледі. Бұл процесс республика жер Кодексі
бойынша шаруашылық аралық жерге орналастыру арқылы жузеге
асырылады.

Жерді бөліп беру жобасында мынадай басты мәселелер қарастырылады
уақытша және тұрақты пайдалануға алынатын жерлердің аудандарын
анықтау және негіздеу, жер меншік иелері мен жер пайдаланушыларға
келтірілген залалддар мен ауылшаруашылық өндірісі шағындарының көлемі
мен етеу реттілігін анықтау, бүлінген жерлерді қалпына келтіру жөніндегі
ұсыныстарды дайындау, жер салынған анықтау және жобаны құқықтық
тұрғыдан рәсімдеу.

Аталған мәселелер келтірілген жүйелілікте ізара байланысты
тапсырмалар ретінде бір объектіде қарастырылады.

Өнеркәсіп, транспорт және басқа ауылшаруашылық емес
кәсіпорындардың орналасуы экономика салаларының даму жоспарларына
сәйкес жүзеге асырылады. Жерге орналастыру жұмыстарының нәтижесінде
бұлардың жер пайдаланушылықтарының нақты орны, пішін кескіндігі,
аудандары, межелері және басқа кеңістік көрсеткіштері белгіленеді

Жалпы алғанда бұл бір қатар іс-қимылдарды қамтып мынадай
әдістемелік жүйелілікте орындалады:
1. Алынатын жердің орнын белгілеу;
2. Алынатын жердің ауданы мен алаптық құрамын анықтау;
3. Алынатын жердің құндылығын анықтау;

Жер иеленушөлер мен құрылыс объектісі туралы мәліметтер
зерттелгеннен кейін жер бөліп беру нормалары ескеріле отырып жерді алу
жобасының бірінші ңұсқасы жасалады. Ол үшін жер иеленушөліктің
планына алынатын учаскенің межелері түсіріледі.

Алынатын учаскенің орны құрылыс объектісінің орналасу схемасы мен
техникалық сипаттамасы негізінде белгіленеді. Автомобиль мен темір
жолдарына, тоқ тасымалдау және байланыс жүйелеріне, құбырлар мен басқа
сызықтық объектілеріне тұрақты және уақытша пайдалануға алынатын
учаскелердің ені құрылыстардың техникалық сипаттамасына қарай
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бекітілген нормалар / СН 467-74, СН 465- 73, СН 461-74, СН45-73/ бойынша
белгіленеді.

Оқу мақсаттарына жобалау тапсырмасында келтірілген нормаларды
қолдануға болады. Бұл нормалардың мөлшерлері жолдардың техникалық
категориялары мен тоқ тасымалдау жүйелерінің кірнеуіне байланысты.
Егерде құрылатын жер пайдаланушылықтың ауданы өте үлкен болатын
болса, оның межелері планның масштабында қызыл түспен кірсетіледі /
тұрақты пайдалануға алынатын учаскелердің межелері – тұтас, ал уақытша
учаскелердікі –үзбе сызықпен/.

Ені өте тар, масштабпен кірсетуге келмейтін объектілер, планда
қабылданған шартты белгілер арқылы бейнеленеді.

Осымен бірге жерді алу жөніндегі жобалық планда қорғау, санитарлық,
сақтану зоналары мен алынатын жерлермен межелес орналасқан
территорияға құрылыс объектісінің теріс әсер өтетін зонасының межелері
кірсетіледі. Бұл зоналардың аудандары жобалау тапсырмаларына берілген
нормалар арқылы белгіленеді. Соңғысының межелері қара, ал аудандары сұр
түспен кірсетіледі. Қорғау санитарлық және сақтану зоналарының межелері
жасыл түспен жүргізіліп аудандары сызықталады.

Жалпы жобалық план алқаптардың түрлері бойынша боялады.
Алынатын жердің ауданы мен алаптық құрамы құрылыс объектісінің

ерекшеліктеріне қарай әр түрлі әдістермен бөліп қарастырған қолайлы
а) автомобиль мен темір жолдары және мелиоративтік каналдар;
ә) тоқ тасымалдау жүйелері;
б) құбырлар;
в) кең ауданды құрылыс объектілері.
а/ Жолдар мен каналдар құрылыстарына тұрақты пайдалануға алынатын
жердің ауданы бекітілген жер беру номалары арқылы есептеледі. Берілетін
учаскенің ені мен ұзындығына қарай, әрбір алаптың сонымен бірге учаскенің
жалпы ауданы анықталады.
Осы жөніндегі есептердің нәтижелері №1 кестеге толтырылады.
ә) Тоқ тасымалдау жүйесінің құрлысына тұрақты пайдалануға алынатын
учаскенің құрамына тіремелердің астына кететін жердің ауданы енеді. Оның
мөлшері мына формула арқылы есептеледі:
                              ST = 0.001 ∑ x n x (P+p)
Бұнда:
Sт-ТТЖ- тұрақты пайдалануға алынатын жердің ауданы, га:
п- тіремелердің саны;
Р-бір тіременің астына алынатын жердің ауданы, м,
р –бір тіременің айналасына жердің ауданы м,
Тіременің астына алынатын жердің ауданы /Р/ тіременің түрімен тоқтын
кернеуіне қарай жобалау тапсырмаларына келтірілген.
Тіременің айналасына алынатын жердің ауданы /р/ мынадай формула арқылы
анықталады:

P = 2E x П x√Р⁄р
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E- тіременің айналасына алынатын жердің ені (20 кв дейін ТТЖ – 1 м, 35 кв,
жоғары ТТЖ   – 2 м);
р – тұрақты шама (3.14).

Кесте 7 - Алынатын жердің жобалық экспликациясы

/с
№

Жер иеленушілер
мен жер
пайдаланушылар
атауы

Жерді
пайдалану

түрі

Жалпы
ауданы,

га

Соның ішінде

егістік шабындық жайылым
Баскалары

«Шарбақты» і.к. Тұрақты
пайдалану
Уақытша
пайдалану

27.0

54.0

7.0

14.0

-

-

18.0

40.0

2.0

-
Барлығы: 81.0 21.0 - 58.0 2.0

7.8.Тәжірбиелік сабақ. «Жоба экспликациясын құру. Жер бөліп
беру жобалық планын жасау».

Масштаб: 1:25000 (1:50000).
Әдістемелік ұсыныстар:
Жерге орналастыру объектілерін зерттеу негізінде, жер бөліп беру

нормаларына байланысты құрылыс объектілерін орналастыруды есепке ала
отырып, құрылыс жүргізуге берілген жер учаскелерінің шекаралары планға
түсіріледі.

Білінетін жер учаскесінің орналасқан орны және ұзындығы мен ені
объектінің орналасу схемасы және оның техникалық сипаттамасы арқылы
белгіленеді. Тұрақты және уақытша білінетін жерлердің шекаралары планда,
оның масштабына сәйкес қызыл сызықтармен белгіленеді. Тұрақты білінетін
жерлердің шекаралары тұтас сызықпен, ал уақытша білінетін жерлердің
шекаралары - пунктирмен белгіленеді. Жер пайдаланудың мөлшері ұсақ
болғанын байланысты масштабта кірсету мүмкіншөлігі болмағанда, ол тиісті
шартты белгілермен белгіленеді.

Егер ауылшаруашылығына жатпайтын объектінің жұмыс істеуіне
байланысты кері әсер тарайтын болса жоба планында қорғау, санитарлық
зоналардың шегаралары көрсетіледі. Зоналардың мөлшерлері тиісті
ұсыныстар бойынша орындалады.

7.9.Тәжірбиелік сабақ. «Автомобиль және темір жолдарын салу
үшін тұрақты және уақытша пайдалануға бөлінетін жердің және

алқаптар бойынша құрамын анықтау».
Әдістемелік ұсыныстар: бұл жұмыстар келесі кезеңдерде

орындалады:
Бөлінетін жердің бағасы есептеледі және кері әсер ету зоналары

белгіленеді.
Құрылыс жүргізу үшін тұрақты білініп берілетін жерлер қазіргі кездегі

жер пайдаланушылардан (жер иелерінен) алынып, ауыл шаруашылығына
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жатпайтын қажеттіліктерге беріледі. Сызықтық объектілерге білінетін жердің
ауданы ұсынылатын нормаларға байланысты анықталады. Білінетін
жолақтың мөлшерлері (ұзындығы және ені) арқылы сызықты объектілерді
орналастыру ауданы пайдаланудан алынатын алқап түрлері бойынша
есептеліп шығарылады: 

РП = 0,0001*ΣШi*Дi     

Онда: РП – сызықтық ғимараты салу үшін білінетін жерлердің ауданы,
га;

Шi – берілетін жердің ені, алқаптардың i – лік участкесінде, м;

Дi – i–лік учаскенің ұзындығы, м;

n – алқап түрлері бойынша учаскелер саны.

Жер учаскелерінің саны алқаптар түрлері және олардың жер білу
жолағы бойынша ұзындықтары жоба планы және ені белгіленген норма
бойынша анықталады. Жер білу жолағының ені сызықтық объектінің
техникалық сипаттамасына және алқап түрлеріне байланысты ізгеріп
отырады.

7.10.Тәжірбиелік сабақ. «Электр жүйелері бағаналарының астына
тұрақты пайдалануға білінетін жерлердің ауданын және алқаптарының

құрамын анықтау».
Әдістемелік ұсыныстар: бұл жұмыстар келесі кезеңдерде

орындалады:
      1.    Жер пайдаланудың ауданын анықтау.

Алқаптардың құрамын анықтау.

Білінетін жердің бағасы есептеледі және кері әсер ету зоналары белгіленеді.

Электр жүйелері бағаналарының астына тұрақты білінетін жерлердің
ауданы келесі формула бойынша есептеледі:

РП = 0,0001*Σni*Ei

Онда: РП – Электр жүйелеріне тұрақты білінетін жерлердің ауданы;

ni – i – лік жер алқабындағы бағаналардың саны;

Ei – бір бағанаға білінетін жердің ауданы, м2;

n – бағана түрлерінің саны.

Бағана астына білінетін жердің ауданы (Е) электр жүйелерінің
қуаттылығына , бағананың түріне және конструкциясына байланысты
нормалар негізінде анықталады.
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Әр алқап түрінде бағаналардың саны, олардың түрлері бойынша жоба
планында кірсетіліді.

7.11.Тәжірбиелік сабақ. «Сызықтық емес ғимараттар салынатын
және уақытша берілетін жерлердің аудандарын және алқаптық

құрамдарын анықтау».
Әдістемелік ұсыныстар: бұл жұмыстар келесі кезеңдерде

орындалады:
         1. Жер пайдаланудың ауданын анықтау.
      2. Алқаптардың құрамын анықтау.
        3. Білінетін жердің бағасы есептеледі және кері әсер ету зоналары
белгіленеді.

Сызықтық емес объектілірді салу үшін білінетін жерлердің ауданы
жобалық планға орналасатын объектілердің шекараларын түсіргеннен кейін
графикалық, графо-механикалық әдістермен анықталады. Аудандарды
есептеу әр жер алқаптары бойынша жеке есептеледі. Білінетін жердің
контурының шекаралары салынатын объектінің генералдық планының
негізінде анықталады.

Ауыл шаруашылық емес объектілердің құрылысын жүргізу немесе
реканструкциялау кезеңдерінде жер учаскелері уақытша пайдалануға
беріледі. Уақытша пайдаланылатын жерлер қысқа мерзімдік ( 5 жылға дейін)
және ұзақ мерзімдік (5 жылдан 49 жылға дейін) болып бөлінеді. Сызықтық
ғимараттарды салуда   (жолдар, электр және байланыс жүйелерін, су
құбырларын) ауыл шаруашылығына жатпайтын қажеттіліктерге жерлер
қысқы мерзімдік пайдалануға құрылыс кезеңдеріне байланысты беріледі.
Автомобиль және темір жолдарын салуда уақытша берілетін жерлерде
топырақтың құнарлы қабатын, құрылыс материалдарын үйуге арналған
алаңдар және құрылыс техникалары және кіліктер өтетін жолақтар
орналастырылады.

Құбырлар және су құбырларын салу үшін уақытша пайдалануға жер
жолақтары бүкіл трасса бойы бөлінеді.

Уақытша білінетін жерлердің ауданы білінетін жер долағының
нормативтік еніне және объектінің ұзындығына байланысты есептеледі.
Білінетін жердің жоба экпликациясын құру.

Білінетін жердің жоба экпликациясына тұрақты және уақытша
білінетін жердің аудандары түсіріледі. Жоба экпликатциясы әр жер
пайдалануы бойынша есептелінеді.

7.12.Тәжірбиелік сабақ. «Ауыл шаруашылық емес мақсаттар үшін
алынған жерлерден ауыл шаруашылық өндірісі шеккен шығындарды

анықтау».
Әдістемелік ұсыныстар: Ауыл шаруашылық өндірістің шығындары көлемін

кесте бойынша анықтау.
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Кесте 8 - Ауыл шаруашылық өндірісі шеккен шығындардың көлемін анықтау
Шаруашы
лықтың
атауы

Тұрақты
пайдалануғ
а алынатын
алқаптарды
ң түрлері

Алынатын
алқаптар
дың

ауданы, га

Бонитет
балы

1 га игеруге
қажетті

қаржының
мөлшері, мың

тенге/га
Кп

Қаржылардың
көлеміне
қосымша

коэффициент
Кг

Ауыл
шаруашылық

өндірісі
шығындары,
мың.тенге
Кп х Кг

7.13.Тәжірбиелік сабақ. «Жер иеленушілер мен жер
пайдаланушылар залалдарының түрлерін және мөлшерлерін анықтау».

Әдістемелік ұсыныстар: Жер иеленушөлер мен жер
пайдаланушыларға келтірілген залалдардың түрлері мен көлемін әр студент
ізінің вариантымен ұсынылған әдіс бойынша анықтауға тиіс.

Тұрақты түрде пайдалануға алынған және уақытша білінген жерлерде
орналасқан ғимараттар, мәдени- тұрмыс және басқа өндірістік құрылыстар,
бұл жерден тыс жатқан, бірақта пайдалануға келмей қалған объектілер,
тозғандығы ескеріле отырып, баланыстық құнына қарай мына формула
арқылы бағаланады:

Зғ = Ка x Т ⁄ 100
Бұнда:
Kа – ғимараттар мен құрылыстардың алғашқы баланыстық құны, тенге;
Ф – қалған эксплуатациялық жарамдылығы, %;
Зғ - ғимараттар мен құрылыстардың қазіргі құны, тенге.

Кесте 9 - Ғимараттар мен құрылыстарды кішіру мен бұзудан шеккен
залалдардың көлемін анықтау

Шаруаш
ылықты
ң атауы

Ғимараттар
мен

құрылыс-
тар  түрлері

Бір
ғимараттың
алғашқы

құны, тенге
Kа

Қалған
эксплуатациялық
жарамдылығы,

%

Бір
ғимараттың
қалған

баланстық
құны, тенге

Зғ

Ғимараттар
саны
Н

Шеккен
залалдың
жалпы
көлемі,
тенге
Зғ x Н

Кесте 10 - Өндірістің аяқталмағандығынан шеккен залалдың көлемін
анықтау

Шаруаш
ылықтың
атауы

Аяқталмаған
өндірістің түрі

Өндірісі
аяқталмай қалған
танаптардың
ауданы, га П

Өндірісі
аяқталмай қалған
танаптардың 1 га

жұмсалған
шығындардың
мөлшері, Шп

Өндірісі
аяқталмай қалған

танаптарға
жұмсалған

шығындардың
жалпы көлемі,

тенге
За
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7.14.Тәжірбиелік сабақ. «Планды-картографиялық негізді
дайындау».

Әдістемелік ұсыныстар: Пландық негізге қажетті мәліметтер
түсіріледі. Жиналатын пландық картографиялық материалдар – жер
пайдаланудың планы, әр түрлі зерттеу жұмыстары, сызбалары (топырақ,
топырақ эрозиялық, топырақ мелиоративтік, геоботаникалық) жиналып,
зерттеледі. Көбінесе пландық негіз ретінде аэрофототүсіріс және жер
бетіндегі түсірістердің пландары қолданылады, әр жағдайларда, әртүрлі
масштабтағы пландар қолданылады.

Масштаб келесі көрсеткіштерге байланысты болады: жер мөлшеріне,
оның конфигурациясына, ситуацияның контурларының бөлектене
орналасуына, рельефтің күрделілігіне, ауылшаруашылық алқаптарының
пайдалану қарқындылығына және т.б. Мысалы: жүзім өсірілетін жерлерде
масштаб 1: 5000 – 1:10000-ға дейін болады. Ұсақ контурлы жерлерде 1: 10000
масштаб. Далалы жерлерде 1:25000 масштаб. Шөлейтті жерлерде 1:50000
масштабта қолданылады. Жобалау жолында әртүрлі масштабтағы пландар
бір масштабқа келтірілуі тиіс.

7.15.Тәжірбиелік сабақ.» Өндіріс бөлімшелерін және орталықтарын
шаруашылықтардың жер массивінде орналастыру».

Әдістемелік ұсыныстар: Өндіріс бөлімшелер жеріндегі
ауылшаруашылық алқаптардың құрамын және олардың арақатынынасына,
еңбек ресурстарының мөлшеріне бөлімшелер мамандығына, өндіріс
салаларының ара қатынасына, жобаланған мал басын тиісті азықпен
қамтамсыз етуге сәйкес бол керек; бөлімшенің жер массиві біртұтас
конфигурациясы дұрыс шаруашылық орталықтары мен негізгі
ауылшаруашылық алқаптары жақын болуы керек. Әртүрлі сапалы мал
азықтық алқаптар бөлімшелер арасында дұрыс бөлінуі керек.

Шаруашылық орталықтарының орналасуы орташа арақашықтығы
неғұрлым қысқартуға тиіс. Қысқаша орташа аралық транспорттық
шығындарды яғни өнімнің өзіндік құнын қысқартады

Жобалау нәтижесін салыстыруда бір уақыттық және келтірілген
шығындар арқылы есептелінеді. Транспорттық шығының мөлшері негізгі 2
көрсеткішке байланысты болады:
тасымалдау аралығы
жүк айналымының мөлшері.

Транспорттық шығындарды есептеп шығару үшін жүктің тасымалдау
мөлшерін 1 тонна жүктің тариф бойынша тасымалдау бағасына көбейту
арқылы есептеледі. Жүктің тасымалдау тарифі 1 тонна жүктің белгілі
аралыққа тасымалдау бағасымен анықталады. Автомоболь кері қайтарда бос
келеді. Сондықтан жүрісті жүк пайдаланудың коэффициентті енгізіледі,
оның нәтижесі 0,5-0,6 енгізіледі. Барлық тасылатын жүкті есептеу өқте қиын
болғандықтан «есепке алынбайтын жүктерді тасымалдау» коэффициентті 1,2
қолданылады.
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шаруашылық ішінде тасымалдау бағасын келесідей есептейміз:

А
О

С жт ⋅
⋅

=
5.0

2.1
1

С1 – шаруашылық ішінде тасымалдау бағасы;
Ож. т. – жүк тасымалдау көлемі;
Ат – тариф бойынша 1 тонна жүкті белгілі орташа аралыққа (км) тасымалдау
бағасы. Тарифтік анықтамадан алынады.
техниканы айдау шығыны келесідей есептеледі:

С2=Пагр*R/V*n*Q
C2 - техниканы айдау шығыны;
Пагр – тракторлармен комбайнның саны;
R – аралық;
n – жүрістің саны;
V – жүрістің жылдамдығы;
Q – бір машина-сағаттың бағасы.
3) адамдарды тасымалдау шығыны:

C3=np/na*R/V*ng*nn*Q
С3 – адамдарды тасымалдау шығыны
np – жұмысшының саны
nа – автобустың сиымдалығы
ng – бір жылдағы жүріс жасалған күндер саны
nn – бір күндегі жүріс жасалу саны
4) С4 – мамандарды тасымалдау шығыны:

С4=nc/na*R*ng-Qa
С4 – мамандарды тасымалдау шығыны
nc – мамандар саны
nа – машина сиымдалығы
Qa – бір километр машина айдау бағасы

5) С5 – жайылымға және кері мал айдау шығыны:

С5=Пбасы*Пайдау*Аазайған салмақ
Пбасы – мал басының саны
Пайдау – айдау саны (жайылымға айдап бару және әкелу)
Аа.с. – азайған салмақ

6) Шаруашылықтан тыс тасымалдау шығыны:
С6=Q*n*A

Q – шаруашылықтан тыс тасымалдау жүгінің мөлшері
n - өлшем бірлігі
А – тасымалдау құны
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Жалпы келтірілген шығын (приведенные затраты) келесі формуламен
есептеледі:

Кпр=К*Ен+С
Кпр – бір уақыттық, капиталдық шығын
Ен – капиталдық шығының тиімділігін көрсетілетін коэффициент
С – жылдық шығын (жыл сайын).

7.16.Тәжірбиелік сабақ. «Ауылшаруашылық алқаптарының
қалыптасқан құрамын және орналасуын талдау».

Әдістемелік ұсыныстар: 1. Ауылшаруашылық және басқа алқап
түрлерінің нақтылы қалыптасқан құрылымы анықталады. 2. Негізгі
ауылшаруашылық алқаптарының орналасу сипаттамасы беріледі.

Кесте 11 - Алқаптарының құрамы және арақатынасы
№\№
кезегімен Алқаптар түрлері

Ауданы
га %, массивтің жалпы ауданына

1.
2.
3.
4.

5.

егістік
көпжылдық екпе ағаштар
тыңайған жерлер
шабындық
о.і. жақсартылған
жайылым
о.і. жақсартылған

6.
7.

Барлық а/ш алқаптар
Басқа алқаптар

8. Массивтің ауданы 100%

Ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі мен топырақтың балл
бонитеті арасындағы корреляциялық байланысты ескере отырып, балл
бонитеті арқылы есептелген дақылдардың өнімділігін табамыз. Ол үшін
жалпы шаруашылық бойынша орташа және белгілі бір дақыл бойынша
бонитет баллының құны есептеледі:
                                             ЦБб = Ук/ Бх
онда: Ук- дақылдың өнімділігі;
Бх- шаруашылық бойынша балл бонитеті.
Шаруашылық бойынша бонитет баллының құнын (ЦБб) топырақ түрінің
бонитет баллына (Бу) кібейту арқылы есептелген дақылдардың өнімділігін
табамыз:
                                           Ур = ЦБб х Бу
Бу - топырақ түрінің бонитет баллы.
Ур - дақылдардың өнімділігі. 
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Кесте 12- Алаптар мен ауыл шаруашылық алаптарының нақты
құрылымы (мысал)

р/с Алаптар түрі Ауданы
Гектар, га Үлес салмағы, %

1 Егістік жер
С.і. суармалы
суарылмайтын

2644,28
1329,76
1314,52

12,9

2 Көп жылдық көшеттер 88,12 0,43
3 Тыңайма - -
4 Шабындық

С.і. жақсартылғаны
5256,75 25,64

5 Жайылым
С.і. жақсартылғаны

12113,28 59,09

6 Барлық а,ш, алаптары 20102,43 98,06
7 Жол асты жерлері 49,84 0,24
8 Су асты жерлері 12,0 0,06
9 Батпақтар - -
10 Бұталар 56,75 0,3
11 Құрылыс асты жерлері 47,5 0,23
12 Елді мекен жерлері 229,98 1,1
13 Массивтегі барлық жер 20498,5 100%

7.17.Тәжірбиелік сабақ. «Ауылшаруашылық алқаптарды
трансформациялау».

Әдістемелік ұсыныстар: Егістік алқабының құрамынан оған
жарамсыз жерлер шығарылады. Керісінше басқа ауыл шаруашылық алқаптар
құрамынан егістікке айналдырылады. Егістіктің жобалық ауданы бекітіледі.
Трансформациялау топырақ балл бонитетінің негізінде жасалады.

Кесте 13 - Ең шеткі балл бонитетін анықтау.
Дәнді
дақылдар
ды
індіруге
жұмсалат
ын
шығын,
тг/га

Рентабе
льділік
деңгейі
%

Рентабельділік
ті есепке алу
арқылы
есептелген
дәнді
дақылдарды
індіруге
жұмсалатын
шығын,
тг/га

дәнді
дақылда
рды
сату
бағасы,
тг/ц

Шығындарды
ақтауға
жеткілікті дәнді
дақылдардың
минимальдық
өнімділігі,
ц/га

Балл
бони-
тетінің
құны,
ц/ балл

Ең шеткі
балл
бонитеті

З R Зr Цз У мин ЦбБ
Б.б.
пор

У мин = Зr/Цз
Б.б. пор. = Умин/Цб Б
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Ең шеткі балл бонитеті егістік алқаптарын дәнді дақылдарды өсіруге
пайдаланған жағдайға теңдестіріліп алынады, өйткені олардың егістікті
пайдаланудағы үлесі өте жоғары. Трансформациялауда жер учаскесінің
ауданы, конфигурациясы, орналасуы және кеңістіктік жағдайы ескерілуі тиіс.
Жайылымды және басқа алқаптарды егістікке трансформациялауды негіздеу
үшін трансформациялаудың тиімділігін анықтайтын схема қолданылады.

Кесте 14 - Алқаптарды егістікке трансформациялау тиімділігін
анықтайтын

Алқаптардың
трансформациялануын
анықтайтын факторлар

Егістікте пайдалануға жарамдылығы
жақсы қанағаттылы Аз жарамды

1 2 3 4
Топырақтық
1.Топырақтың тип және тип
торабы.

қаратопырақ
және күңгірт
құба

Құба топырақ Ақшыл құба

2.Механикалық құрамы саздақ құмайт құмдар
3. Гумустылық кікжиегігің
қалыңдылығы (А-В1)см.

60см астам. 60-40см. 40-20см.

4.гумустың құрамы, в % 3-2% астам. 2-1% 1% кем
5. Эрозияға шалыну дәрежесі Эрозияға

шалынбаған
немесе аз
шалынған

Эрозияға
орташа
дәрежеде
шалынған.

Эрозияға қатты
дәрежеде
шалынған..

6. Сортаңдық дәрежесі
(сортаңды жерлермен аралас)

70%дейін 20-30% 30% артық

7. топырақ балл бонитеті Свыше40 30-40 Ниже 20

Эрозияға қарсы шаралардың
керектігі

Керексіз немесе
өте қарапайым
шаралар
қажеттілі

Топырақ
қорғау а/е
еңгізуді талап
етеді

Тұрақты немесе
уақытша су
басқанды талап
етеді

Кеңістіктік
1. Участкенің ауданы Более 50 20-50 Менее 20
2. Конфигурациясы тікбұрышты Трапеция

параллелограм.
Ыңғайсыз
фигуралар

3.қатар орналасқан
массивтердің
конфигурациясын жақсарту
дәрежесі

жақсартады әсерін
тигізбейді

жамандатады

4.учаскенің орналасуы,
байланысты:
а) егістік массивіне
б) елді мекенге
в) жыраларға

іргелес
3км көп емес
3км көп емес

2 км дейін
3-1 км
3-1 км

2 км жоғары
іргелес
іргелес
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7.18.Тәжірбиелік сабақ. «Ауыспалы егіс жүйелерін ұйымдастыру».
Әдістемелік ұсыныстар: Ауыл шаруашылық алаптарының

аудандарын анықтап болған соң егістік алқаптарында шаруашылықтың
мамандандырылғаны бойынша ауыспалы егістер жобаланады.
Ауыспалы егістер келесі түрлерге бөлінеді:
1) Алқаптық ауыспалы егістер.
2) мал азықтық ауыспалы егістер
Б) топырақ қорғау ауыспалы егісі.
В) кікіністі ауыспалы егістер.
Г) қызылшалы ауыспалы егістер.
Д) картопты ауыспалы егістер.

Кесте 15 - Ауыспалы егістіктің жылдар бойы алмасуы
№
кезегімен

Жылдар

2005 2006 2007 2008 2009
1 Күздік бидай

+ жоңышқа
Қант
қызылшасы

Қант
қызылшасы

Жоңышқа Жоңышқа

2 Жоңышқа Күздік бидай
+ жоңышқа

Қант
қызылшасы

Қант
қызылшасы

Жоңышқа

3 Жоңышқа Жоңышқа Күздік бидай
+ жоңышқа

Қант
қызылшасы

Қант
қызылшасы

4 Қант
қызылшасы

Жоңышқа Жоңышқа Күздік бидай
+ жоңышқа

Қант
қызылшасы

5 Қант
қызылшасы

Қант
қызылшасы

Жоңышқа Жоңышқа Күздік
бидай +
жоңышқа

7.19.Тәжірбиелік сабақ. «Ауыспалы егіс алқабын ұйымдастыру».
Әдістемелік ұсыныстар: Ауыспалы егіс танаптарын, жұмыс учаскелерін,
жолдарды және т.б. орналастыру. Ауыспалы егістер мінездемесін құру. 

Кесте 16 - Ауыспалы егістер мінездемесі
Танап саны (нөмірі) Ауыспалы егіс түрлері

Алқаптық
тәлімі а.е.

№1

Қызылшалы а.е.
№2

Алқаптық а.е. №3
суармалы

Алқаптық а.е.№4
Тәлімі

1 Бос пар Шөп пен сұлы
қоспасы

Жүгері+бұршақты
дақылдар

Жүгері+бұршақты
дақылдар

2 Күздік
бидай

жүгері Жаздық бидай Жаздық бидай

3 Күздік
бидай

жүгері Жаздық бидай Жемдік дақылдар

4 Жемдік
дақылдар

Бұршақты
дақылдар

Жемдік дақылдар Көп жылдық шөп

5 Қонақ жүгері Көп жылдық шөп
Ауыспалы егістің
жалпы ауданы, га

764,75 724,88 604,88 549,77

Танаптың орташа
ауданы, га

161,16 144,98 120,98 109,95

Елді мекеннен ара
қашықтығы,км

2,5 3 3,5 5
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7.20.Тәжірбиелік сабақ. «Ауыспалы егіс алқабын пайдалану
мінездемелерін есептеу».

Әдістемелік ұсыныстар: Әр студент ізінің варианты бойынша ауыспалы
егіс алқабын пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштерді есептейді.

Кесте 17 - Ауыспалы егіс жүйелерін егістік жерде пайдалану
р/с А/ш дақылдарының түрлері Ауыспалы егіс аудандары Аудан

№1 №2 №3 №4 га %
1 Дәнді дақылдар

А) жаздық
Б) күздік 381,75

242,88 218,94 461,82
381,75

17,46
14,44

2 Мал азықтық
А) жүгері
Б) қонақ жүгері
В) жүгері+бұршақты дақылдар
Г) жемдік дақылдар
Д) көп жылдық шөп
Е) бұршақты дақылдар
Ж) шөп пен сұлы қоспасы

192,0

288,18
145,7

144,0
147,0

120,35
120,65
121,0

110,8
110,03
110,0

288,18
145,7
231,15
422,68
231,0
144,0
147,0

10,9
5,51
8,74
15,98
8,74
5,45
5,56

3 Техникалық дақылдар
4 Кікініс дақылдар
5 Бос пар 191,0 191,0 7,92

Барлығы 764,75 724,88 604,88 549,77 2644,28 100

Кесте 18 - Танаптардың тепе-теңдік мінездемесі
Ауыспалы егіс
нөмірі №

Ауыспалы
егіс нөмірі
№

Танаптың
ауданы, га

Танаптың
орташа
ауданы, га

Орташа
ауданнан
ауытқуы

Танап ілшемі

га % Le Ly

1 1 191,0

191,19

-0,19 0,1 1000 1910
2 190,95 -0,24 0,13 950 2010
3 190,8 -0,39 0,20 900 2120
4 192,0 0,81 0,42 1000 1920

764,75
2 1 147,0

144,98

2,02 0,3 750 1960
2 143,85 1,13 0,1 1050 1370
3 144,33 -0,65 0,1 1150 1255
4 144,0 -0,98 0,1 1000 1440
5 145,7 0,72 0,1 1550 940

724,88
3 1 120,35

120,98

-0,63 0,5 1450 830
2 121,88 0,9 0,7 1250 975
3 121,0 0,02 0,02 1000 1210
4 120,65 -0,33 0,3 950 1270
5 121,0 0,02 0,02 1500 807

604,88
4 1 110,8

109,95

0,85 0,77 1000 1108
2 109,92 0,03 0,03 950 1157
3 109,02 -0,93 0,88 1150 948
4 110,03 0,08 0,07 1000 1100,03
5 110,0 0,05 0,04 1100 1000

549,77
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7.21.Тәжірбиелік сабақ. «Орташа балл бонитеттін анықтау».
Әдістемелік ұсыныстар:Жобалаған ауыспалы егістің танаптары бойынша
әрбір топырақ контуры бойынша орташа балл бонитеттін анықтау.
Орташа салмақталған балл мына формуласымен анықталады.

Б= ∑с∙дд
               ∑с

Мұндағы: Б- салмақталған орташа балл.
∑сд – бонитет балының ауданға кібейтілген жиынтығы
∑с- топырақ түрлерінің аудандарының жиынтығы

Кесте 19 - Орташа салмақталған балл бонитетті анықтау
А.е.танап
нөмірі

Топырақ
контурының
шифрі

Ауданы, га
Р

Балл бонитеті
(Бб)

РхБб Борт= ∑сх∙дд
∑с

1 II қара
қоңыр, қара
қоңыр
сорланған

191,0

28

5348

28
2 190,95 5346,6
3 19,08 5342,4
4 192,0 5376
1

(II-IV)
шалғынды
қоңыр

147,0 28 4116

27

2 143,85 28 4027,8
3 144,33 28 4041,24
4 144,0 28 4032,0
5 70,7

75
21
28

1484,7
2100

1 II 120,35 28 3369,8

26

2 II 121,88 28 3412,64
3 II-IV 33,5

87,5
21
28

703,5
2450

4 II 120,65 28 3378,2
5 III-IV 18,5

102,5
21
28

388,5
2870

1 III-IV 97,5
13,3

21
28

2047,5
372,4

27

2 II 109,92 28 3077,76
3 II 109,02 28 3052,56
4 II 110,03 28 3080,84
5 II 110,0 28 3080,0

Осы шығарылған кесте нәтижелері бойынша ауыл шаруашылық
дақылдарының балл бонитеті бойынша өнімділіктерін анықтау қажет.
Шаруашылықтың топырақ түрлері бойынша орташа бонитет балын, ауыл
шаруашылық дақылдары бойынша жоспарлы өнімділікті пайдаланып, бір
балдық бағасын анықтау керек формула.

Б1б      = І жосп = 24,7 = 0,67
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                                                           Ббшб           37
Мұндағы:
І жосп- жоспарлы өнімділік, ц/га
Ббшб- бір балдық бағасы
Б1б- ауыспалы егіс бойынша балл бонитет

Кесте 20 - Ауыл шаруашылық дақылдарының бонитет балы бойынша
өнімділігін анықтау

р/с Ауыспалы егістегі дақылдар
атауы

Жоспарлы
өнімділік,
ц/га

Есептелген өнімділік (Ів) балл
бонитет бойынша
I II III IV

1 Дәнді дақылдар
А)Жаздық бидай суарылатын
Б) күздік
В) жаздық бидай
суарылмайтын

15
9

9

8,96 15,08 8,91

2 Мал азықтық дақылдар
1. Жүгері
2. Сүрлем жүгері
3. Жүгер+бұршақты дақылдар
4.Жидек дақылдар
5.Көп жылдық шөп
6.Бұршақты дақылдар
7.Шөп пен сұлы қоспасы

40 39,96
40 39,96
40 40,04 39,96
50 50,12 49,92 49,95
20 20,02 19,98
12 11,88
14 14,04

3 Бос пар - - - - -

Әдістемелік ұсыныстар: Жер пайдаланудың ауданы шаруашылықтағы мал
басының санына байланысты есептеледі. Жылдық мал азығы қажеттілігі: [

Пij = ni П1i

Мұндағы n – мал басы саны, мал басы;
                  П1 – бір мал басына қажеттілі мал азығы,
                  i – мал түрі;
                  j – мал азығына қолданылатын дақылдар түрі.
Сақтандыру қоры жылдық мал азығы қажеттілігінен 5-10% ретінде
есептеледі.
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Кесте 21 - Мал басына қажеттілі мал азығы, центнермен

7.22.Тәжірбиелік сабақ. «Танап қорғайтын ағаш көшеттерін
жобалау және ауданын анықтау».

Әдістемелік ұсыныстар:Желдің бағытына қарай шаруашылықтың жерінде
жобаланған ауыспалы егістер үшін танап қорғайтын ағаш көшеттерінің
ауданын есептеу 

Кесте 22 - Танап қорғайтын ағаш көшеттерінің ауданын анықтау
Ауыспалы егістер
нөмірі

Танаптағы жол
ұзындығы, м

Ағаш көшеттерінің
ені, м

Танап қорғайтын ағаш
көшетінің ауданы, га

1 4000 2,5 1,0
2 5000 2,5 1,25
3 7625 2,5 1,9
Барлығы 4,15

Танап қорғайтын ағаш көшеттерін жобаланғаннан кейін мына формула
бойынша таза егістік жерінің ауданын анықтау.

Sнетто= Sжж - Sжол - Sжак                             

Мұндағы: Sжж- жыртылған жердің көлемі, га
Sжол- жол асты ауданы, га
Sжак- жобаланған ағаш көшеттерінің ауданы, га.

№
М
ал

тү
рі

М
ал

ба
сы

Мал азығының түрі
Құрғақ Шырынды Жасыл мал

азығы
концентраттар

Шөп Сабан Сүрлем
1
бас
қа

Бар-
лы
ғына

1
бас
қа

Бар-
лы
ғына

1
бас
қа

Бар-
лы
ғына

1
бас
қа

Бар-
лы
ғына

1 бас
қа

Бар-
лы
ғына

1.

2.

3.

4.

Сүтті
сиырлар

Етті
сиырлар

Қойлар

Аттар

150

200

1000

10

10

7

4

22

1500

1400

4000

220

-

10

1

-

-

2000

1000

-

42

28

5

-

6300

5600

5000

-

52

52

15

93

7800

10400

15000

930

8

5,6

0,5

11

1200

1120

500

110
Барлығы 7120 3000 16900 34130 2930
Сақтау
қоры % 10 712 10 300 5 8450 5 1706,5 12,5 366,25

Барлығы 7832 3300 25350 35836,
5

3296,2
5
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7.23.Тәжірбиелік сабақ. «Жайылым территориясын орналастыру».
Әдістемелік ұсыныстар: Жайылымның территориясын ұйымдастыру үшін
көптеген деректерді жинап, талдау қажет. Мысалы, геоботаникалық, су
шаруашылық, агроклиматтық, гидротехникалық, гидрогеологиялық т.б.
жағдайларын, вегетациялық уақытын, жер асты суларының орналасуы,
тереңдігі және басқа өсімдіктердің ісуіне әсер ететін факторлар жайында
мәліметтер жиналуы тиіс. Малдар түріне, табынына қарай топтастырылады
және олардың оптимальді, тиімді мөлшерлері белгіліенеді. Бір табынға тиісті
жердің көлемі мына формуламен анықталады:

Р=Г*Н*К*Д , га
У

онда:
Г – бiр табындағы мал басы, бас
Н – бiр бас малға тиісті бiр күндегі жасыл шөп мөлшерi, ц
К – ауыспалы жайылым коэффициентi;
Д – жайылым мерзiмi, күн
У – жайылым інiмдiлiгi, ц/га

Жайылымды және шабындықты тиiмдi пайдалану үшiн олардың
территориясында ауыспалы жайылым және шабындық жүйелерi енгiзiледi.
Жайылым типiне және шөптiң ісiп шығу тездiгiне қарай керектi жайылым
және ауыспалы шабындық схемасы таңдалып алынады.

Кесте 23 - Ауыспалы жайылым территориясын ұйымдастыру
Пайдалану жылдары Ауыспалы жайылым учаскесі                

1 2 3
Бірінші Жаз Күз Көктем
Екінші Күз Көктем Жаз
Үшінші Көктем Жаз Күз

7.24.Тәжірбиелік сабақ. «Жобаны экономикалық тұрғыдан
негіздеу».

Әдістемелік ұсыныстар: Жобаны экономикалық тұрғыдан негіздеу
әрбір жер иеленушөлік бойынша жобамен бірге жасалады. Бұл жөніндегі
есептер екі мерзімде орындалады:
а) Жобаны жасағанға дейінгі.
б) Жоба бойынша.

Жобаны дәлелдеудің мазмұны жалпы алғанда төмендегідей:
1. Жобалық жерге орналастыру есептері.
2. Жобаны ұйымдастыру – шаруашылық тұрғыдан негіздеу.
3. Варианттарды салыстыру.

Бірінші мынадай бірқатар іс-әрекеттерді қамтиды: жер иеленушөліктер
мен пайдаланушылықтардың орталық мекендерінің орналасуын алқаптардың
аудандары мен құрамын, жерді шаруашылықтардың арасында бөлуді және
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алмастыруды негіздеу, нақты аудандарды есептеу және экспликацияларды
жасау.

Екінші негізгі мазмұны – экономикалық көрсеткіштерді анықтау.
Демек, мал шаруашылығы мен егіншөлік салаларының көлемдерін белгілеу,
мал азығы балансын, жалпы және товарлық өнімдердің көлемдерін, еңбек
ресурстарының балансын, өндірістік жұмыстың нәтижелерін және жобаның
жалпы тиімділігін есептеу.

Үшінші мазмұны әр вариант бойынша нақты көрсеткіштерді есептеп
және көрсеткіштерді салыстыра отырып жобаның ең тиімді вариантын
таңдап алу.

Жобалық варианттар мен шешімдерді бағалау және экономикалық
тұрғыдан негіздеу жобаның ең күрделі және көлемді құрам бөлігі болып
саналады. Бұл тапсырма мынадай бірқатар жұмыстарды қамтиды:
1. Варианттар бойынша күрделі қаржылардың көлемін есептеу.
Соның ішінде тұрғын үй құрылысының, мал қоралары мен кешендерді
қосалқы өндірістік орталықтар мен секторларды, елді-мекендер арасында
коммунмкациялармен территорияны инженерлік жақынан жабдықтаудың
құндарын анықтау.
2. Әрбір вариант бойынша жыл сайынғы шығындардың көлемін белгілеу.
Бұнда транспорттық және эксплуатациялық шықындарды, амортизациялық
жарна мен әкімшөлік аппаратқа жұмсалған қаржыларды есептеу кіреді.
3. Келтірілген шықындардың көлемін анықтау.
Яғни бір жылдық мерзімге келтірілген күрделі қаржылармен жыл сайынғы
шығындардың қосындысын табу.
4. Күрделі қаржылардың қайтарылу мерзімін есептеу. Яғни неше жылдың
ішінде жүмсалған қаржылардың орны толатынын анықтау.
Есептелетін кестелер тізімі.

Кесте 23 - Егін ауданының құрамы мен құрылысы
р/с А.ш.дақылдары Ауданы,

га
өнімділік,
ц/га

Жалпы өнім,
ц

Құрылысы,
%

1 Күздік бидай 381,75 8,96 3420,48 5,25
2 Жемдік дақылдар 422,68 50,0 21134,0 32,44
3 Шөп пен сұлы қоспасы 147,0 14,04 2063,88 3,17
4 Жүгері 288,18 39,96 11515,67 17,68
5 Бұршақты дақылдар 144,0 11,88 1710,72 2,63
6 Қонақ жүгері 145,7 39,96 5822,17 8,94
7 Жүгері+бұршақты дақылдар 231,15 40,0 9246,0 14,2
8 Жаздық бидай (суарылатын) 242,88 15,08 3662,63 5,62
9 Жаздық бидай (суарылмайтын) 218,94 8,91 1950,76 3,0
10 Көп жылдық шөп 231,0 20,0 4620,0 7,1

Жиынтығы 65146,31 100
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Кесте 24 - Мал шаруашылығы жалпы өнімі
р/с өнім түрі Бас саны өнімділік, ц Жалпы өнім, ц
1 ІҚМ еті 83 4,0 332
2 Сүті 136 15,0 2040
3 Қой еті 96 45 4320
4 жүні 400 0,04 16
5 Жылқы еті 7 3,7 25,9

6733,9

Кесте 25 - Тауарлы өнім құнын және пайданы анықтау
Өнім
түрі

Жалпы
өнім,ц

1ц өнім
құны

1ц
өнімнің
өзіндік
құны

Тауарлы
өнім
құны, мың
тг

Тауарлы
өнімнің
өзіндік
құны

Пайда,
мың тг

Рентабель-
ділік

Бидай 7405,49 2500 1750 18513,73 12959,61 5554,12 42,86
Жүгері
(дән)

1114,93 1500 1050 16672,4 11670,68 5001,72 42,86

ІҚМ
(еті)

332 35000 24500 11620,0 8134,0 3486,0 42,86

Сүт 2040 4000 2800 8160,0 5712,0 2448,0 42,86
Қой 4320 40000 28000 172800,0 120960,0 5184,0 42,86
Жүн 16,0 10000 7000 160,0 112,0 4,8 42,86
Жылқы 25,9 36000 25200 932,4 652,68 279,72 42,86

228858,13 22001,56

Кесте 26 - Жалпы өнім құнын анықтау
р/с Өнім түрлері Жалпы

өнім, ц
Құны,
тг/ц

Жалпы өнім
құны, мың тг

Құрылысы, %

1 Күздік бидай 3420,48 2500 8551,2 3,1
2 Жемдік дақылдар 21134,0 400 8453,6 3,1
3 Шөп пен сұлы қоспасы 2063,88 1500 3095,82 1,12
4 жүгері 11515,67 1500 17273,51 6,28
5 Бұршақты дақылдар 1710,72 2000 3421,44 1,24
6 Қонақ жүгері 5822,17 1500 8733,26 3,17
7 Жүгері+бұршақты дақылдар 9246,0 1750 16180,5 5,88
8 Жаздық бидай (с-н) 3662,63 2500 9156,58 3,33
9 Жаздық бидай 1950,76 2500 4876,9 1,77
10 Көп жылдық шөп 4620,0 400 1848,0 0,67
11 ІҚМ (еті) 332 35000 11620,0 4,22
12 Сүт 2040 4000 8160,0 2,96
13 Қой 4320 40000 172800,0 62,78
14 Жүн 16,0 10000 160,0 0,06
15 Жылқы 25,9 36000 932,4 0,34

275263,21 100
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Кесте 27 - Таза табысты анықтау
Өнім түрі Жалпы

өнім, ц
Құны,
тг/ц

өнімнің
ізіндік
құны, тг

Жалпы
өнім
құны,
мың тг

Жалпы
өз.құны,
мың тг

Таза
табыс

Күздік бидай 3420,48 2500 1750 8551,2 5985,84 2565,36
Жемдік дақылдар 21134,0 400 280 8453,6 5917,52 2536,08
Шөп пен сұлы
қоспасы

2063,88 1500 1050 3095,82 2167,07 928,75

жүгері 11515,67 1500 1050 17273,51 12091,45 5182,06
Бұршақты дақылдар 1710,72 2000 1400 3421,44 2395,01 1026,43
Қонақ жүгері 5822,17 1500 1050 8733,26 6113,28 2619,98
Жүгері+бұршақты
дақылдар

9246,0 1750 1225 16180,5 11326,35 4854,15

Жаздық бидай
(суарылатын)

3662,63 2500 1750 9156,58 6409,60 2746,98

Жаздық бидай
(суарылмайтын)

1950,76 2500 1750 4876,9 3413,83 1463,07

Көп жылдық шөп 4620,0 400 280 1848,0 1293,60 554,4
ІҚМ (еті) 332 35000 24500 11620,0 8134,0 3486,0
Сүт 2040 4000 2800 8160,0 5712,0 2448,0
Қой 4320 40000 28000 172800,0 120960,0 51840,0
Жүн 16,0 10000 7000 160,0 112,0 48,0
Жылқы 25,9 36000 25200 932,4 652,68 279,72

192684,23 82578,98
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Кесте 28 - Шаруашылықтың технико-экономикалық көрсеткіштері
р/с Көрсеткіштер атауы Өлшем бірлігі Көрсеткіштер мәні
1 Шаруашылықтың жер көлемі жалпы

1) егістік о.і. суармалы
2) көп жылдық екпе ағашы
3) шабындық о.і. жақсартылған
4) жайылым о.і. жақсартылғаны

га
га
га
га

2644,28
88,12
5256,75
12113,28

2 Ауыспалы егістік саны С.і.
а) алқаптық
Б) мал азықтық
В) топырақ қорғау
Г) арнайы

га
га
га
га

1919,4
724,88

3 Жалпы өнім барлығы с.і.
А) егін шаруашылығ б-ша
Б) мал шаруашылығы б-ша

ц
ц

65146,31
6733,9

4 Капитал шығын
А) жаңа жер игеру
Б) Алқаптарды трансформациялау
және жақсарту
В) қорғаныс орман жолақтарын
орналастыру
Г) аумақты шеж.жабдықтау

тг
тг

тг

тг
153600

5 Жылдық шығындар
С.і. амортизациялық шығын
А) эксплуатациялық
Б) өндірістік
В)жоғары механ-н жұмыс
Г) бос жүрістер
Д) егін шығыны
Ж) өнімді және жұмысшыларды тасу
шығыны
З) еңбек шығыны

тг
тг

тг
тг

тг
тг

112,70

6746,54

6 Жалпы өнім құны тг 275263,21
7 Товарлы өнім құны тг 228858,13
8 Таза табыс тг 82578,98
9 Пайда тг 22001,56
10 Рентабельділік % 42,86
11 Қайтару мерзімі жыл
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4 Тарау. Спутниктік және жер үсті өлшеу құралдарымен жоспарлы-
биіктік геодезиялық негіздемесін құрастыру.

Оқыту мақсаты:
- информатика бойынша негізгі ұғымдар және ақпарат алмасудың

құқықтық негіздері;
- кадастрдің автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріндегі

мәліметтердің типтері
- өлшемдерді электрондық тіркеумен саймандар;
- геодезиядағы спутниктік өлшемдер;
- ірі масштабты топографиялық түсірулерді автоматтандыру әдістері мен

құралдары.

Модуль аяқталғаннан кейін білім алушылар білуі керек:

- кеңістіктік геодезиялық желілерді құрастыру технологиясын;
-космостық басқару, бақылау, және тұтыну спутниктік жүйелерде

қолданылатын өлшеу және есептеу әдістерін;
- жобаларды жинау қасиетін сақтауды;
- тахеометриялық түсірілім деректерін енгізуді және деректерді өңдеуді
- нормативтік құжаттарды;
-CREDO_ЗЕМПЛАН жүйесінің жалпы қағидаттары жер жоспарын құруды

және сызуды.
 

Білім алушылар модульді оқымас алдында білуі қажет:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар төменкдегі

модульдерді оқуы керек, «Графикалық және мәтінді құжаттарды рәсімдеу»,
«Карталардың математикалық негіздерінің элементтерін құру және
картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері», «Карталарды сызу
және ресімдеу», «Ауыл шаруашылығын механикаландыруды қолдану»,
«Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық қамтамасыз ету»,
«Фотограмметриялық әдістермен топографиялық жоспарлар мен карталар
жасау және ауыл шаруашылығындағы аэрофотогеодезиялық ізденіс»,
«Жердің бетін геодезиялық өлшеу, жергілікті жердегі тахеометриялық және
нивелирлік жұмыстар».

Қажетті оқу материалдары:
- қаламсап
- интерактивті тақта
- геодезиялық құрал-саймандар
- слайдтар
- дәптер
- қарындаш

 

 



205

Кіріспе

«Спутниктік және жер үсті өлшеу құралдарымен жоспарлы-биіктік
геодезиялық негіздемесі» төрінші бөлімінде әлемдегі географиялық
ақпараттық жүйелердің даму перспективасы, геодезиялық есептеулерді
автоматтандырудың алғышарттары, өндіріс және ауыл шаруашылығы
салаларында жергілікті жердің цифрлық моделі, қазіргі заманғы спутниктік
жүйелер құрылысының қағидаттары және жұмыс істеу ерекшеліктері,
спутниктік және дәстүрлі геодезиялық өлшеулерді бірге пайдалану негізінде
тірек кеңістіктік геодезиялық желілерді құрастыру технологиясы, арнайы
бағдарламаларды қолдана отырып, пункттердің координаттарын бақылау,
анықтау және нәтижелерін өңдеу, таңдап алған қандайда бір түсіру әдісін
(абсолютті/қатысты, статикалық/кинематикалық) негіздеу, жылжымалы GPS
станциясының кестесі және болжамды қозғалыс бағыты, жобаның
геодезиялық пункттердің орналасуын нақты анықтауға қойылатын талаптар,
спутниктік және дәстүрлі геодезиялық өлшеулерді бірге пайдалану негізінде
тірек кеңістіктік геодезиялық желілерді құрастыру технологиясы, шағылысу
нүктесі мен биіктігінің нөмірін енгізу, өлшеу жұмыстарын жүргізу, өлшенген
шамаларды тахеометрдің жадына жазу, станцияның координатын анықтау,
компьютермен деректер алмасуды жүргізу, жобаларда және жобалар
жинағында деректерді ұйымдастыру (жобалар жинағын жасау, жобалардың
құрылымын жасау), жобаларды жинау қасиетін сақтау, тахеометриялық
түсірілім деректерін енгізу және деректерді өңдеу, CREDO_DAT,
CREDO_MIX(TER) жобаларын, TXT, DXF, PRX, TMD файлдарын
импорттау, далалық абрис бойынша ахуалдың цифрлық моделі, рамкалық
рәсімдей отырып, топографиялық жоспарлар мен планшеттердің сызуларын
дайындау және шығару, ахуалдың цифрлық моделін жасаудың жалпы
қағидаттары, нүктелі, сызықты және алаңдық шартты белгілер, далалық
абрис бойынша ахуалдың цифрлық моделі, модель құру және
редакциялаудың жалпы қағидаттары, CREDO_ЗЕМПЛАН жүйесінің жалпы
қағидаттары және функционалдық мүмкіндіктері, жалпы баптауды,
объектінің карточкасын, деректер импортын және деректерді қолмен енгізу,
сызуға жазулар, шартты белгілер, кестелер енгізу; сызуға жазбалар, шартты
белгілер және кестелер түсіру, сызудың және кадастрлық тордың пішімі
тақырыптарына сай тәжірибелік жұмыстар толыққанды білім алушыларға
түсінікті тілде ашылып жазылған;

1. Геоақпараттық жүйелердің даму тарихын, геоақпараттық
жүйелердің жіктелуін, геоақпараттық жүйелердің құрылымы.
1.1. Әлемдегі геоақпараттық жүйелердің даму перспективасы
Геоақпараттық жүйе (ГАЖ), кеңістік базасының құрастырушысы

және әр келкі мәліметтер мен ақпараттарды біріктірудің негізі ретінде аумақтық
басқармалардағы шешімдерді қабылдаудың басты элементі болып саналады.

Әлемдік тәжірибе табиғи ресурстарды, инфрақұрылымдарды, қоршаған
ортаның ахуалын, жалпы аумақты тиімді басқару ГАЖ-дың ықпалына
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қатысты екенін көрсетіп отыр. ГАЖ өз бағытын дамыта отырып, ақпараттық
технологиялармен шешілетін көптұрғыдағы мәселелерді шешуде
қолданылуда.

Бұл технология негізгі үш рөлді атқарады - геоақпараттық қосымшалар
үшін қолданбалы технологиялық тұғыр ретінде, геокеңістіктік мәліметтерді
ақпараттық жүйеде басқару және кеңістіктік мәліметтер базасындаға әр түрлі
ақпараттарды біріктіру ортасы ГАЖ-дың технологиялық ортасы басқару
шешімдеріне ықпал ете отырып, жан-жақтан тоғысқан талдауларға қолдау
көрсетеді.

Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) деректерді көрнекі көрсетудің және
оларды талдауға арналаған құралдардың сан-алуан түрлерінің есебінен
көптеген ғылыми, практикалық және басқару мәселелерін тиімді және жедел
шешудің басты элементі.

ГАЖ технологияларын қолдану үлкен көлемді картографиялық және
тақырыптық ақпаратты, оның ішінде қашықтан зондылаудың (ғарыштық
суреттердің), далалық ғылыми зерттеулердің, инженерлік зерттеулердің,
мониторингтің, түрлі шаруашылық қызметтің, құжат айналымының
деректерін бірыңғай құрылымға біріктіруге мүмкіндік береді.

«Терра» қашықтан зондылау және географиялық ақпараттық жүйелер
орталығы» ЖШС ГАЖ құру, табиғатты қорғауды жобалау, орман
шаруашылығы, экология, табиғатты пайдалану, геологиялық барлау,
топография мен картография, мұнай-газ кешені үшін жобалау салаларындағы
түрлі мәселелерді шешу үшін деректерді жинақтау және жүйелендіру
тәжірибесімол.

«Терра» қашықтан зондылау және географиялық ақпараттық жүйелер
орталығы» ЖШС өз жұмыстарында географиялық ақпараттық
технологияларды кеңінен пайдаланады және осы салада келесі қызметтер
көрсетеді:

• географиялық ақпараттық жүйелерді жеке деңгейден
корпоративтік деңгейге дейін дайындау;

• ArcGIS бағдарламалық өнімдерінің негізінде модульдер мен
қосымшалар дайындау (деректерді басқару, талдау, модельдеу);

• сандық картография, географиялық деректер қорын құру;
• кеңістіктік деректерді географиялық өңдеу және талдау;
• дайындалған географиялық ақпараттық жүйелерді, модульдер

мен қосымшаларды техникалық қолдау;
• тапсырыс берушінің қызметкерлерін орындалатын жобаның

шеңберінде ГАЖ-ды пайдалануға үйрету.
ГАЖ құру үшін базалық ақпарат ретінде кеңістіктік анықтықтары

әртүрлі суреттер түсіретін ең заманауи ғарыштық аппараттардан алынған.
Жерді қашықтан зондылау деректері пайдаланылады.

Компания қызметінің болашағы зор бағыттарының бірі географиялық
порталдар дайындау. Географиялық портал жасаудың негізгі мақсаты –
географиялық ақпаратқа WEB-сервистер арқылы қол жеткізу мүмкіндігін
ұсыну. Компания пайдаланатын географиялық ақпараттық технологиялар
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географиялық порталдардың қызметтік және пайдаланушылық
мүмкіндіктерін үнемі арттырып отыруды қамтамасыз етеді.

«Терра» қашықтан зондылау және географиялық ақпараттық жүйелер
орталығы» ЖШС ұлттық табиғи парктердің инфрақұрылымын дамытудың
бас жоспарлары, орманды орналастыру материалдары, шоқ қарағай
ормандарын, сексеуіл тоғайларын қалпына келтірумен байланысты
шаралардың жұмыс жоспарлары сияқты тақырыптары әртүрлі корпоративтік
географиялық ақпараттық жүйелер құру тәжірибесі мол. Компанияның
біліктілігі жоғары мамандары мен ГАЖ саласындағы жұмыс тәжірибесі
сапасы жоғары географиялық ақпараттық шешімдерді қамтамасыз етеді және
кез-келген күрделі географиялық ақпараттық жобаларды жүзеге асыруға,
тапсырыс берушінің кез-келген сұраныстарын қанағаттандыруға мүмкіндік
береді.

1.2. Геодезиялық есептеулерді автоматтандырудың алғышарттары.
Геодезиялық өлшеулер. Геодезиялық өлшеу деп өлшенетін шаманы

бастапқы бірлік ретінде кабылданатын басқа бір шамамен салыстыру
процесін айтады. Геодезиялық өлшеулерді негізінен үш түрге белуге болады:
-сызықтық-жер бетіндегі нүктелердің арақашықтықтарын анықтау;
-бұрыштық-горизонталь және вертикаль бұрыштардың мәндерін анықтау;
-биіктік (нивелирлеу)-жекелеген нүктелер арасындағы биіктік айырымдарын
аныктау.

Сызықтық және биіктік өлшеулерде (арақашықтық, биіктік, биік
айырым) үзындық өлшеу бірлігіне метр (м) алынады. Метрдің ұзындығына
шамамен Париж арқылы өтетін меридиан ұзындығының 1:40000000 бөлігі
алынған. Осының негізінде платина-иридий қорытпасынан метрдің эталоны
жасалынды, ол «архив метрі» деп аталды. Кейінгі кездегі жүргізілген дәлдігі
жоғары өлшеулер негізінде «архивтік метрдің» ұзындығы бастапқы
анықталғаннан 0,21 мм-ге қысқа екендігі анықгалды. Сөйтіп, 1899 жылы 90%
платина мен 100% иридий қорытпасынан метрдің халықаралық жаңа 31
эталоны жасалынды. Ресей оның 11 және 28 көмірлі екеуіне ие болды. №28
метрлік эталон Лениградтағы Д.И.Менделеев атындағы ғылыми-зерттеу
институтында сақтаулы.

Ұзындық өлшеу жұмыстары дәлдігінің артуы мен метрлік эталон
жаңғыртудың қажеттігіне байланысты, метрдің жарық толқынының
ұзындығына негізделген табиғи этапонына көшу мақсаты көзделді.
Өлшеуіштер мен таразылар жөніндегі XI - Бас конференция 1960 метрдің
халықаралык бірліктер жүйесінің негізіне «метр-криптон-86 атомының,
вакуумдегі шығару ұзындығына тең ұзындық» деген жаңа анықтама
қабылдады. Сөйтіп, 68 жылдың 12 қаңтарында Кеңестер үкіметінің
стандарты бойынша мемлекеттік тұрақты шама жаңа метрлік эталон болып
бекітілді.

Ал, қашықтық өлшеуіш сымдар мен рулеткалардың ұзындықтарының
дәлдігін аныктап тұру үшін, ұзындығы мемлекеттік эталонмен
салыстырылған үш метрлік арнайы белгілер (компараторлар) дайындалған.
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Еліміздің көптеген калаларында орнатылған осындай компараторлардың
бірі-№541 Мәскеудің геодезия, аэрофототүсірістер және картография
иженерлік институтындағы белгілі компаратор. Бір метрде (м) 100 см. немесе
1000 мм. бар. Бұрыштарды өлшеудің бірлігіне градус алынған, ол тік
бұрыштың 1/90 бөлігіне тең. Толық шеңбер 360°-тан тұрады, бір градуста-60 /

минут, бір минутта - 60 //секунд бар. Бұрыштардың мәндерін радиандық
өлшеммен көрсетуге болады. Радиан-радиусқа тең шеңбер доғасына тірелген
центрлік бұрыш. Үзындығы 2πR доға 2π радианнан тұрады. Демек,
радианның градустык, минуттық, секундтық мәндері р=57,3°; р=3438/;
р=206265" тен. Аудандар өлшемінің бірлігі шаршы метр (м): 10000 м2=1
гектар (га); 1000000 м2=100га= 1 км². Уақыт, салмак және температура
өлшем бірліктеріне секунд, халықаралык килограмм және Цельсия шкаласы
бойынша градус алынған.

Атмосфера ауасының жер бетіне және ондағы барлық заттарға түсетін
қысым атмосферапық қысым деп аталады. Атмосфералық қысым мм-мен
көрсетілген сынап бағанасының биіктігімен өлшенеді. Нормальдық
атмосфералық қысым деп, деңгейінен есептегенде 45° географиялық ендік
бойындағы биіктігі 760 мм-ге ген болғаны. Халықаралық бірліктер жүйесі
атмосфералық қысым өлшемінің бірлігі паскаль (Па) деп қабылдады, 1 мм
сын.баг. =133.322 Па.

Геодезиялык өлшеулер тура және жанама болып келеді. Егер шама
аспаптың көмегімен тікелей анықталса, оны тура өлшеу деп атайды. Егер
шама есептеулер арқылы анықталса, онда ол өлшемдердің шама тәсілі болып
есептеледі. Геодезиялык жұмыстар далалық және өңдеу жұмыстары болып
бөлінеді. Далалық жұмыстарда әр түрлі өлшеулер жүргізіледі, ал өндеу
жұмыстары: есептеу мен графикалық процестерден тұрады. Далалық
өлшеулерге пландар мен карталар жасауда немесе арнайы мақсаттарда
барлау траншеялары мен құрылыстарын бөлу, трассалар салуда) жер бетінде
жүргізілетін геодезиялық өлшеулер жатады. Өлшеулер кезінде қолданылатын
аспаптарға:
-арақашықтықтарды өлшеуге арналған өлшеу ленталары, сымдар,
рулеткалар, оптикалық кашыктык өлшеуіштер, жарық сәулелі қашықтық
өлшеуіштер, т.б;
-бұрыштарды өлшеуге арналған теодолиттер, буссольдар, гониометрлер және
т.б;
-вертикаль биіктіктерді өлшеуге арналған нивелирлер, рейкалар, барометр-
анероид, т.б. жатады.

Геодезиялык жұмыстардың нәтижелері арнайы журналдарга жазылады
да, дала жағдайында тексеріліп, түсірілетін объектінің схемалық сызбалары
жасалынады. Ол сызбаларды сұлба (арбис) деп атайды.

Жер бетінің әрқилы физика-географиялық жағдайлары жүргізілетін
геодезиялық өлшеулер дәлдігіне әсерін тигізеді. Сондықтан да қоршаған
ортаның зиянды әсерін жою немесе әлсірету өлшеу жұмыстары кезінде
пайдаланатын аспаптарды, өлшеу әдістерін және жұмыс жүргізу тәртібін
дұрыс таңдауға тікелей байланысты.
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Есептеу процесі өлшеу нәтижелерін бір жүйеге келтіріп,
математикалық өндеуден және оларды пайдалануға неғұрлым жарамды түрге
келтіруден тұрады. Есептеулерді жеңілдетіп, қажет нәтижелерді тез табуға
және есептеулердің дұрыстығына көз жеткізу үшін, барлық есептеулер
белгілі бір схемалар (ведомостер) бойынша жүргізіледі. Геодезиялық
өлшеулердің әртүріне лайықты арнайы есептеу схемалары таңдалынып
алынады. Есептеу жұмыстарын жеңілдету үшін әртүрлі қосымша қүрал-
жабдықтар: кестелер, графиктер, электрондық есептеу машиналары, т.б.
қолданылады.

1.3. Өндіріс және ауыл шаруашылығы салаларында жергілікті жердің
цифрлық моделі

Мәліметгер базасы ұғымымен мәліметтер базасын басқару жүйесінің
ұғымы тығыз (МББЖ) байланысты.

МББЖ - жаңа база құрылымын құруға арналған программаның
құралдар кешені, оны құрамын толықтыру, құрамында барды редакқиялау
және апаратпен көрсетушілік (визуализация). База ақпаратын көрсетушілік
ретінде берілген критерийге сәйкес бейнеленетін мәліметгерді іріктеу,
оларды ретгеу, сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс арналары
бойынша беру.

Кез келген МББЖ мәліметтермен төрт қарапайым операция орындауға
мүмкіндік береді:
■кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
■кестеден бір немесе бірнеше жазбаны жою;
■ кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
■ берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды табу.

МББЖ-ның тағы бір функңиясы - мәліметтерді басқару. Мәліметтерді
басқару ретінде, әдетте, мәліметтерді рұқсат етілмей қол жетуден қорғау,
мәліметтермен жұмыс режимін көп мәрте пайдалануды қолдау және
мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін қамтамасыз ету түсініледі.

Мәліметтер базасын жіктеу. Мәліметтер арасындағы байланыстарды
орнату әдістері бойынша былайша ажыратылады: Реляциялық, иерархиялық
және желілік МБ.

Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым және
әдеттегі формасы болып саналады. Көптеген теориялар ішінде кестеге
қатынас (relation) термині сәйкес келеді және ол МБ-ға осы атты берген. Ол
үшін дамыған математикалық аппарат - біріктіру, алу, азайту, қиылысу, қосу
және т.б. сияқты математикалық операциялар айқындалатын реляциялық
есептеу мен реляциялық алгебра.
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2. Спутниктік және жер үсті өлшеу құралдарымен жоспарлы-биіктік
геодезиялық негіздемесін құрастыру.

2.1. Қазіргі заманғы спутниктік жүйелер құрылысының қағидатын және
жұмыс істеу ерекшеліктері.

       
Сурет 26 - Спутниктік навигация жүйесі

Спутниктік навигация жүйесі — жер, су және әуе нысандарының
орналасқан жерін анықтау үшін (географиялық координаттар және биіктігін)
әзірленген жүйе. Спутниктік навигациялық жүйелер, сондай-ақ,сигнал
қабылдағыштың қозғалыс жылдамдығы мен бағытын алуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, оны дәл уақытын алу үшін пайдалануға болады. Мұндай жүйелер
ғарыштық жабдықтар мен жер сегментінен (басқару жүйесі) тұрады. Қазіргі
уақытта, тек екі спутниктік жүйелер - GPS және ГЛОНАСС жер шарының
толық және үздіксіз қамтуды қамтамасыз етеді.

Спутниктік навигация жүйесінің негізгі элементтері:
-Бірнеше арнайы радиосигнал шығаратын спутниктен, тұратын

орбиталық тобы (2-ден 30-ға дейін);
-Жердегі бақылау және басқару жүйесі (жерүсті сегменті)

спутниктердің ағымдағы жағдайын өлшейтін бірлік, соның ішінде, оларға
орбиталар туралы ақпаратты түзету үшін алынған ақпаратты беруге;

-Координаттарын анықтау үшін пайдаланылатын, спутниктік
навигациялық жүйелер тұтынушы жабдығы ( «спутниктік навигаторлар»);

-Айтарлықтай координаттарын анықтау дәлдігін арттыру үшін
қосымша шамшырақтардың жер жүйесі.

Қосымша; айтарлықтай координаттарды анықтау дәлдігін арттыру
үшін пайдаланушыларға түзетулерді беру үшін ақпараттық радио жүйесі .
Ағымдағы жаһандық спутниктік жүйелер:

GPS АҚШ Қорғаныс министрлігіне тиесілі. Бұл факт, кейбір елдердің
пікірінше, оның негізгі кемшілігі болып табылады. Әлемде навигациялық
GPS қолдайтын құрылғылар ең көп таралған. Сондай-ақ, NAVSTAR деп
атаумен бұрын белгілі.
       Ресей қорғаныс министрлігіне тиесілі. Жүйені дамыту ресми түрде 1976
жылы іске қосылды, жүйенің толық орналастыру, 1995 жылы аяқталды. 1996
жылдан бастап спутниктік тобы қысқарды және 2002-ға төмендеді болды. Ол
2011 жылдың соңына қарай қалпына келтірілді. Қазіргі уақытта орбитада 27 ,
басқа мақсаттар үшін қолданылатын, 22 спутниктері бар[2]. К 2025 году
предполагается глубокая модернизация системы.
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Салынып жатқан жаһандық спутниктік жүйелер
Бэйдоу (BeiDou) Қытай өрістететін Геостационарлық спутниктеріне

негізделген жергілікті GNSS жүйесі. 2015 жылға қарай жүйеде 14 белсенді
спутниктері (ағыл.)қаз. бар:Геостационарлықорбитада-5,5-геосинхрондық
және 4- орташа жер айналасында.

Бағдарламаны жүзеге асыру 2000 жылы басталды. Алғашқы жер серігі
2007 жылы орбитаға шықты. 2012 жылдың желтоқсан айында «Beidou»
жүйесі Азия-Тынық мұхиты аймағының пайдаланушыларына қол жетімді
болды, қазіргі уақытқа дейін 11 мақсат бойынша қолданылған 16
навигациялық жерсерік орбитаға шығарылды[3]. 2020 жылы спутниктер саны
35 ұлғайтылады, ал «Beidou» жүйесі жаһандық жүйе ретінде жұмыс істей
алатын болады деп күтілуде.
Galileo

Салынып жатқан аймақтық жерсеріктік жүйелер
НАВСТАР және ГЛОНАСС глобальды жүйелері. Ғылым мен

техниканың соңғы он жыл ішінде қарқындап дамуы геодезияға координаттар
мен координата өсімшелерін анықтаудың жер серіктік атты жаңа әдісін
дүниеге әкелді. Бұл әдісте геодезистер әдеттегідей геодезиялық тораптардың
жылжымайтын пункттерін пайдаланбай, оның орнына жылжымалы жер
серіктерінің координаталарын қолданады. Әлбетте, ол координаталарды
геодезистер кез-келген уақытта пайдаланып, тұрған жерінің орнын анықтай
алады. Қазіргі кезде координаталарды анықтаудың екі түрлі жер серіктік
жүйесі қолданылады:

ГЛOHACC атты Ресейлік жүйе. Ол бұл жүйенің глобальдық
навигациялық жер серіктік жүйесі деген ұзақ атының қысқартылган түрі.
Екіншісі америкалық NAVSTAR GPS жүйесі NAVigation System with Time
And Ranging Global-Positioning System (арақашықтық пен уақытты
анықтаудың навигациялық жүйесі, позициондау глобальды жүйесі). Бұл
жағдайда «позициондау» деген сөзді координаттарды анықтау деу керек. Екі
жүйе де әскери есептерді шешуге арналған, бірақ соңғы кезде геодезияда
кеңінен пайдалануда. Координата өсімшелерін өте жоғары дәлдікпен, яғни
орташа квадраттық қателігі 5 мм+D106 дәлдікпен, ал жеке қабылдағыш
координаталарын 10 м ден 100 м-ге дейінгі орташа квадраттық қателікпен
анықтайды. Геодезиялық өлшеулерде GPS (позициондау глобальды жүйесі)
кеңінен қолданыс тапқандықтан әрі қарай осы жүйеге жан-жақты
тоқталамыз.

Тұрған жердің орнын анықтаудың барлық жер серіктік навигациялық
жүйесін үш сегментке бөлуге болады: Ғарыштық сегмент; бақылау және
басқару сегменті, пайдаланушылар (жер серіктік сигналды қабылдағыш)
сегменті. Қазіргі кездегі NAVSTAR GPS және ГЛОНАСС жүйелерінің толық
комплектісіне 21 жұмыстағы және 3 запастағы жер серіктері кіреді. Жер
серіктерінің орбиталары іс жүзінде дөңгелек және үш орбиталық
жазықтыктарда, ал NAVSTAR жүйесі алты орбиталық жазықтықтарда
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орналасқан. Жер серіктері оның барлық жүйесін оның ішінде, жер серіктің
жердің көленкесінде болған кезінде де энергиямен қамтамасыз ететін күн.

Жер серіктерінің орбиталары дөңгелек және 20180 км геодезиялық
биіктіктерде Жер орталығынан 26600 км орналасқан. Жер серіктерінің осы
саны және олардың орналасулары сигналды бір уақытта Жер шарының кез-
келген бөлігіне де кем дегенде төрт жер серігінен қабылдауды қамтамасыз
етеді. Барлық жер серіктері алты орбиталық жазықтықта біркелкі орналасқан.
Жер серіктерінің айналу кезеңдері жұлдыздар уақытының 12 сағатын құрады,
соған байланысты әр жер серігі күн сайын бір жерде өткен күнгі уақыттан 4
минут ерте пайда болады.

2.2. Спутниктік және дәстүрлі геодезиялық өлшеулерді бірге пайдалану
негізінде тірек кеңістіктік геодезиялық желілерді құрастыру

технологиясы.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік геодезиялық тірек

тораптарын дамытудағы негізгі бағыттары
Қазіргі уақытта аса тиімді геодезиялық деректермен қамтамасыз ету

жүйесін құру қажеттілігі ғаламдық навигациялық жүйелерді қолдану
негізінде координат анықтауда өте тиімді заманауй жер серіктерімен анықтау
әдістерінің (GPS, ГЛОНАСС және GALILEO) дамуында болып отыр, дәлірек
айтқанда, өлшеу дәлдіктері жоғарылап, геодезиялық өлшеу технологиялары
түбегейлі өзгеріске ұшырауда. МГТ пунктар координаттарының жоғарғы
дәлдігі және біртектігі, GPS/ ГЛОНАСС және GALILEO өлшеу жүйе
әдістерімен геодезиялық қамтамасыз етуде барлық геодезиялық тірек
тораптарында қолдануға мүмкіндік береді. Соңғы уақытта барлық әлемде
және біздің елде цифрлық карта жасау саласы қарқынды дамуда. Заманауй
жоғарғы дәлдікті пландық негізді пайдалану, тек қана цифрлық
топографиялық картаның сапасын және дәлдігін жоғырлатып қоймай,
цифрлық картаны кез-келген координат жүйесінде (жергілікті жерді
қосқанда) құруға мүмкіндік береді. Дәстүрлі әдістермен құрылған
Мемлекеттік геодезиялық тірек тораптары заманауй жер серіктері әдісінің
барлық потенциалын толық қарқынды игере алмайды.

Жер серіктері технологиясының әдістерін енгізу және жоғарғы дәлдікті
геодезиялық координаттар жүйесін дамыту үшін жоғарғы кластағы арнайы
жерсеріктік геодезиялық координаттар жүйесін, яғни фундаментальды
астрономиялықгеодезиялық тораптар (ФАГТ) және жоғарғы дәлдікті
геодезиялық тораптар (ЖДГТ) құру қажет. Жерсеріктік геодезиялық
тораптар нәтижелерін геодезиялық қатмтамасыз ету жүйесінде тиімді
пайдалану үшін ФАГТ және ЖДГТ әрбір пункты өзара дәл GPS - өлшеумен
байланысқан бес пункт жиынтығынан құрылуы керек. 105 Басты пункт –
GPS - өлшеулеріне арналған жұмыс центрі, ол қолайлы жағдайда бақылау
арналған қол жететін жерлерде орналасады. Ол дәл GPS - өлшеулері мен екі
жақын орналасқан басты негіздегі нивелирлік пунктермен байланысқан.
Сонымен қатар жұмыс центрі және нивелирлік пунктер жерсеріктік
өлшеулер екі көршілес жатқан МГТ пунктімен тікелей байланыста болып
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тұрады. Дәстүрлі геодезиялық тораптармен байланыс 1 кластыжерсеріктік
геодезиялық тораптарды (ЖГТ-1) дамыту үшін де қолданылады.

Жоғарғы класты жерсеріктік геодезиялық тораптар пунктінің ФАГТ,
ЖДГТ және ЖГТ-1 пунктерімен байланысы теңестіру немесе
трансформациялау жолымен 1 - 4 класты Мемлекеттік геодезиялық
тораптарының дәлдігін растайды, ең бастысы МГТ-ның барлық пунктер
координаталарын бір геоцентрлік координат жүйесінде анықтайды. Айталық,
МГТ барлық пунктерінің жиынтығы екі координаттар: мемлекеттік
референцтік және жалпы жердегі геоцентрлік жүйесін іске асырады. GPS -
өлшеулерін кеңінен қолдану жағдайында геодезиялық қамтамасыз ету
жүйесін тиімді дамытуды кешенді шешу кезінде, тек қана жалпы жердегі
геоцентрлік координаттар жүйесін құруды қарастырмай, жерсеріктік,
гравиметриялық және нивелирлік деректерді бірге қолдану негізінде бір
нормальды биіктіктер жүйесінде қарастырған жөн. Геодезиялық тірек
тораптарының жоғарғы тізбесі - ФАГТ, ЖДГТ және ЖГТ-1 пунктерінің
жиынтығын жоғарғы дәлдіктегі координаттар жүйесінде құру, оларды
ғаламдық геодинамика процестерінсіз зерттеу мүмкін емес. Қазіргі таңда
геодинамика (IGS) мақсатында халықаралық тұрақты ЖЖС-нің бақылау
пунктерінің тораптары құрылған. Бір координат және биіктік жүйесіндегі
жаңа геодезиялық тораптар жүйесінің құру принципі 21-суретте келтірілген.

Сурет 27 - Жерсеріктік геодезиялық тораптар жүйесін құру принциптері

2.3. Арнайы бағдарламаларды қолдана отырып, пункттердің
координаттарын бақылау және анықтау нәтижелерін өңдеу

Өлшеу аяқталғаннан кейін жүргізілетін жерсеріктік өлшеуді алдын ала
өңдеу Деректерді алдын ала өңдеу - жерсеріктік қабылдағыштарды
дайындаушының стандартты программалық қамтамасыз етуін пайдалана
отырып жүзеге асырылады, ол дала базасында орындалады. Бұл кездегі
негізгі бақылау критерийлеріне: мәндердің бірдей болмауы; желінің барлық
аралықтары бойынша орындау; дәлділікті өңдеу нәтижелерінің ішкі
жинақтылығы бойынша бағалау; нәтижелердің желідегі тұйықталған қатары
бойынша жинақталуы жатады. Ал 94 бұрын орындалған өлшеулер мен
белгілі пункттер арасындағы бақылау - арақашықтықтары мен жинақтылығы
болып табылады.

Жерсеріктік өлшеулерді камералдық өңдеудің қазіргі заманғы көптеген
программаларын (пост-өңдеу) өңдеу әдістері бойынша:
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• жеке аралықтарды есептеу;
• көпнүктелі шешімдер деп бөлінеді.
Жеке аралықтарды есептеу әдісі қазіргі кезде ең көп таралған. Оны кез

келген жағдайда алдын ала өңдеуді орындағанда, тіпті, программалық пакетті
көп нүктелі шешімдерді іске асыруға мүмкін болғанда да пайдалануға
болады. Жеке аралықтар әдісінің артықшылығы – алдын ала өңдеуді
орындағанда, деректердегі жеткілікті мөлшердегі қателерді өңдеуге
байланысты, көпнүктелі шешім жағдайында оларды жою қиын. Жеке
аралықтардыөңдеуге есептелген программалық қамтамасыз ету – сапалы
аралықтар мен нүктелерді жақсы бақылау мен шектеуді қамтиды. Сапасыз
нүктелер осы нүктеге келетін аралық дәлдігін бағалау бойынша шектелуі
мүмкін. Әдетте, мұндай аралықтардың дәлдігі белгілі бір объектідегі орташа
дәлдіктен едәуір төмен. Сапасыз аралықтарды шектеуге мүмкіндік беретін
басқа бақылау әдісіне: тұйықталған құрылым – үшбұрыштар, векторлық
жүріс бойынша бақылау жатады. Егер тұйық векторлық жүріс бойынша
координаталардың жалпы өсімшесі аспаптың құжаттағы дәлдігіне сәйкес
келсе, онда осы құрылымға кіретін сызықтар сапалы болады. Соңғы уақытта
іс жүзінде жерсеріктік қабылдағышты жасаушылардың барлығы екі өңдеу
әдісін іске асырушы программалық қамтамасыз етуді береді. Бірақ бұл
программалар шектеулері бар өңдеу процесін максимальды автоматтандыру
үшін есептеулер мен өлшеудің стандартты жағдайлары мен оның орындаушы
біліктігіне қойылатын талаптарды азайтуға бағытталған.

Мысалы, мұндай программалардың көбісі жеке сызық әдісін іске асыру
кезінде, аралық ұзындығына, ал көп нүктелі шешімді жүзеге асырған кезде,
оның бір мезгілде өңделетін нүктелер санына және өлшеу кезеңінің
ұзақтығына шектеулер қояды. Бұл шектеулерді жою үшін жалпы ортақ
желіге біріктірілген жеке аралықтардың біріккен теңдеулер процедурасы
қолданылады. Сонымен бірге жалпы объектіге біріктірілген көпнүктелі
шешімнің жеке блоктарының біріккен теңдеулері қолданылады. Алдын ала
өңдеудің маңызды кезеңі – нәтижелерді ақырғы өңдеуге жарамды форматта
алу болып есептеледі. Іс жүзінде кез 95 келген программаның деректері
ASCII мәтіндік форматта берілуі мүмкін. Оларды ұйымдастыру – жасаушы
фирмаға, тіпті, нақты қабылдағышқа байланыстыедәуір ерекшеленеді.
Өлшеунәтижелерін стандарттау әрекеті қабылдағыштардың әртүрлі типтер
арасындағы деректер алмасудың тәуелсіз форматын құруға алып келді.
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Бұл RINEX деп аталатын формат ASCII мәтіндік форматтың үш:
• қашықтық өлшем деректерінен тұратын өлшеулер кезінде алынған

деректер;
• метеорологиялық деректері бар; навигациялық деректерден

құралған файлдарынан тұрады. Файлдың ұзындығы әр түрлі,
максималь мәні – жатық жолдағы 80 таңбаға тең. Әрбір файл
тақырыптар секциясы мен деректер секциясынан тұрады.
Навигациялық деректер файлы – тәуелсіз орналасып, өлшеу мен
метеорологиялық деректер файлдары, пункті бақылау кезіндегі
әрбір қолданылатын файл үшін құрылуы тиіс.

3. Жергілікті жерге алдын ала тексеру жүргізу және оның жабықтығына
(орман, қалалық құрылыс) және пункттері желісінің конфигурациясына

байланысты бақылау түрлері
3.1. Таңдап алған қандайда бір түсіру әдісін (абсолютті/қатысты,

статикалық/кинематикалық) негіздеу.

Позициялау тәсілдерінің классификациясы.
Позициялау тәсілдерінің классификациясын бірнеше жақтан

қарастыруға болады. Кейбір жағдайда барлық тәсілдерді абсолютті (бір тәсіл)
және салыстырмалы (дифференциалды) деп атайды. Мұндай жіктелуге екі
негіз бар: 1) қолданылатын жер серіктерінің саны (абсолюттіде - бір
қабылдағыш, салыстырмалыда - екі қабылдағыш); 2) абсолютті де
өңделмеген өлшеулерді, ал дифференциялық та – тіркелген мәндерден
айырмашылықтарды шығарады. Басқа жағдайда: жеке өзіндік,
дифференциалды (DGPS, PDSPS режимдері) және салыстырмалы (статика
және кинематика варианттары) тәсілдер қарастырылады. Абсолютті дегеніміз
- өлшенген мәндер бойынша геоцентрлік координаттардың толық мәндерін
есептеу, ал салыстырмалық -өлшеу кезінде тек координттар өсімшесін
анықтау, яғни бақылау пункттін қосатын кеңістіктік базалық вектор. Осы
орайда, келесі бағыттарға бөлеміз:
- геоцентрлік координаттарды абсолюттік тәсілмен анықтау:
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- жеке өзіндік;
- дифференциалды:
- кодтық анықтау (DGPS);
- фазалық анықтау (PDGPS).
базалық сызық – кеңістіктік векторларды анықтаудағы салыстырмалық тәсіл:
- статиткалық:
- жылдам статика;
- жалған(псевдо) статика.
кинематика:
- үздіксіз, өңдеу;
- «тұр және жүр» (Stop & Go), өңдеу.
- нақты уақыт (real Time Kinematic - RTK).

Тәсілдердің бір-бірінен дәлдік: ондық см-ден бірнеше ондық м-ге дейін
айырмашылығы бар. Жоғарғы дәлдікті дифференциалды және салыстырмалы
тәсілдер қамтамасыз етеді.
Нүкте орнын анықтаудың абсолюттік және салыстырмалы әдістері.

Жерсеріктік координаталық өлшеуді орындаған кезде жер серігімен
қабылдағыш арасындағы арақашықтық басты анықталатын пара метр болып
есептеледі. Бірнеше жер серігіне дейінгі арақашықтықты бір мезгілде
анықтау, кеңістіктік сызықты қиылыстыру әдісі мен бақылау пунктінің
координаталарын есептеуге мүмкіндік береді. Бұл координаталар, өз
кезегінде бір мезгілде жұмыс істейтін жерсеріктік қабылдағыштар
орнатылған пункттер арасындағы координаталар ай-ырымын, базистік сызық
ұзындығын, азимуттық бағытты, сондай-ақ бірқатар басқа да көмекші
параметрлерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, қабылдағышты
жылжымалы объектіге орнату кезінде, осы объектінің қозғалу жылдамдығы
мен бағыты анықталуы мүмкін.

Шешілетін есептерге байланысты координаталарды анықтау әдістерін –
абсолютті және салыстырмалы (дифференциалды) деп ажыратады. Бұл
кездегі бірінші жағдайда қойылған есеп бір, жеке жұмыс істейтін жерсеріктік
қабылдағышты пайдалану негізінде шешілуі мүмкін. Екінші жағдайда,
дифференциалды өлшеуге тән анықталатын жерлерге белгіленген пункттерде
орналастырылған екі немесе одан көп, бір мезгілде жұмыс істейтін
қабылдағыштар пайдаланылуы мүмкін. Бұл екі әдістің басты ерекшеліктері –
дәлдігі бойынша едәуір айырмашылығы бар координаттарды алу, абсолюттік
әдіске тән жүйелік сипаттарының қателіктерін есепке алу күрделігімен
түсіндіріледі. Мұндай тұжырымды дәлелдеу үшін, соңғы нәтижелерді
есептеу кезінде қолданылатын негізгі қатынастарды талдайды. Егер өлшеу
сәтінде белгілі жер серігі координаталарын координатаның геоцентрлік
жүйесінде Хс,Ус және Zc арқылы,
ал бақылау пунктінің белгісіз координаталарын Хп, Уn және Zn арқылы
белгілесек, онда осы екі нүкте арасындағы геометриялық арақашықтық:
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сияқты аналитикалық геометрия негізінде анықталуы мүмкін.
        Есептелген арақашықтықтың дәл мәні R сағат жүрісінің синхронды
еместігінен туған түзетуді ескере отырып,:

формуламен анықталады.
(21) қатынасын (22) формуласына қойып, электрмагнитті толқындардың
таралу жылдамдығының u орташа мәнінің орнына, осы толқындардың
атмосфераның dtатм әсерінен, сәйкес уақыттың түзетулері бар вакуумдегі
жылдамдығын u енгізе отырып, жер серігі мен қабылдағыш арасындағы
өлшенетін арақашықтық R өлш үшін:

формуласымен алынады. Мұндағы – жер серігі мен
қабылдағыш сағаттар көрсеткіштерінің эталондық уақытқа қатысты ауытқуы;

– атмосфераның әсерінен туған уақыттық кідірістер. (23) формуладағы
шамасы әрбір нақты жер серігі үшін басқару және бақылау сенсорының

құрамына кіретін қадағалау станциясының көмегімен анықталады да,
навигациялық деректердің құрамында әрбір тұтынушыға беріледі. Осыны
ескере отырып, абсолюттік әдіске тән дөрекі координатты анықтау кезінде
қарастырылатын шаманы белгілі деп санауға болады. түзету мәнін
радиосигналдың ионосфера мен тропосфера арқылы өту кезінде пайда болған
кідірістерді модельдеу негізінде есептейді. Нәтижесінде формула құрамында
төрт белгісіз мән: қабылдағыш күйі нүктесінің үш координатасы мен
қабылдағыш сағатының жүру түзетпесі болады.

Координаталарды анықтаудың абсолюттік әдісінің потенциалды
дәлдігін анықтау мақсатында, осы әдіске тиісті жеке қателік көздерінің әсерін
бағалаймыз. Алдымен, жер серігі координаталарын, яғни навигациялық
деректер құрамындағы радиоарна бойынша берілетін оның эфемеридтері –
метрлік дәлділік деңгейіндегі қателіктермен сипатталады. Қандай да бір жер
серігі сағаттарының түзетілуі белгілі бір нақты қателікпен жүзеге
асырылады. Атмосфера әсерін модельдеу әдістері координатты анықтау
дәлдігіне елеулі әсерін тигізеді. Ионосфера әсері едәуір сенімді модельденеді.
Алайда, екі жиіліктік қабылдағыштарды пайдаланған кезде аталған әсерді
едәуір азайтуға болады. GPS-ке сәйкес жалпыға арналған кодтың негізделген
абсолюттік әдіске тән жоғарыда келтірілген барлық әсерді сандық бағалау 2-
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кестеде берілген. Бұл деректер абсолюттік өлшеу әдісі үшін нәтижелі
дәлділік, жалпыға арналған (С/А) кодты пайдаланғанда шамамен 8 м
деңгейдегі қателікпен бағаланатынын көрсетеді. Бұл кезде С/А-кодты
қолдануға тән әдістің ең төменгі сезгіштігі шамамен 3м қателікке сәйкес
келеді. Яғни, абсолюттік әдісті пайдаланған жағдайда, жоғарыда келтірілген
қателіктердің әсерінен жалпыға арналған кодтық өлшеудің потенциалдың
дәлдігін іске асыру мүмкін емес.

Кесте 29 - Қателікті бағалау

Мәні бойынша осындай едәуір көп қателік көздеріне байланысты
тербелісті пайдалану фазасын өлшеу негізінде, жер серігіне дейінгі
арақашықтықты анықтауға мүмкіндік болмайды. Өйткені, бірнеше өлшеудің
шектік мәнін беру үшін GPS-ке қатысты 0,1 м-ден төмен емес деңгейде
потенциалды дәлдікті қамтамасыз ету қажет. Координаталарды анықтау
дәлдігін жоғарылату мәселесі жерсеріктік өлшеудің дифференциалдық
әдістерін қолдану есебінен, едәуір тиімді түрде шешіледі. Оған тән ерекшелік
– қабылдағыш көмегімен тіркелетін мәндердің абсолюттік емес мәнін өлшеу
нәтижелерінің соңғы сатысында өңдейді. Мұндай тәсіл дифференциалдық
жерсеріктік өлшемдердің кеңінен таралуын қамтамасыз етті. Ол
жылжымайтын және жылжитын объектілердің координаталарын анықтауда
табысты қолданылады. Ал соңғы нәтижелері тек «өңдеуден кейінгі өңдеу»
процесінде ғана емес, нақты уақыт масштабында да алынуы мүмкін. Бұл
кезде едәуір өңделген дифференциалды әдістерге тән дәлділік деңгейін
абсолюттік әдіспен салыстырғанда, 100 еседен артық жоғарылатуға болады.
Осы себепті көптеген геодезиялық есептеудің шешімі дифференциалды
әдіспен жүргізіледі. Ал қандай да бір белгісіз шамаларды абсолюттік анықтау
– тек көмекші функцияларды ғана орындайды.

Дифференциалды әдістердің негізгі түрлері
Дифференциалдық өлшеулер Жерсеріктік қабылдағыштарының кейбір

модельдері дифференциалдық өлшеулер арқылы екі нүкте арасындағы
өлшеуді жоғарғы дәлдікпен (сантиметрлік) өлшей алады. Cонымен қатар
аталмыш жүйелер қабылдағыштың өлшеу дәлдігін жоғарылатып
(координаттарға дифференциалдық түзетулер енгізіп), дәлдікті он
сантиметрге жеткізеді. Дифференциалдық түзетулер геостационарлық немесе
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жер бетіндегі базалық жер серіктеріне негізделген. Қазіргі таңда (2009)
WAAS американдық, EGNOS еуропалық және MSAS жапондық жүйелер
өлшеу нәтижелерін 30 см дейінгі дәлдікпен беретін геостационарлық жер
серіктеріне жүгіне отырып, халыққа тегін қызмет етеді. Бірнеше жер
серіктіктері мен қабылдағыштар пайдаланылатын өлшеуді бір мезгілде
орындау кезінде әртүрлі есептемелердің:
1. Бір ғана жер серігін бір уақытта бақылау кезінде жерсеріктік
қабылдағыштың әртүрлі нүктелерден алынған нәтижелерінің
айырмашылығы;
2. Бір мезгілде екі немесе оданда көп жер серіктерін бақылау кезінде бір
қабылдағыштың көмегімен алынатын нәтижелер айырмашылығы;
3. Бір қабылдағышпен және уақыттың әртүрлі сәтінде бір жер серігін
бақылау кезінде алынған нәтижелер айырмашылығы;
4. Әртүрлі өлшеу түрлерін (мысалы, кодты әдістер мен тербелісті алып
жүретін фазаны анықтау негізінде орындалатын өлшеулер) пайдаланған
кезде алынатын нәтижелерді жинақтау сияқты түрлерін ұйымдастыруға
болады.

Сонымен қатар, есептеулер айырымының пайда болуының басқа да
комбинациялары болуы мүмкін (екі әртүрлі пайдалану жиіліктерінде L1 және
L2 алынатын нәтижелер айырымы). Енді оларды пайдалану негізінде
алынатын әртүрлі айырымдарды ұйымдастыру артықшылықтарын
қарастыралық. Бірінші нұсқаны іске асырған кезде, жерсеріктік аппаратура
жұмысының жетілмеуін байланысты тіркелген мәндеріндегі ауытқуларды
алып тастауға мүмкіндік туады. Оларға өлшеуді орындау сәтіндегі
жерсеріктік сағат көрсеткішінің қателіктері жатуы мүмкін. Сонымен қатар,
жер серігі эфемеридтерін білу дәлдігіне қойылатын талаптар да едәуір
әлсірейді. Бұл жағдай сызбанұсқа түрінде бейнеленген.

          
Сурет 28 - ЖНЖС күйі дәлдәгәнәң әсері

Егер S жер серігінен жер бетіндегі P1 және P2 екі нүктесіне дейінгі
арақашықтық шамамен, бір-біріне тең (R1 ≈ P2 ≈ R), ал D базисі
бақыланатын бұрыш – жер серігінің есептеу траекториясынан шамалы
ауытқыған кезде тұрақты болып қалса, онда:
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деп алған жөн немесе екенін ескерсек,

Радиоарна бойынша берілетін эфемерид мәндерінің қателіктері, бұл
кезде өлшенетін ара қашықтық (δR) мәндеріндегі қателіктер бірінші
жорамалда шамамен 20 м шамасымен бағаланады. GPS және ГЛОНАСС
жүйелері үшін R ≈ 20 000 км болғандықтан, ол

болады.
Осыны ескере отырып, дифференциалдық әдісті қолданғанда базистік

сызықтың ұзындығын, сонымен қатар бір миллиондық деңгейдегі екі
пункттер арасындағы координаталар айырымын жер серігі эфемеридтерінің
мәнін анықтаудың арнайы шараларына. ЖНЖС күйі дәлсіздігінің әсері
қабылдауға сүйенбей алу мүмкіндігі ұсынылады. Дифференциалдық әдісті
пайдалану аралық нәтижелерге атмосфераның әсерін тез азайтуға мүмкіндік
береді. Өйткені, бұл жағдайда радиосигналдардың атмосфера арқылы өткен
кездегі кідірісінің абсолюттік мәндерін емес, тек осы кідірістер айырымын
ғана ескеру қажет. Олар салыстырмалы аз станция үрдісінде салыстырмалы
кіші мәндермен сипатталады.

Қарастырылып жатқан дифференциалдық әдістің басты кемшілігі–
пункт арасындағы координаталар айырмашылығын ғана анықтап, оның
абсолюттік мәнін анықтамауы. Мұндай тәсілді референцтік деп атайды.

Екінші нұсқаның артықшылығы – екі жер серігіне дейінгі
айырмашылықты пайдаланғандағы соңғы нәтижелерді есептеуден туады.
Осы айырмашылық – қабылдағыш сағаты көрсеткішінің дәл еместігінен
туған түзетулерді алып тастауға және қабылдағыш жұмысымен байланысты
жеке құрал-жабдық қателіктерін азайтуға мүмкіндік береді.

Дифференциалдық әдістің үшінші нұсқасы – бұл кезде өлшеудің
айырмашылықтары анықталады, яғни фазалық өлшеуді орындау кезінде
орбитада бір-біріне жақын орналасқан екі жер серігін табу, мәндердің бірдей
болмауын шешу проблемасын едәуір жеңілдетеді. Бұл жағдайда бақылау
кезінде бастапқы нүктедегі жер серігі мен қабылдағыш арасындағы
арақашықтықтан жиналған толқын ұзындығының бүтін санына сәйкес
келетін N мәнін алып тастауға болады. Әртүрлі өлшеу түрлерінің
комбинациясын біріктіруге негізделген дифференциалдық әдіс түрлерінің
төртінші нұсқасы, фазалық өлшеуді орындаған кезде бір мәнді нақты
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нәтижелерді алудың тиімді әдістерін іздеуге, біржиілікті
қабылдағыштарымен жұмыс істеу кезіндегі ионосфера әсерін баяулатуға,
сонымен қатар динамикалық жағдайда (көлік құралдарын пайдалануын)
жұмыс істегенде жоғары дәлдікті жерсеріктік өлшеу әдістерін өңдеуге де
бағытталған.

3.2. Жылжымалы GPS станциясының кестесі және болжамды қозғалыс
бағыты.

Геодезиялық GPS базалық станциялары және оларды құру
ерекшеліктері

Тұрақты жұмыс істейтін GPS базалық станциясы – сенімді жерге
тұрақты орнатылған және үздіксіз қуат көзінің сенімді көзі арқылы жұмыс
істейтін GPS қабылдауыш пен антеннадан тұрады. Қабылдауыш нақты
уақытта жұмыс істейтін GPS, ГАЖ басқа құрылғылары қабылдауы мүмкін
RTК және DGPS деректерін жиі беріп және өңделмеген деректерді жинап,
кейде өңделмеген деректерді беріп, үнемі жұмыс істейді. Қабылдауыш,
әдетте, қажет болса, қабылдауыштан қашықта орналасқан компьютер арқылы
басқарылады. Компьютер жүйелі уақыт аралығы арқылы деректер
файлдарын қабылдап, оларды GPS пайдаланушыларына, FTP- серверге
жібереді.

Тікелей жақында орналасқан, GPS пайдаланушыларына қызмет
жасайтын бір немесе бірнеше жеке базалық станциялар кейбір ұйымдарға
ғана қажет болуы мүмкін. Басқа пайдаланушыларға, алайда, өңір немесе
тұтас мемлекет ауқымында GPS-деректерге қатынау мүмкіндігін қамтамасыз
ету үшін базалық станциялардың тұтас -5, 10, 20, 50 немесе одан да көп
желісі қажет болуы мүмкін. Телефон, жергілікті желі, ғаламдық желі немесе
интернет арқылы желіге қосылған, базалық станциялар үшін
мамандандырылған (арнайы) бағдарламалық жасақ орындалатын бір
компьютер (сер-вер) желідегі барлық станцияларды басқаруы мүмкін
(қабылдауыш үшін компьютер қажет емес). Қысқаша кіріспе базалық
станциялар мен базалық станциялар желісі қамту ауданы жөнінен де, шешім
күрделілігі жөнінен де өте қатты ерекшеленуі мүмкін екенін көрсетті.

Базалық станцияларды жасау мүмкіндігін зерттейтін ұйымдар базалық
станциялар не үшін қолданылатынын, олардың қандай қызмет жасайтынын,
шешім күрделілігінің сәйкес деңгейінің және жоба құнының қандай екенін
мұқият ойластыруы керек. GPS дамуының ерте сатысындағы алғашқы
базалық станциялар теңіз навигациясының дәлдігін арттыруға мүмкіндік
берген, дифференциялық түзетулерін (DGPS) тарату үшін теңіз жағалауында
орнатылған еді.

Бүгінде жоғары дәлдіктегі GPS өлшеулер кеңінен таралғандықтан,
базалық станциялар бүкіл дүниежүзінде көп мөлшерде орнатылуда. Олар жер
қыртысын бақылау, геодезиялық тіректік желілерді жасау, топографиялық
және құрылыс жұмыстарын қамтамасыз ету,  ГАЖ-ге ақпарат жинау,
механизмдерді және дәл орналасқан жерді (позиционирование) басқару,
сондай- ақ табиғи және жасанды нысандар мониторингі үшін қолданылады.
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GPS базалық станциялары қолданбалы тапсырмалардың кең ауқымы үшін
қажет геодезиялық негіздеуді (тораптарды) қамтамасыз етеді.

Сурет 29 - GPS базалық станциялар желісі

3.3.Жобаның геодезиялық пункттердің орналасуын нақты анықтауға
қойылатын талаптар

ЖРНЖ-нің қолданылуы бастапқыда әскери тұтынушылардың
сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған болатын. Бұл кезде басқа
бекітілмеген (азаматтық) тұтынушылардың барлық потенциалды жүйе
мүмкіндіктерін пайдалануға шектеу болатыны жорамалданды. Осыны ескере
отырып, қызмет көрсетудің әртүрлі екі: бекітілген тұтынушылар үшін дәл
позициялау (PPS) қызметі және GPS жүйесіне ресми рұқсаты жоқ
тұтынушыларға қызмет көрсетуге бағытталған стандарттық позициялау (SPS)
қызметі құрылды. Навигациялық режимдегі қабылдау аппаратурасы (яғни,
дара жұмыс істейтін қабылдағышты пайдалану режимінде) жұмыс істеген
кезде әртүрлі деңгей дәлдігін іске асыру мүмкіндігіне байланысты бөлінген
еді. Екі деңгейдегі дәлділікті жүзеге асыру екі шектеу тәсілдерін енгізу
есебінен жүргізіледі.

Олардың біріншісі – талдау рұқсаты (SA), ал екіншісі Р – кодты
қосымша шифрлау, ол «антимистификация» деп аталады (SА). Талдау –(SA)
жерсеріктік өлшеу нәтижелеріне әсердің екі түрінен:

• жалған кездейсоқ сигналды жер серігінің сағат көрсеткіштеріне қосу
немесе олардың заңға сәйкес бекітілген тұтынушылар үшін белгілі
жүйелі тұрақсыздануыдан;

• жер серігінен берілетін эфемеридтер мәнін дөрекілеуден тұрады.
«Жасанды шулатудың» келтірілген шаралары жалған қашықтықтың

лездік мәнін анықтау дәлдігіне едәуір әсер етеді. SA-ға әсер ету есебінен,
жалған қашықтықты С/А – кодты пайдалану негізінде анықтау қателігі 40-
тан 100 м – ге өседі. Дифференциалды өлшеу әдістеріне келетін болсақ, онда
SA-ның алынған нәтижелердің дәлдігіне әсері – бәсеңдеу болып шығады. Бұл
жерсеріктік сағат көрсеткіштеріне енгізілген бұрмалаулар, іс жүзінде өңдеу
кезінде, екінші айырымды қолдану есебінен толық жойылады. Р – кодын
қосымша шифрлауға негізделген екінші тәсіл – жалған қашықтық өлшеуіш
өлшемін Р – кодты қолдана отырып орындамауға алып келеді. Ол
радиосигналдардың L2 жиілікте сәйкес жер серіктерінен ұстап алынуына
байланысты едәуір қиыншылықтар тудырады. Осының нәтижесінде фазалық
өлшеулерге тән шексіз мәндердің бірдей болмауын шешу кезінде, ионосфера
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әсерін ескерсек, онда қосымша қиыншылықтар пайда болады. GPS-ті
(тіркелмеген) бекітілмеген тұтынушылардың пайдалануын шектеу шаралары
GPS – аппаратурасын навигациялау мақсатында, сондай-ақ жеткілікті әрі дәл
кинематикалық әдістерді игеру кезінде қолданатын тұтынушылардың
қызығушылығын туғызады. Геодезиялық есептерді шешу кезінде
қолданылатын статистикалық әдістерге келетін болсақ, онда GPS - өлшеу
дәлдігін жасанды түрде төмендетудің жоғарыда қарастырылған әдістері
дәлдіктегі қателерді аз шығындармен жетілікті түрде, тиімді жояды.

3.4. Спутниктік және дәстүрлі геодезиялық өлшеулерді бірге пайдалану
негізінде тірек кеңістіктік геодезиялық желілерді құрастыру

технологиясы.
Геодезиялық өлшеулер.Геодезиялық өлшеу деп өлшенетін шаманы

бастапқы бірлік ретінде кабылданатын басқа бір шамамен салыстыру
процесін айтады. Геодезиялық өлшеулерді негізінен үш түрге белуге болады:

-сызықтық-жер бетіндегі нүктелердің арақашықтықтарын анықтау;
-бұрыштық-горизонталь және вертикаль бұрыштардың мәндерін

анықтау;
-биіктік (нивелирлеу)-жекелеген нүктелер арасындағы биіктік

айырымдарын аныктау.
Сызықтық және биіктік өлшеулерде (арақашықтық, биіктік, биік

айырым) үзындық өлшеу бірлігіне метр (м) алынады. Метрдің ұзындығына
шамамен Париж арқылы өтетін меридиан ұзындығының 1:40000000 бөлігі
алынған. Осының негізінде платина-иридий қорытпасынан метрдің эталоны
жасалынды, ол «архив метрі» деп аталды. Кейінгі кездегі жүргізілген дәлдігі
жоғары өлшеулер негізінде «архивтік метрдің» ұзындығы бастапқы
анықталғаннан 0,21 мм-ге қысқа екендігі анықгалды. Сөйтіп, 1899 жылы 90%
платина мен 100% иридий қорытпасынан метрдің халықаралық жаңа 31
эталоны жасалынды. Ресей оның 11 және 28 көмірлі екеуіне ие болды. №28
метрлік эталон Лениградтағы Д.И.Менделеев атындағы ғылыми-зерттеу
институтында сақтаулы.

Ұзындық өлшеу жұмыстары дәлдігінің артуы мен метрлік эталон
жаңғыртудың қажеттігіне байланысты, метрдің жарық толқынының
ұзындығына негізделген табиғи этапонына көшу мақсаты көзделді.
Өлшеуіштер мен таразылар жөніндегі XI - Бас конференция 1960 метрдің
халықаралык бірліктер жүйесінің негізіне «метр-криптон-86 атомының,
вакуумдегі шығару ұзындығына тең ұзындық» деген жаңа анықтама
қабылдады. Сөйтіп, 68 жылдың 12 қаңтарында Кеңестер үкіметінің
стандарты бойынша мемлекеттік тұрақты шама жаңа метрлік эталон болып
бекітілді.

Ал, қашықтық өлшеуіш сымдар мен рулеткалардың ұзындықтарының
дәлдігін аныктап тұру үшін, ұзындығы мемлекеттік эталонмен
салыстырылған үш метрлік арнайы белгілер (компараторлар) дайындалған.
Еліміздің көптеген калаларында орнатылған осындай компараторлардың
бірі-№541 Мәскеудің геодезия, аэрофототүсірістер және картография
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иженерлік институтындағы белгілі компаратор. Бір метрде (м) 100 см. немесе
1000 мм. бар. Бұрыштарды өлшеудің бірлігіне градус алынған, ол тік
бұрыштың 1/90 бөлігіне тең. Толық шеңбер 360°-тан тұрады, бір градуста-60 /

минут, бір минутта - 60 //секунд бар. Бұрыштардың мәндерін радиандық
өлшеммен көрсетуге болады. Радиан-радиусқа тең шеңбер доғасына тірелген
центрлік бұрыш. Үзындығы 2πR доға 2π радианнан тұрады. Демек,
радианның градустык, минуттық, секундтық мәндері р=57,3°; р=3438/;
р=206265" тен. Аудандар өлшемінің бірлігі шаршы метр (м): 10000 м2=1
гектар (га); 1000000 м2=100га= 1 км². Уақыт, салмак және температура
өлшем бірліктеріне секунд, халықаралык килограмм және Цельсия шкаласы
бойынша градус алынған.

Атмосфера ауасының жер бетіне және ондағы барлық заттарға түсетін
қысым атмосферапық қысым деп аталады. Атмосфералық қысым мм-мен
көрсетілген сынап бағанасының биіктігімен өлшенеді. Нормальдық
атмосфералық қысым деп, деңгейінен есептегенде 45° географиялық ендік
бойындағы биіктігі 760 мм-ге ген болғаны. Халықаралық бірліктер жүйесі
атмосфералық қысым өлшемінің бірлігі паскаль (Па) деп қабылдады, 1 мм
сын.баг. =133.322 Па.

Геодезиялык өлшеулер тура және жанама болып келеді. Егер шама
аспаптың көмегімен тікелей анықталса, оны тура өлшеу деп атайды. Егер
шама есептеулер арқылы анықталса, онда ол өлшемдердің шама тәсілі болып
есептеледі. Геодезиялык жұмыстар далалық және өңдеу жұмыстары болып
бөлінеді. Далалық жұмыстарда әр түрлі өлшеулер жүргізіледі, ал өндеу
жұмыстары: есептеу мен графикалық процестерден тұрады. Далалық
өлшеулерге пландар мен карталар жасауда немесе арнайы мақсаттарда
барлау траншеялары мен құрылыстарын бөлу, трассалар салуда) жер бетінде
жүргізілетін геодезиялық өлшеулер жатады. Өлшеулер кезінде қолданылатын
аспаптарға:

-арақашықтықтарды өлшеуге арналған өлшеу ленталары, сымдар,
рулеткалар, оптикалық кашыктык өлшеуіштер, жарық сәулелі қашықтық
өлшеуіштер, т.б;

-бұрыштарды өлшеуге арналған теодолиттер, буссольдар,
гониометрлер және т.б;

-вертикаль биіктіктерді өлшеуге арналған нивелирлер, рейкалар,
барометр-анероид, т.б. жатады.

Геодезиялык жұмыстардың нәтижелері арнайы журналдарга жазылады
да, дала жағдайында тексеріліп, түсірілетін объектінің схемалық сызбалары
жасалынады. Ол сызбаларды сұлба (арбис) деп атайды.

Жер бетінің әрқилы физика-географиялық жағдайлары жүргізілетін
геодезиялық өлшеулер дәлдігіне әсерін тигізеді. Сондықтан да қоршаған
ортаның зиянды әсерін жою немесе әлсірету өлшеу жұмыстары кезінде
пайдаланатын аспаптарды, өлшеу әдістерін және жұмыс жүргізу тәртібін
дұрыс таңдауға тікелей байланысты.

Есептеу процесі өлшеу нәтижелерін бір жүйеге келтіріп,
математикалық өндеуден және оларды пайдалануға неғұрлым жарамды түрге
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келтіруден тұрады. Есептеулерді жеңілдетіп, қажет нәтижелерді тез табуға
және есептеулердің дұрыстығына көз жеткізу үшін, барлық есептеулер
белгілі бір схемалар (ведомостер) бойынша жүргізіледі. Геодезиялық
өлшеулердің әртүріне лайықты арнайы есептеу схемалары таңдалынып
алынады. Есептеу жұмыстарын жеңілдету үшін әртүрлі қосымша қүрал-
жабдықтар: кестелер, графиктер, электрондық есептеу машиналары, т.б.
қолданылады.

3.5. Базалық станцияны ашу.
GPS желісі және базалық станциялар GPS желісі және базалық

станциялар әртүрлі салаларда қолданылады. Станциялар немесе желілер бір
нақты міндетті шешу және пайдаланушылардың бір тобы үшін орнатылуы
әрі үйлестірілуі мүмкін немесе олар көптеген міндеттерді (мәселе) шешуді
қолдану және пайдаланушылардың алуан түрлі көптеген топтары үшін
жасалуы мүмкін.

Бір базалық станция үлкен емес аумақ үшін өте оңды, көптеген
станциялардан тұратын көп мақсатты желі ірі өңір үшін едәуір қолайлы
келеді. Бір немесе бірнеше үнемі әрекеттегі базалық стан -циялар түсірісте
немесе ұзақ уақыт бойы бір аумақта мониторинг жүргізуде қажет.

GPS-қабылдауыш базалық станцияда үнемі жұмыс істейді. Кодтық
немесе фазалық өлшеулердің өңделмеген деректері белгілі бір ұзақтықтағы
файлға жазылады. Қолданбалы міндет типіне бай -ланысты файл ұзақтығы
бірнеше минуттан сағатқа немесе тұтас тәулікке дейін кез келген талап
етілетін мәнмен берілуі мүмкін. Базалық станцияның бағдарламамен
қамтамасыз етілуі қабылдауышпен басқарылып және деректер файлын
жүйелі уақыт аралығы арқылы жүктеп компьютерде жұмыс істейді (оны
сервер деп атайды). Егер қажет болса, өңделмеген деректер қабылдауыштан
серверге үнемі, секунд сайын берілуі мүмкін. Сервердің бағдарламалық
жасауы деректердің RINEX (Receiver INdependent EXchange format-
қабылдауыштың тәуелсіз алмастыру форматы) форматына конверсиялайды
(айырбастайды) және RINEX форматында сығылған форматын жасайды.
RINEX-файлдары FTP-серверге интернет арқылы GPS пайдаланушыларына
қарапайым қатынауды қамтамасыз ету үшін беріледі.

Сонымен қатар файлдарды сақтау үшін мұрағатталады. Негізгі
станциялардың бағдарламалық жасағы бар сервер көптеген
қабылдауыштардан тұратын станциялардың тұтас желісін немесе жеке бір
базалық станцияны басқара алады. Бір станция жағдайында компьютер
қабылдауышқа көбінесе тікелей қосылады. Көптеген станциялар жағдайында
сервер, әдетте, басқару орталығында орналасты - рылады да, телефон,
жергілікті желі, ғаламдық желі немесе интернет арқылы қабылдауышпен
коммутацияланады (әрбір қабылдауыш үшін компьютер керек емес). Бір
кезде орнатылған және үйлестірілген станциялар немесе желі толық
автоматтандырылған режимде қызмет етеді. Алайда, жүйе инспекторы оған
кіріп қабылдауышпен желіні қарап, қажет жағдайда баптауды орындап,
жүйеге өзгертулер енгізе алады.
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Жүйе нақты уақытта орындалатын топографиялық жұмыс үшін қажетті
және ГАЖ деректерін жинау үшін қолданылатын, тез әрекет жасайтын
қабылдауыштар үшін деректер беруі керек. Базалық станцияларда
қабылдауыштар RТСМ стандартты форматында және өзінің форматтарында
(Leica, СМR, СМR+) деректерді шығара алады. Беріліс қолайлы жерде
орналасқан таратқыштар арқылы не-месе базалық станциядан тікелей жүзеге
асырылуы мүмкін. Байланыс радио арналары, жоғары жылдамдықты сымсыз
желі (GSM,GPRS,CDMA және т.б.) немесе интернет арқылы жүзеге
асырылады. Егер желі ішіндегі қандай да бір ығысуды бақылау керек болса,
белгілі бір уақыт аралығы арқылы антенна координатын автоматты түрде
есептеу мүмкіндігі бар.  Жеке базалық станция немесе желінің функциялық
мүмкіндігімен күрделілігі көптеген:

Сурет 30 - Базалық санция

• станция немесе желі қолданылатын міндет типі;
• станция немесе желі көрсететін қызмет типі;
• станция немесе желі пайдаланатын пайдаланушылар саны мен типі;
• коммуникацияның едәуір тура келетін әдісі;
• инфрақұрылымның қолжетімділігі;
• пайдалану шығындары;
• жүйе конфигурациясына өзгертулер енгізу мүмкіндігі;
Қолжетімді бюджет мөлшері сияқты факторларға байланысты Үнемі

жұмыс істейтін GPS базалық станцияларды орналастыру үшін орын таңдаған
кезде:
 аспанды бөгетсіз шолуды қамтамасыз ету қажеттігі;
 көп сәуле көзі болуы мүмкін нысандар тікелей жақындықта болмауы

керек;
 кедергі көзі болуы мүмкін таратқыштар жақын маңда болмауы керек;
 станцияның қолданылу мақсаты;
 антенна тұрақтылығын қалай қамтамасыз ету;
 коммуникация мен сенімді үздіксіз қуат көзін қалай қамтамасыз ету;
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 құрал-жабдықты сыртқы ортадан қорғауды қалай қамтамасыз ету;
 құрал-жабдықтың бұзылмай сақталуын және антивандал шараларын

қалай қамтамасыз ету;
 инспекция және қызмет көрсету үшін қолжетімділік сияқты факторлар

мұқият талдану керек.

3.6. Антенналар мен реттеу құрылғыларын, калибрлеу және
қабылдағышты бағдарламалау.

GPS антенналар Егер базалық станциялар мемлекеттік бірінші реттік
геодезиялық желінің бөлігі болып табылса, Дорн-Марголин элементтері бар
ерекше типті антенналар (choke-ring антенна) міндетті түрде пайдалану
керек.

Дүниежүзілік, халықаралық IGS қызметін қалыптастыратын кез келген
базалық станциялар, әдетте, осындай антенналарды пайдалануды талап етеді.
Олар фазалық орталығының жоғары тұрақтылығымен, көпсәулеліктің
шамалы деңгейге дейін төмендігімен ерекшеленеді де, алынатын деректердің
мүмкін болатын едәуір жоғары сапасына кепілдік береді. Жеке базалық
станциялар үшін және негізінен құрылыс пен топография мақсаты үшін,
нақты уақытта жұмыс істейтін, жылжымалы қабылдауыштарды деректермен
қамтамасыз ететін желідегі базалық станциялар үшін стандартты шағын
геодезиялық антенна тура келеді. Шағын геодезиялық антенна деректердің
жақсы сапасын қамтамасыз етуі көптеген қосымшалар үшін жеткілікті,
сондай-ақ ол choke-ring антеннаға қарағанда едәуір арзан.

Сурет 31 - Базалық станцияға арналған GPS антеналары

31-сурет. Базалық станцияға арналған GPS антеналары: локальды
(уақытша) базалық станция; Тұрақты жеке базалық станция; тұрақты базалық
станция желісі

Антенна кабельдері Cтандартты 10 метрлік кабель көп жағдайда
антенна мен қабылдауышты қосу үшін қолайлы. Егер қабылдауыш
антеннадан үлкен қашықтықта орнатылатын болса, онда ұзын кабель керек.
Антенна кабельдерінің ұзындығы 100 м және одан да көп болады. Кабель
неғұрлым ұзын болса, сигналдың жоғалуын барынша азайту үшін соғұрлым
қалың әрі ауыр, болады. Ұзындығы стандартты кабельдерге қарағанда өте
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ұзын кабельдер едәуір қымбат тұрады. Кабель неғұрлым қысқа болса,
соғұрлым жақсы. Ұзындығы 30 метрден асатын кабельдер өте сирек
қолданылады.

3.7. Бақылау пункттерінде станцияларды орнату, қосу,
инициализациялау.

Жерсеріктік әдістермен құрылатын геодезиялық тораптап жобалаудың
алғашқы сәті бақылаудың жалпы стратегиясын жасау болып табылады.
Стратегияның негізгі жағдайлары, техникалық жобаны жасау алдындағы
сәйкес концепцияларда айтылады. Мұндай жағдайларға:

• жерсеріктік өлшеулерге негізделетін тораптарды құрудың жалпы
принциптері;

• жерсеріктік бақылау мен әрі қарай есептеу әдістерін таңдауды
негіздеу;

• техникалық құралдардың барлық кешені мен бақылау
жағдайларын таңдап алуға байланысты алғышарттарды құру ;

• таңдап алынған жерсеріктік технологияның техникалық-
экономикалық негіздемесі кіреді.

Жерсеріктік өлшеулер негізінде құрылған геодезиялық тораптарды
қамтитын аумақты өлшеу бойынша жіктеу қабылданған. Осыған байланысты
– ғаламдық, континенттік, аймақтық және жергілікті тораптар болып
бөлінеді. Оған ғаламдық және континенттік тораптар жататын ең ірі торап
IGS (Халықаралық геодинамикалық торап, бүкіл жер шарын қамтиды) және
EUREE (Еуропалық референттік каркас) мысал бола алады.

Осылардың ішіндегі ең көп тарағаны – оларды құрудың аймақтық
әдістері жасалған аймақтық тораптар. Осыны ескере отырып, аймақтық және
жергілікті тораптар үшін техникалық жобаларды жасау кезінде
қолданылатын негізгі тәсілдерді талдау, қызығушылық туғызады.

Ең алдымен, геодезияда кеңінен қолданылатын жерсеріктік
координаталық анықтау, дифференциалдық әдістерді қолдануға
негізделетінін айта кеткен жөн. Мұндай әдістер координаталардың
абсолюттік мәндерін емес, тек бізге қажетті пункттер арасындағы олардың
айырымын ғана анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, құрылатын
тораптардың соңғы нәтижелері тек қана өсімшелер емес, негізінен барлық
пункттердің координаталарының толық мәндері болуы тиіс. Осыдан
шығатыны, желі құрамында үш координаталарының алдын ала белгілі толық
мәндері бар, ең болмағанда, бір тірек пунктінің болу қажеттілігін талап етеді.

Мұндай пунктті – референцтік деп атау қабылданған. Ең тиімді нұсқа –
торап құрамында үш референцтік пункттердің болуы. Нүкте орнын
анықтауда қазіргі заманғы ЖРНЖ-ні қолданған кезде, референцтік пункттің
координаталарын геоцентрлі декарттық координаталар жүйесінде (Х,У,Z)
қолданады. Осы коодинаттардың дәлдігі барлық құрылатын тораптың жалпы
координаталық жүйесіне қатысты.
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Жерсеріктік өлшеу негізінде есептелетін базистік аралықтың
салыстырмалы қателігі жер серігіне дейінгі арақашықтықты жорамал
қатынаспен анықтау қателігіне байланысты:

мұндағы және – қабылдағыштан жер серігіне дейінгі арақашықтық
пен оны анықтау қателігі; D – жер бетіндегі екі бақылау пункттері
арасындағы базистік аралық ұзындығы мен оның қателігі.

Жер серігіне дейінгі арақашықтықты жалпыға мүмкін код негізінде

анықтау қателігі 100 м-ге жетеді, = 2·10-6 қатынасына сәйкес келеді. Екі
немесе одан да көп референцтік пункттер болған кезде, мұндай қателік көп
жағдайда, құрылатын тораптың масштабына да тиісті болады. Осыны ескере
отырып, референцтік пункт координаларының абсолюттік мәндерін
референцтік пунктте орнатылған қабылдағыштың навигациялық жұмыс істеу
режимі негізінде емес, ғаламдық немесе континенттік тірек торабына (IGS,
EUREF) кіретін пункттерге дейін деференциалдық біріккен өлшеулер
негізінде алады. Бұл кезде референцтік пункт координаталарының
абсолюттік мәндерінің дәлдігі дециметрлік деңгейде қамтамасыз етілуі
мүмкін.

Жерсеріктік геодезиялық қабылдағыштардың:
 статикалық режим (Static);
 үдетілген статикалық режим (Rapid Static );
 қайта оралып өлшеу режимі ( Reoccupation);
 «тұрмын- келемін » өлшеу режимі (Stop & go);
 кинематикалық өлшеу режимі ( Kinematics);
 ұшудағы кинематикалық өлшеу режимі ( Kinematic);
 навигациялық режим сияқты жұмыс түрлері бар;

3.8. Бақылау деректерін қабылдау және сақтау.
Аппаратураларды далалық жерсеріктік өлшеуге даярлау
Жерсеріктік қабылдау аппаратурасын далалық өлшеулерге дайындау

кезінде оның жұмыс істеу қабілеттілігі тексеріледі. Иницализациялау
процедурасы, яғни жұмыстың бастапқы шарттарының тапсырмалары
жүргізіледі. Көптеген геодезиялық GPS-қабылдағыштарда өзіндік
диагностикалық режимі қарастырылады. Оны жүргізу процесінде
қабылдағышқа енгізілген программа бойынша жеке тораптардың жұмыс
режимдерін бақылау жүзеге асырылады. Қажетсіз ауытқулар байқалған
жағдайда, дисплей экранына жөнделмеуі және оны жою жөніндегі
ұсыныстардан құралған сәйкес деректер шығады.

Сенімділік үшін қабылдағыштарды калибрлеу ұйымдастырылуы
мүмкін. Мұндай калибрлеу әдістерінің бірі – екі қабылдағышты антеннадағы
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СВЧ – күшейткіштегі қоректену көзі бойынша, сәйкес екі шығысы бар ортақ
арнайы дайындалған бір антеннаға қосылады.

Бақылау сеансын, көрсетілген сызбанұсқаны пайдаланып жүргізген
кезде, барлық компоненттері нөлге тең базистік сызықтардың ұзындығы
есептеледі. Ұзындығы нөлге тең аралықты өлшеуге негізделген мұндай
процедура жерсеріктік қабылдағыштарды метерологиялық тексеру кезінде де
қолданылады.

Инициализациялау – сихронды түрде жұмыс істейтін барлық
қабылдағыштарда бірдей болуы мүмкін. Ал бір бақылау сеансына қатысу
үшін, қарастырылған бастапқы деректерді анықтау қажеттігіне мән береді.
Мұндай деректерге, жеке алғанда деректерді жинау жылдамдығын таңдау.
Яғни, қабылдағыштың есте сақтау құрылғысына енгізілетін компрессияға
ұшыраған өлшеудің жүйелі нәтижелері арасындағы уақыт аралығы жатады.
Қазіргі кезде мұндай аралық көбінесе, 15 сек-ке тең етіп алынады. Әдетте,
бақылау жүргізер алдында келісілген параметрге, өлшеу тек
радиосигналдардың тропосфералық кідірісінен бөлек, горизонттан 15 0С-тан
жоғары жер серіктерінде ғана жүргізіледі. Мұндай бұрыш бойынша шектеу,
көп жағдайда 150С - қа тең болып алынады (көрсетілген өлшеу мәнінің кіші
бұрыштар негізінде жүргізілмейді).

Осыдан бастап, өлшеуді орындайды. Кей жағдайларда мынадай жұмыс
істеу режимі қарастырылады: бақылаушы сеансының басы мен аяғы –
қабылдағыш құрамына кіретін таймердің көмегімен беріледі. Бұл мәндер бір
мезгілде бақылауға қатысатын барлық қабылдағыштарда бірдей болып
орнатылуы керек.

Аппаратураны жұмыс істеуге даярлау процесінде қабылдағыш
жадысында альманах жөніндегі деректердің болуы тексеріледі. Егер мұндай
деректер болмаса, онда қабылдағышқа альманах жөнінде ақпаратты енгізу
үшін, уақытты кем дегенде 12,5 мин байқау сеансы ұйымдастырылады.
Немесе бұл уақыт бірінші қадағалау сеансын орындаған кезде қарастырылуы
тиіс.

Аппаратураларды өлшеуге даярлау кезеңінде орындалатын басқа
көмекші процедуралардан қабылдағыштағы есте сақтау құрылғысының бос
жадысының жеткілікті көлемін тексергенде аккумуляторлы батареяның
зарядталу күйіне де назар аударған жөн.

Бұл компоненттер қабылдағыштың ең болмағанда бір (мүмкін болса
бірнеше) бақылау сеанс бойы үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.
Арақашықтығы алыс желілерде нақты дәлділік өлшемді орындаған кезде
тропосфералық кідірістерді өте қатаң есепке алу үшін, кейде
қабылдағыштардың тұру нүктесіндегі ауаның температурасын, қысымын
және ылғалдылығын анықтау мақсатында, метеорологиялық аспаптарды
қолдану қарастырылады. Мұндай аспаптар қолданар алдында тексеріледі
және оған сәйкес аттестациялық куәліктері болуы тиіс. Қозғалатын
обьектілерде нақты уақыт масшабында жұмыс істеуге арналған жер серігінін
аппаратурасы үшін, дайындық жұмыстарын – қозғалатын және қозғалмайтын
станциялар арасындағы барлық тораптарды тексеру қажеттілігіне
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байланысты едәуір ұлғайтылады. Жерсеріктік бақылау сеанстарын жүргізу
процесінде аппаратураларды бақылау пунктіне жеткізуге байланысты
мәселелер де қарастырылады. Көптеген қазіргі заманғы геодезиялық
жерсеріктік қабылдағыштарды іс жүзінде кез келген көлікпен тасмалдауға
болады. Көлікке қойылатын негізгі талаптар – аппаратуралық комплекстің
бақылау пунктіне жеткізілуін қамтамасыз ету. Егер тасымалдау үшін
автомашина қолданылса, онда кейде жерсеріктік қабылдағыштарды
автокөлік аккумуляторларынан қоректендіру мүмкіндігі де қарастырылады.
Бұл кезде автошина тұрағы радиосигналдардың жер серігінен қабылдауына
бөгет жасамайтындай және көпжолдылық тудыруы мүмкін шағылыстырушы
беттің біреуі болмайтындай жолы ескеріледі.

Жерсеріктік аппаратураны бақылау пунктіне орналастыру мен оны
оларға даярлау кезінде:

 антена блогын (немесе сенсорды) сәйкес жабдықтарға (штативке,
трегерге немесе ауыспалы мачтаға) орнату, оны геодезиялық маркамен дәл
центрлеу;

 жеке блоктарды бір-бірімен сәйкес кабельдердің көмегімен қосу
және аппаратураны аккумуляторлық батареяға (қосу) бекіту;

 қабылдағыштың жұмыс қабілеттілігін тексеру;
 осы станцияға қатысты ақпараттарды далалық бақылау

журналына жазу;
 антенанны геодезиялық марканың үстінен орнату биіктігін

өлшеу және осы ақпараттарды клавиатура арқылы қабылдағыш жадына, дала
журналына енгізу;

 қосымша параметрлерді (қажет жағдайда) өлшеу (антенаны
центрден тыс орнату элементтері, метеорологиялық деректер) шаралары
орындалады.

Даярлау жұмыстарын аяқтағаннан кейін оператор қабылдағыштың
жұмыс режимін іске асыруға кіріседі.

3.9. Бақылау нәтижелерін өңдеу және арнайы бағдарламаларды қолдана
отырып, пункттердің координаттарын анықтау.

Жұмыс режиміне кіру дегеніміз – аппаратураны қосу және дисплей
экранында бейнеленген барлық жазылған жұмыс режимдерін, қабылдағышты
өлшеуге даярлауға қажет бастапқы деректерді енгізуді тексеру. Осы кезеңде
оператор, қосылған аккумуляторлық батареялардың зарядталу дәрежесі мен
қабылдағыштағы есте сақтау құрылғыларындағы бос жад мөлшерін
бақылайды. Сонымен қатар, ол клавиатура арқылы жоғарыда аталған
бастапқы деректерді (антеннаны орнату биіктігі, пункттің шартты атауы, т.б.
ақпарат) енгізуді жүзеге асырады.

Дисплей экранында бейнеленген ақпараттар қабылдағыштың жеке жер
серіктерінен радиосигналдардың ұсталуын, олардың мөлшерін, «сигнал/шу»
қатынасы түрінде қабылданған сигналдардың орнымен сапасын бақылауға
мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы геодезиялық жерсеріктік
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қабылдағыштарды өлшеудің толық автоматтаттандырылған режимі
қолданылатындықтан, оператор–бақылау функцияларын ғана орындайды.

Бұл кезде ол жүйелі түрде аккумулятор батареясының заряды мен есте
сақтау құрылғысындағы бос жадының болуын бақылайды. Сонымен қатар,
қажет жағдайда сыртқы ортаның (қатты найзағай, дауыл, т.б.) аппаратураға
әсерінің алдын алу, қорғау шараларын іске асырады. Бақылау сеансын
жүргізу процесінде оператор дисплей экра- нында қабылдағыштың қандай да
бір бұзылуы туралы ескертулерді қадағалауы тиіс (мысалы, аккумулятор
батареясының отыруы). Одан бөлек, ол далалық бақылау журналында
циклдердің өту жағдайлары мен олардың ұзақтығын, геометриялық
факторлардың жол бергісіз факторларын, басқа да радиобөгеттердің
болуынан, жұмыстағы үзілістерді, т.б. белгілеуі қажет.

Өлшеу процесінің қосымша бұзылуының пайда болуы, болмауы үшін
оператор сеансты жүргізген сәтте антеннаға өте жақын болмауы тиіс.
Өйткені ол жер серігінен түскен сигналдардың экрандалуына және
шағылуына алып келеді. Егер жазу құрылғысы толық толтырылған болса,
онда бақылаушы автоматты түрде бақылауды тіркеуді тоқтатады. Басқа есте
сақтау құрылғысын қосқанда, батареяны алмастырғанда, т.б. жағдайларда
технологиялық үзілістерді алдын ала жоспарлаған жөн.

4. Қазіргі заманғы спутниктік жүйелерді құру қағидаты және
жұмыстары.

4.1. Спутниктік жүйенің секторларын сипаттау: космостық, басқару
бақылау және тұтыну.

Жерсеріктік GPS радионавигациялық жүйелері.
Қазіргі таңда GPS жүйесі ғаламдық масштабта қызмет ететін жалғыз

жерсеріктік жүйесі болып табылады. Жерсеріктік навигацияның
потенциалдық мүмкіндіктері алғашқы жасанды жер серіктерін ұшырудан
басталды. Қазіргі кезде жерсеріктік навигациялық жүйе барлық
тұтынушыларға кез келген жерде және уақытта жоғарғы дәлдікте навигация
және позициялауды қам тамасыз ету үшін кеңінен  қолданылуда. (GPS)
ғаламдық позициялау жүйесі АҚШ-та жасалып, мемлекеттік деңгейде
қолданады. (GLONASS) Жерсеріктік ғаламдық навигациялық жүйесі Ресей
де жасалған. Екі жүйеде жұмыс істейді
NAVSTAR жер серігінің жүйесі Navigation Satellite Timing and Ranging,
США). Жер серігінің радионавигациялық жүйеде 24 GPS жердің
навигациялық жасанды серіктерінің (соның ішінде үшеуі резервте) бір-
бірінен 600- пен әрқайсысында 3–4 жер серігі бойынша жылжытылған 6
шеңбер маңындағы орбиталарда орналасады. GPS-тің жер навигациялық
жасанды серіктері орбиталарының биіктігі шамамен, 20 200 км-ді құрайды.
Айналу мерзімі – 11 сағат 57 минут 58,3 сек. Соңғы буын жер серігінің
массасы – 1044 кг. Қазіргі таңда орбитада екінші және үшінші буынның тең
бөлінген 29 жер серігі орналасқан.
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Сурет 32- NAVSTAR жер серігі

GPS жер серігі сигналдарының құралымы

Сурет 33 - GPS жер серігі сигналдарының құрылымы

АҚШ GPS-ті жаңаландырып көпшілікке пайдалану мақсатында L2
жилігіндегі жаңа L2C (Similar to CA Code on L1) кодын, сонымен қатар жаңа
үшінші L5 жилігін ұсынды. Қазіргі таңда үшінші буын-ның GPS-III –
навигация лық жүйе сіне талап күшей тілуде. Қазіргі жұмыс істеп тұрған жер
серігімен салыстырғанда, GPS-III жүйесі келесідей ерекшеленеді.
- жер серігінің жұмыс істеу мерзімі - 12-18 жыл;
- әрбір жер серігінің құны - 100-120 миллион долларды құрайды;
- екі жер серігін бір зымыранмен ұшырады;
- сигналдардың өтуіне келетін кедергіні төмендетіп, сигнал қарындылығы 20
дБ өсті;
- нүкте орнын қосымша шараларсыз анықтау дәлдігі 1 м-ді құрайды.

Аталмыш жүйеге объектіні іздеу, апат сигналдарын қабылдау, тарату
және қосымша байланыс қызметі қосылады. Осы орайда орбита
құралымының екі варианттағы артықшылығы мен кемшілігі қарастырылу
үстінде: 6 жазықтықтың әрқайсысында 4 жер серігі және 3 орбиталық
жазықтықта 7 жер серігі орналасады. GPS-III жер серігі 2030 жылға дейін
жұмыс істейді деген болжам бар.
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4.2. Спутниктік жүйелерде қолданылатын өлшеу және есептеу әдістері.

Қабылдау-есептеу кешені – тұтынушы секторының негізін құрайды.
Бұл сектор пайдаланушыға бақылау пунктісінің орналасқан жері, дәл уақыт
көрсеткіші және қозғалатын обьектілерге қатысты – жылдамдық пен олардың
орнын ауыстыру бағыты жөніндегі ақпаратты алуға мүмкіндік беретін,
барлық құрамбөліктерді біріктіреді.

Қабылдау-есептеу кешенінің жұмыс істеу ерекшелігі оларды бөлуге
қабылданған пайдаланушы категориясына аса тәуелді. Жеке алғанда, қазіргі
уақытта пайдаланылатын GPS және ГЛОНАСС жүйелері өзінше екі мәнді
жүйе болып есептеледі. Яғни, оларды әскери де, азаматтық та тұтынушылар
пайдалануына бағытталған. Әскери тұтынушыларға арналған аппаратура
жұмысының сипатты ерекшелігі – бұл аппаратура әскери қызметті жүргізу
жағдайларында тез әрі сенімді жұмыс істеуі тиіс. Бұл кезде бақылаудың
қозғалмайтын пункттерін ғана емес, сонымен қатар ұшу аппараттары, әртүрлі
жүзу құралдары мен жерүсті көліктері сияқты, қозғалатын обьектілердің де
орналасу орнын анықтау дәлдігін қамтамасыз етуі керек.

Жүйенің азаматтық пайдаланушылары екі негізгі топтарға бөлінеді.
Олардың біріншісі – осындай жүйедегі навигацияда, ал екіншісі – геодезияда
қолдануға бағытталған. ГЛОНАСС жүйесінің қазіргі заманғы күйі, оны кең
ауқымда геодезиялық есептерді шешуге мүмкіндік бермейтіндіктен, негізгі
геодезиялық қабылдау- есептеу кешендері GPS жүйесінің құрамына кіреді.
Қазіргі заманғы кешендердің, барлығының болашағы зор. ЖРНЖ-ді
пайдалану мүмкіндігін ескере отырып жобаланады.

Геодезиялық қабылдау-есептеу кешенінің функциялары
Қабылдау-есептеу кешенін пайдаланушы қарамағында орналасқан

негізгі функцияларға [1,2]:
 бақыланатын жер серіктерінен радиосигналдар қабылдау;
 тіркелетін мәндердің анықталуын ұйымдастыру;
 тікелей пунктте өлшеуден алынған нәтижелерді алдын ала өңдеу;
 пайдаланушыға қажетті деректердің соңғы мәндерін алуға

мүмкіндік беретін камералды жағдайларда, «өңдеуден кейінгі өңдеуді»
жүргізу жатады.

Жоғарыда келтірілген функциялармен қатар, тұтынушы аппаратурасы
оған тиісті программалық қамтамасызданумен бірге, дала жағдайларында
бірқатар:

• нақты жер серіктерінен қабылданатын радиосигналдар
селекциясы, яғни осы сигналдардың басқа, барлық жер серігі сигналдарынан
бөлінуі, аталған сигналды қармау (ұстау) және барлық бақылау сеансының
бойында оны тізбекті қадағалау;

• қабылданған сигналдарды, тұтынушыға қажет деректерді
өлшеуге даярлау мақсатында, модульсіздеу (демодуляция) және декодтау;

• жер серігінен берілетін навигациялық деректерді шифрлау;
• барлық бақылау және далалық жағдайларда орындалатын өлшеу

процестерін ағымды басқару;
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• өлшеу нәтижелерін алдын ала өңдеу және оларды жадының сол
немесе басқа құрылғыларын пайдаланып, сақталуын ұйымдастыру;

• барлық қабылдау кешенінің жұмыс қабілеттілігі жағдайын
бақылау қосалқы мәселелерді шешуі тиіс.

4.3. Спутниктік өлшеулер қателерінің көздері және олармен күресу
әдістері.

Қателік көздерін жіктеу. Қателік көздерінің әсер ету сипатына
байланысты пайда болатын қателіктер, екі негізгі топқа бөлінеді: жүйелі
қателіктер, олар жерсеріктік өлшеулерге қатысты – ығысу деп аталады.
Сонымен қатар кездейсоқ сипаттағы қателіктер, оларды көбінесе «шу»
ұғымымен теңдестіреді.

Бірінші топтың қателіктері үшін оларды ескерудің арнайы әдістері
жасалады. Екінші топтың әсерін көп жағдайда, үлкен массивті жеке
өлшеулерді пайдалану есебінен азайтуға болады. GPS және ГЛОНАСС
жүйелеріне тән өлшеу процестерін талдауға байланысты, барлық негізгі
қателік көздерін шартты түрде үш негізгі топқа бөлуге болады:

1) бастапқы деректерді нақты білмеуге байланысты қателіктер; онда
анықтаушы рөл мәндерінің – өлшеу кезеңінде белгілі болуы тиіс жер серігі
эфемеридтерін білу қателіктеріне жүктеледі;

2) сыртқы орта әсерінен туған қателіктер; олардың ішінен жерсеріктік
өлшеу нәтижелеріне атмосфераның (ионосфера мен тропосфера) әсері
сияқты, сондай-ақ қоршаған объектілерден шағылысатын радиосигналдар
(көпжолдылық) сияқты қателік көздерін бөліп көрсетуге болады;

3) құрал-жабдықтық қателік көздері, оларға қабылдағыш
антеннасының фазалық орталағының күйін дәл білмеу, ақпараттық
сигналдардың аппаратура арқылы өткен кезде ескерілмеген уақыттық
кідірістері жатады. Сондай-ақ, жерсеріктік қабылдағыштардың тіркеу
құрылғылары жұмысына байланысты қателіктер де жатады.

Жоғарыда айтылған қате топтарымен бірге, қателіктердің пайда
болуын дәлелдейтін жеке факторларды да ескеруге тура келеді. Олар
жоғарыда айтылған топтардың біреуіне де тиісті емес. Негізінен, мұндай
қателіктерге – бақыланатын жерсеріктерінің өзара тиімсіз орналасу
салдарынан пайда болатын қателіктер жатуы мүмкін (геометриялық фактор).
Одан бөлек, бірқатар қателіктер бір координаталық жүйеден, екіншісіне
ауысу процесінде, мысалы, GPS жүйесіне қатысты WGS-84 ғаламдық-
координаталық жүйеден жергілікті координаталық жүйесіне ауысу кезінде
пайда болуы мүмкін.

5. CREDO_DAT бағдарламалық кешені және бабына келтіру.
5.1. Жүйенің бастапқы орнатуларды және жаңа жобаны құру.
CREDO бағдарламалық кешені
1.Бағдарламалық кешен туралы жалпы түсінік
2.Бағдарламалық кешеннің негізгі функциялары
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CREDO бағдарламалық кешең өнімдері 1989 жылдан бастап «Кредо-
Диалог» (Беларусь Республикасы, Минск қ.) ғылыми өндірістік одағы мен
өңделеді және таратылып келеді. Өзіңнің даму уақытында кешең жаңа
құрылысты жобалау мен көлік жолдарын қайта салудан бастап, инженерлік
іздестіруді автоматтандырылған өңдеуді қамтамасыз ету, әр түрлі
геоақпараттық жүйесіне мәліметтерді дайындау, көлік жолдарын және
өнеркәсіптікпен азаматтық құрылыс объектілерді автоматтандырылған
жобалауға дейінгі көп функциялы комплекске жетті.

Қазіргі кезде CREDO кешеңі бір неше ірі жүйеден және көптеген
қосымша мақсаттардан тұрады. Кешеңнің әр жүйелер әр аймақтағы
ақпараттарды өңдеуді автоматтандыра алады, сондай-ақ территорияның
бастапқы жағдайды және құрылатын объектінің жобалық шешімдерін
көрсететін біріктірген ақпараттық ортасын өзінің мәліметтермен толтыра
алады.

CREDO кешенің қолданып ақпараттарды өңдеуі «CREDO-технология»
атағын алды. Оның негізгі артықшылығы әр мамандар арасына мәліметтерді
айырбастауды ұйымдастыру болып табылады. Осы кезде әр маманға барлық
объектілер бойынша жобалау немесе құрылыстың іздестіру кезкелген
стадиясында мәліметтерді көруге мүмкіншілік береді. Сонымен қатар
CREDO-технологиясы CREDO кешен жүйесін басқалай объектіні құру
үдірісінде қолданылатын бағдарламалық өнімдермен қатар қолдану
мүмкіншілік береді.

Credo кешенінің негізгі функциялары келесідей:
-инженерлі-геодезиялық және топографиялық іздестіруді камералды өңдеу;
-геофизикалық іздестіру жұмыстар кезіндегі геодезиялық мәліметтерді
өңдеу;
-жергілікті жердің сандық моделін құруға арналған мәліметтерді дайындау;
-іздестіру және бар мәліметтердің негізінде инженерлік мақсаттағы жердің
сандық моделдерін құру және түзету еңгізу;
-геолегиялық құрылым алаңдар немесе жолақтардың сандық моделдерін құру
және түзету еңгізу;
-өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құралдары объектілердің генералдық
жоспарын жобалау;
-тік жоспарлауды жобалау;
-жобаланатын объектінің жер жұмыстар көлемін есептеу;
-өлік ғимараттарын жобалау;
-жаңа құрылыстарды жобалау және көлік жолдарын қайта жөндеу;
-құрылыс жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету.

5.2. Теодолиттік жүрістердің далалық деректерін енгізу және деректерді
пысықтау.

Карьерлер мен кен көздерінің шарттарында түсірістің негізі ретінде
теодолиттік жүрістер кең таралған.

Теодолиттік жүрістер маркшейдерлік геодезиялық тірек торларының
пункттерінің арасында жүргізіледі немесе тұйықталған полигон түрінде
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құрылады. Алғашқы пункттерде теодолиттік жүріс жағының және тірек
торының пункттеріне екі бағытының арасындағы бұрыштарды өлшейді.
Теодолиттік жүріс жақтарының ұзындығы 100 – 9400 м арасында болу керек.
Түсіріс масштабы 1: 1 000, 1: 2 000 және 1: 5 000 болатын жүріс ұзындығы
1,8; 2,5 және 6 км аспау керек. Қажет болғанда жеке нүктені полярлық
әдіспен анықтауға болады, оған дейінгі қашықтық 400 м аспау керек.

Теодолиттік жүрістер жақтарын болат ленталар, рулеткалар, қашықтық
өлшеуіш, жарық қашықтық өлшеуіш қондырғылары арқылы өлшейді. Тура
және кері бағыттағы өлшеулер арасындағы айырмашылық 1: 1 500 аспау
керек. Теодолиттік жүрістегі бұрыштық қиыспаушылық, сызықтық
қиыспаушылық – жүріс ұзындығының 1: 300.

Екі алғашқы пункттер мен екі алғашқы бағыт арасында жүргізілен
теңестірілген созылған теодолиттік жүріс үшін жүрістің орташа пункттерінің
орналасуыны көлденең қателігі:

мұндағы n - полигондағы пункттер саны; L - жүріс ұзындығы, м.
Сызықтар ұзындығын жанама тәсіл арқылы анықтаумен азимуттық

жүрісті жүргізу (Дурнев А.И. тәсілі). Карьерлер ойықтары немесе жыныстар
үйінділерінің жұмыс алаңдары өлшеуді жүргізу үшін қолайсыз болғанда
немесе өлшеу аспаптары болмағанда қолданылады. Ойықта А және В
нүктелері арасында теодолиттік жүрістің 1, 2, 3, …, п нүктелерін орнатады.
Нүктелер арасындағы қашықтық 200 – 300 м. Қарсы бортта көмекші С, Д, Е
нүктелерін таңдайды. А, 1, 2, 3, …п, В нүктелерінде βА, α1, β1, α2, β2, …, αп, βп
және βВ горизонталь бұрыштарын өлшейді, ал өлшеу аспаппен алғашқы және
бақылау базисінің ролін ойнайтын алғашқы және соңғы қабырғаның
ұзындығын (А – 1 және п – В) өлшейді.

I үшбұрышының 1-С қабырғасын II үшбұрышының 1 – 2 және 2 – С
және т.б. өлшеу үшін қолданады. Жүрісті жүргізудің тексерілуі болып п-В
қабырғасының есептеулері мен өлшеулерінің салыстырылуы табылады. α
және β үшбұрышының бұрыштары 300 кем емес және 1500 аспау керек, ал С,
Д, F нүктелеріндегі бұрыштар – 10 – 150 аз емес. Тең дәлдікті бұрыштық
өлшеулерде синустар формуласымен шығарылған салыстырмалы қателігі:
мұндағы - алғашқы қабырғаның салыстырмалы қателігі;

- α және β бұрыштарының орташа өлшеу қателігі;
R - I, II, III, IV және т.б. үшбұрыштары үшін көмекші шамалар.
II, V, VI және т.б. үшбұрыштар үшін R/.және т.б.
Жүрістер саны артқан сайын олардың ұзындықтарының дәлдігі азаяды,

сонымен бірге алдағы түйін қабырғалардың қателігі келесі барлық
қабырғалар ұзындығына беріледі. Сондықтан да жүрістің үлкен
ұзындығында кей қабырғаларды тікелей өлшеу қажет.

Тәжірибеде маркшейдерлік тірек торында параллактикалық
бұрыштарды бір уақытта өлшейтін және геодезиялық қиыспаушылықтармен
келесі жүріс пункттерінің координаталарын есептейтін теодолиттік түсіріс
қолдану тапты.
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А, 1, 2, 3, …, 5, В – алғашқы екі пункттер арасында жүргізілген
теодолиттік жүріс. 2, 3, 4, 5 пункттерінде полигон бұрыштарын және С, Д, Е,
және F пункттерінде γ1, γ2, γ3, γ4 параллактикалық бұрыштарды өлшейді.

Полигонның теңестірілуін атқарады және барлық қабырғаларының
дирекциондық бұрыштарын және де 2 – С, 2 – Д, 3 – С, 3 – Д мен т.б. барлық
бағыттарының дирекциондық бұрыштарын өлшейді. Осы қабырғалардың
және СД қабырғасының дирекциондық бұрыштары арқылы α1, α2, β1, β2,
бұрыштары анықталады. Тура қиыспаушылықтың есептелуі арқылы 2, 3
пункттерінің координаталарын анықтайды; 4, 5 нүктелерінің
координаталарын анықтау үшін сәйкес есептеу жүргізіледі.

5.3. Деректерді біркелкілендіру және қайта өңдеудің далалық деректерін
енгізу.

CREDO DAT–инженерлік-геодезиялық деректерді камералдық өңдеу.
Қолданылуы: инженерлік-геоде-зиялық деректерді камералдық өңдеуді
автоматтандыру. Қолданылу саласы сызықтық және аудандық инженерлік
іздеулер; құрылысты геодезиялық қамтамасыз ету; тау-кен 32 жұмыстарын
маркшейдерлік қамтамасыз ету; кадастрлық жүйелерге ақпарат даярлау;
барлаудың геофизикалық әдістерін геодезиялық қамтамасыз ету.

Бастапқы мәліметтері: электронды регистраторлардың (тахеометр және
GPS /ГЛОНАСС жүйе) файлы; сызықтардың, бұрыштар мен бастапқы
нүктелердің өсімшесі, координаталарымен биіктігі қолмен жазылған өлшеу
журналы; тораптар мен есептеулердің жұмыс сұлбасы; картографиялық
материалдардың растрлық файлы. Нәтижелері: өлшеу каталогі мен ведомосы,
координаталар мен белгілер, сызбалар мен планшеттер, DXF, MIFIMIP (MAP
INFO) форматындағы файлдар, CREDO TOP/ABR форматындағы файлдар,
пайдаланушы реттеген форматтағы мәтіндік файлдар. Интерфейс
сипаттамасы: WINDOWS стандартты интерфейсі. Негізгі функциялары:

- электронды регистраторлар мен тахеометрдің SOKKIA (SPR 2x,3x),
NIKON (300, DTM 400-710, RDF), Geodimeter (ARE, JOB), Leica (GRE, GSI),
Topcon (GTS 6, GTS 7), Zeiss (R4, R5, Ree SOO, RecE), УОМЗ (2ТА5, 3ТА5)
форматтарында алынған мәлімметтерді импорттау;

- пайдаланушы күйге келтірген мәтінді файлдан ерікті форматқа өлшеу
мәліметінің (X, Y, Z) координаталарын импорттау;

- бірнеше классификаторларды пайдалану, топографиялық объектілер
туралы атрибутті ақпараттар мен геометриялық тіркеу үшін кеңейтілген
кодтау жүйелерінің кодталған жолдарын өңдеу;

- деректерді кестелік өңдеу, станса, түсірістер және жеке өлшеулер
үшін буфермен жұмыс істеу, интерактивті графикалық операциялармен
жұмыс істеу;

- өлшеулерді алдын ала өңдеу, әртүрлі түзетулерді
- атмосфералық, жердің қисықтық әсері және рефракцияны ескеру; -

пайдаланушы таңдаған жазықтыққа, бетке ауысу;
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- әртүрлі пішіндегі геодезиялық тірек жүйелерін, кластарын және
әдістерін ең кіші сызықтық-бұрыштық квадраттар әдісімен теңестіріп,
эллипстің қателігін ескеріп, дәлдігін бағалау;

- геометриялық, тригонометриялық нивелирлеу барысы мен жүйелерді
теңестіру;

- тахеометриялық түсірулерді далалық кодтау деректер бойынша
атрибуттер мен топографиялық объектілерді қалыптастырып өңдеу;

- тиімді жүйелер сызбанұсқасын таңдай отырып, геодезиялық тірек
жүйелерін жоблалау, өлшеу дәлдігін белгілеу;

- пайдаланушы кәсіпорын стандартына сай шығарылатын құжаттарды
реттеу;

- сызба және графикалық құжаттарды, планшеттерді көркемдеу;
- деректерді Maplnfo, ArcView жүйелері мен DXF форматтарына

экспорттау.
Бағдарлама Windows Bitmap (bmp) форматты растрлы файлдарды

өңдеуге мүмкіндік беретінін пайдаланушының білгені жөн. Өңделетін
кескіндердің шамасы шексіз, бірақ оған және компьютер сипатына өңдеу
уақыты тәуелді. 33 Бағдарлама Windows – 2000/XP операциялық ортада
жұмыс істейді.                      

Сурет 34 - CREDO бағдарлмасынан алынған топопланның суреті.

5.4. Деректерді өңдеу және өрескел қателерді іздеу, жоспарлы және
биіктік тірек желілерін теңестіру.

Өңдеу және соңғы нәтиже. Цифрлық топографиялық жоспарларды
құру жиынтықта барлық бастапқы материалдарды пайдалана отырып
орындалды. Орындаушының дайын өнімді өзіндік бақылауы мен түзетуі
егжейтегжейлі тексеруді: контурлар мен объектілерді жоспарға салудың
дәлдігін, түпнұсқаның мазмұнының барлық элементтерінің жіктелуі мен
бейнесінің дұрыстығын қамтиды. Топографиялық жоспардың мазмұны
элементтерінің келісілуі. Электрондық түрге қойылатын барлық талаптарды
сақтау. Топографиялық түсірілім 1:1000 масштабта орындалды. Электрондық
нұсқасы (NanoCad бағдарламалық өнімінде) 1:1000 масштабта орындалды
және түсіру жобалау ұйымына берілді.
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Сурет 35 -nanoCAD бойынша жобаны көрсету мысалы

CREDO кешенінде инженерлік-геодезиялық деректерді өңдеу.
Практикалық жұмыс, TRANSFORM бағдарламасында жұмыс істеу әдістері
және негізгі функцияларымен танысқысы келетін пайдаланушыларға
арналған. Ол үшін стандартты Windows-қосымшасымен жұмыс істеудің
қарапайым тәсілдерін білген жөн.

Практикалық жұмыстың мақсаты – растрлы картографиялық
материалдарды дайындау ерекшеліктері және технологиясымен,оларды
CREDO кешені мен басқа жобалаушы, әрі геоақпараттық жүйелерде
қосымша ретінде қолданумен таныстыру. TRANSFORM бағдарламасымен
жұмыс істеу әдістерін игеру үшін типтік тапсырмаларды орындау
ұсынылады.

Олардың міндеті:
- Жоспардың сканерленген фрагменттерін жүктеу;
-Фрагменттерді өзгерту (трансформаторлау) және координаталық

байланыстыру;
- Көру контурларын жасау;
- Өңдеу нәтижелерін экспорттау;
- Сызбаларды жасау және шығару;
- CREDO_TER-ге қосымшаны жүктеу.
Жұмыс процесінде [F1] клавиші арқылы анықтамалық жүйені(HELP)

қолдануды ұсынамыз. Растрлы картографиялық материалдарды CREDO
кешенінде немесе басқа бағдарламада қосымша (подложка) ретінде қолдану
үшін, оны міндетті түрде өзгерту (трансформаторлау) керек. Сонымен қатар,
растрлы кескіндердің қолданылатын координата жүйесіне байланысты
орындайды. Бағдарлама сканерлеу кезінде растрлы кескіндерді кеңістіктік
(өзгеріс, ортогональді емес жоба) және жергілікті бұрмалануын түзете алады.
Бағдарлама Windows Bitmap (bmp) форматты растрлы файлдарды өңдеуге
мүмкіндік беретінін пайдаланушының білгені жөн. Өңделетін кескіндердің
шамасы шексіз, бірақ оған және компьютер сипатына өңдеу уақыты тәуелді.
Бағдарлама Windows – 2000/XP операциялық ортада жұмыс істейді.
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5.5. Есептік құжаттардың шаблондарын қалыптастыру және
редакциялау.

Сredo ter жүйесінде контур көлемін есептеу қандай тәсілдермен
жүргізіледі. “Қабаттарды таңдап алу” операциясын активтеңіз (“БЕДЕР /
Көлемдер”). Ашылған терезеде бастапқы ретінде «Табан» қабаты, ал жобалау
ретінде – «Жабын» қабаты алынады. Осыдан кейін [OK] батырмасын
басыңыз. Қабаттарға берліген түрлерге байланысты есептеу нәтижесі оң
немесе теріс болады, яғни не үймеге (насып), не ойысқа сәйкес келеді.
Көлемнің мәні бұған тәуелді емес.Курсормен беттің контурының кез келген
нүктесін, мысалы, жоғарғы сол жақтағы нүктені ұстап алыңыз. Ол екі
шеңбермен, ал қалғандары бір шеңбермен жанады. Бұл жүйе жаңа контурды
бұрынғы нүктелер бойынша құруды ұсынатынын білдіреді.Контурдың
жанған нүктелерінің біреуін, мысалы, оң жақтағысын ұстап алыңыз.
Нәтижесінде құрылатын контурдың сызығы бірінші нүктеден ұсталғанға
дейінгі контур сызығының ең қысқа арақашықтығы бойынша өтеді. Сонымен
қатар жаңа сызыққа автоматты түрде әрекет етуші контурдағы нүктелер
қосылады. Осылайша жаңа контурды аяғына дейін тұрғызыңыз. Ол үшін
контурдың келесі нүктесін ұстап алыңыз (контурдың қалған нүктелері өшөп-
жанады), өшөп-жаңған нүктелердің соңғысын ұстап алыңыз (жаңа контур
сызығы созылады), одан кейін контурды тұйықтаңыз. Көлемін тор бойынша
есептеу.Қабаттар кестесінде (“Деректер / Қабаттар”) контур бойынша
көлемді есептеу нәтижелері бар “Volum” қабатының көрінуін өшіріңіз де,
қабатты активті етіңіз.“Қабатты таңдап алу” операциясын активтеп
(“Рельеф/Көлемдер”), контур бойынша есептеу кезіндегідей бастапқы ретінде
“Табаңдар” қабатын, ал жобалауға “Жабынды” орнатыңыз. Осыдан кейін
[OK] батырмасын басыңыз.“Тор бойынша” операциясын таңдап алыңыз
(“Рельеф/Көлемдер”). Экранның оң жақ төменгі бұрышындағы көмекші сөзге
сәйкес курсордың орналасу орны бойынша бет контурынан тыс нүктені
(көрсету режімі), мысалы, жұмыс істеу терезесінің сол жақ жоғарғы
бұрышында құрыңыз. Құрылған нүктеде биіктігі бар сәуле пайда болады,
оны көлденеңнен бағыттап, жүгірткінің [сол] клавишін басыңыз.Пайда
болған сұрау терезесінде дирекциялық бұрыштың мәнін анықтап, «900»-ті
енгізіп, [OK]-ді басыңыз. Осыдан кейін құрылатын контурдың сәйкес жағы
қатаң түрде көлденеңнен бағытталады.

5.6. Жоспарлы және биіктік тірек желілерін теңестіру.
Жұмыс режиміне кіру дегеніміз – аппаратураны қосу және дисплей

экранында бейнеленген барлық жазылған жұмыс режимдерін, қабылдағышты
өлшеуге даярлауға қажет бастапқы деректерді енгізуді тексеру. Осы кезеңде
оператор, қосылған аккумуляторлық батареялардың зарядталу дәрежесі мен
қабылдағыштағы есте сақтау құрылғыларындағы бос жад мөлшерін
бақылайды. Сонымен қатар, ол клавиатура арқылы жоғарыда аталған
бастапқы деректерді (антеннаны орнату биіктігі, пункттің шартты атауы, т.б.
ақпарат) енгізуді жүзеге асырады.
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Дисплей экранында бейнеленген ақпараттар қабылдағыштың жеке жер
серіктерінен радиосигналдардың ұсталуын, олардың мөлшерін,«сигнал/шу»
қатынасы түрінде қабылданған сигналдардың орны мен сапасын бақылауға
мүмкіндік береді.

Қазіргі заманғы геодезиялық жерсеріктік қабылдағыштарды өлшеудің
толық автоматтаттандырылған режимі қолданылатындықтан, оператор –
бақылау функцияларын ғана орындайды. Бұл кезде ол жүйелі түрде
аккумулятор батареясының заряды мен есте сақтау құрылғысындағы бос
жадының болуын бақылайды. Сонымен қатар, қажет жағдайда сыртқы
ортаның (қатты найзағай, дауыл, т.б.) аппаратураға әсерінің алдын алу,
қорғау шараларын іске асырады. Бақылау сеансын жүргізу процесінде
оператор дисплей экранында қабылдағыштың қандай да бір бұзылуы туралы
ескертулерді қадағалауы тиіс (мысалы, аккумулятор батареясының отыруы).
Одан бөлек, ол далалық бақылау журналында циклдердің өту жағдайлары
мен олардың ұзақтығын, геометриялық факторлардың жол бергісіз
факторларын, басқа да радиобөгеттердің болуынан, жұмыстағы үзілістерді,
т.б. белгілеуі қажет. Өлшеу процесінің қосымша бұзылуының пайда болуы,
болмауы үшін оператор сеансты жүргізген сәтте антеннаға өте жақын
болмауы тиіс. Өйткені ол жер серігінен түскен сигналдардың экрандалуына
және шағылуына алып келеді.

Бақылау сеансын аяқтау
Пункттегі жер серігін бақылауды аяқтау алдын ала құрылған кестеге

сәйкес жүзеге асырылады. Байланыс арнасы болған кезде оператор орталық
пунктке өзі пунктінде бақылауды аяқтауға дайын екені жөнінде хабар береді.

Соңғы кезеңде геодезиялық марка үстінен антеннаны орнату биіктігін
қайта өлшеуді жүргізіп, бұл мәнді клавиатура арқылы қабылдағыш
жадысына енгізу ұсынылады. Жұмыс режимінен шығу да клавиатура арқылы
жүргізіледі. Осы кезде қабылдағыштың есте сақтау құрылғысында
жинақталған ақпараттардың бекітілуін және аппаратураны бастапқы күйін
келтіреді. Ал мұнда осы аппаратураға енгізілген программалық
қамтамасыздануды қарастыратын жазылған операцияларды жүйелі орындау
айтылады. Содан кейін қабыл дағыштан электр көзін өшіріп қоюға болады.

Жинақталған ақпараттарды сақтау
Есте сақтау құрылғысының сыйымдылығы толғанда деректер дербес

комьпютерге көшіріледі. Деректер көшірілісімен, оларды кейінгі өңдеуге,
қабылдауға, файлдар ретінде дискіде сақтауға не RINEX форматының ASCII
файлдарына түрлендіруге болады. Ақпаратты сақтау қолайлығы үшін каталог
құрамын ұстану ұсынылады. «Объект аты» деген каталогты, қажет болғанда
программалық дерек архиваторларын қолданып, мұрағаттауға болады.

Жұмысты аяқтаған соң орындаушылар жерсеріктік торап
пункттеріндегі далалық өлшеулер нәтижелері бар файлдарды, дала
журналдарын, марка көшірмелерін береді. Сонымен қатар, абристері бар
зерттеу карточкаларын, зерттеу сызбанұсқаларды, жойылған пункттер мен
реперлердің тізімін, зерттелген реперлердің нақты орындары мен пункттерді
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алмастыру негіздемесі бар түсіндіру қағазын да береді. Материалдар
нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сай даярланады.

6. CREDO_ТОПОПЛАН жүйесі жұмысының жалпы қағидаттары және
функционалдық мүмкіндіктері.

6.1. Тахеометрді бастапқы дирекциялық бұрышқа қатысты бағдарлау.
Электрондық тахеометр - жер бетінде горизонталь бұрышты,

горизонталь арақашықтықты және биік айырымды өлшеуге арналған
топографиялық электрондық-оптикалық аспап. Электрондық тахеометрдің
құрылымында кодтық теодолит пен шағын жарық қашықтық өлшеуіш
біріктірілген. Көздеу нысанасы ретінде шағын габаритті призмалық
шағылдырғышы бар арнайы қада қолданылады. Өлшеу процесі
автоматтандырылған. Арақашыктықты, горизонталь және вертикаль
бағыттарды өлшеу нәтижелері электрондық цифрлық таблода көрінеді және
бір мезгілде ақпаратты жинағышта тіркелуі мүмкін. Перфорациялық
тіркеудің мәні далалық өлшеу аспабының мамандандырылған электрондық
есептеу машинасымен қосылуында, ол дала өлшеулерінің мәліметтері
бойынша автоматты түрде жергілікті жердің түсіру планын сызады.

Электрондық тахеометрдің көмегімен биікайырымды анықтау, көлбеу
қашықтықты горизонталь жазықтыққа келтірудің автоматты түрде
атқарылуы, сондай- ақ жарықтың ауада таралу жылдамдығы үшін түзету
автоматты түрде есепке алынуы мүмкін. Тахеометр жинағына
шағылдырғыштар, штативтер, қоректендіру көздері, зарядтау құрылғысы,
аспапты жөндеу және күтіп-баптау жабдықтары кіреді. Түнде жұмыс істеуге
арналған жабдығы болады. Цифрлық таблоға берілетін жедел ақпараттың
және жадыдағы ақпараттық жинағышқа шығарылуына мүмкіндік бар.

Кадастр жұмыстарында электронды тахеомехрлермен жұмыс жасаудың
тиімділігі. Қазіргі кездегі дәлдігі мен өнімділігі жоғары геодезиялық өлшеу
аспаптарына электронды теодолиттер мен тахеометрлер жатады. Олар
арқылы барлық өлшеулерді автоматтандырылған режимде орындауға
мүмкіндік туды. Бұндай өлшеу аспаптары өлшеу нәтижелерін тіркеу және
сақтау, әрі қарай ЭЕМ-ы арқылы өңдеуге мүмкіндік беретін есептеу және
ақпараттарды сақтау құралдарымен жабдықталған. Дыбыс арқылы
топографиялық-геодезиялық ақпараттарды далалық жағдайда өңдеу еңбек
өнімділігін арттырады және есеп алушының қателерін азайтады.

Бұрыш өлшеуіш бөлігімен горизонталь және вертикаль бұрыштар
өлшеніп, сәулелі арақашықтық өлшеуіш арқылы ұзындық анықталады, ал
ЭЕМ әр түрлі геодезиялық есептерді шығаруды, аспаптың жұмысын
басқаруды, өлшеу нәтижелерін бақылауды және оларды сақтауды
қамтамасыз етеді. Мысал ретінде Ресейде шығарылатын электрондық ТаЗМ
тахеометрін атауға болады: ол арқылы горизонталь бұрыштарды, зенит
аралығын, көлбеу аралықты 10 мм үйлеспеушілікпен анықтауға болады және
горизонталь салындылар, өзара биіктіктер, көздеу биіктіктері, координата
өсімшелері немесе көздеу нүктелерінің координаталары анықталады.

 

 



244

Аспап үш режимде жұмыс істей алады: жекеленген, жартылай
автоматты, автоматты және бақылау режимінде. Геодезиялық есептер
атмосфераның рефракциясын, жердің қисықтығын, температураны,
қысымды, аспап штативтерінің және шағылыстырушылар биіктіктерінің
айырмашылықтарын есепке ала отырып шығарылады. Бұрыштық өлшемдер
градустар мен гон арқылы өлшенеді. Аспаптың бұрыштың сезгісі кодты
жинағыш типті болып келеді. Тахеометрдің жиынтығында
шағылыстырушылар, штативтер, ток көзі, заряд беру, зарядты жою
құрылғылары, аспапты түзету және күту жабдықтары кіреді.

Түнде жүмыс істеу үшін ТаЗМ тахеометрі электр жабдығымен
қамтамасыз етілген. Цифрлық таблоға түсетін оперативтік ақпаратты
тахеометрдің жадысына немесе сыртқы жинағышқа енгізуге болады.

Ресейде шығарылатын 2Та5 тахеометрі ТаЗМ атқаратын жұмыстарды
орындайды, бірақ оның техникалық сипаттамалары өзгеше: горизонталь
бұрыш өлшеу қателігі - 5", зенит аралығын өлшеу қателігі - 7", көлбеу
аралықты өлшеу қатесі - (5+3D км) мм. Шетелдік фирмалар (АҚШ,
Германия, Швеция, Жапония және басқа) бұрыш өлшеу дәлдігі 0,5-тан 20"-қа
дейін, арақашықтық өлшеу дәлдігі 2-ден 10 мм-ге дейін, ішкі жады 10000
нүкте бойынша бақылау нәтижелерін сақтай алатын әр түрлі электронды
тахеометрлер шығарады. Роботталған электронды тахеометрлер де
баршылық, мысалы, «Геотроникс» (Швеция) фирмасының «Геодиметр-640»
электронды тахеометрі берілген бағдарлама бойынша
шағылыстырушылардың орнын өзі таба алады, оларға дейінгі аралықты,
горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшейді және әр
шағылыстырушының координаталарын есептейді. Карьерлерде бұндай
аспаптардың көмегімен карьер ернеулерінің, кертпештерінің
деформацияларын анықтайды.

6.2. Тахеометр станциясының және биіктігінің нөмірлерін енгізу.
Қазіргі кезде геодезиялық жұмыстарды жүргізу барысында ғылыми–

техникалық процестің жетістіктері ескерілген өлшеу аспаптары мен
құралдары, аэроғарыштық әдістері мен ғарыштық түсіріс материалдары
кеңінен қолдануда. Соңғы теодолит түрлері негізгі 80 жылдардың аяғында
Джавад Ашджаи құрған Ashtech компаниясынан бастау алады.

Градустық жүйеде (градус және минут) математикалық есептеулерді
дұрыс жүргізу.

Берілгені: α=310º32' А=310º40' меридианның жақындасуының y
анықта.

6.3. Шағылысу нүктесі мен биіктігінің нөмірін енгізу.
Межелеу бекітілген жобалық шешімдерді орындау мақсатында жер

пайдалануды реттеу немесе жаңадан құру үшін жер телімдерінің орнын
(шекарасын) анықтау кезінде жүргізіледі. Межелеу жұмыстарын жүргізу
үшін жер ресурстарын басқару комитетінің қаулысы (шешімі) немесе
мемлекеттік ғылыми өндірістік орталықтың межелеу туралы тапсырмасы
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бойынша, сондай-ақ соттың шешімімен жүргізіледі. Межелеу кезінде
мемлекеттік жер кадастрлік мәліметтер, құқықтық құжаттар, сондай-ақ жерді
пайдалану, қорғау және қайта құру жөніндегі құжаттар ескерілуі қажет.
Жертелімін межелеу жұмыстары тұтынушының бекіткен тапсырмасы
бойынша орындалады.

Тапсырма дайындау дайындық жұмыстар жүргізу кезіндегі алынған
қажетті материалдарды жинау және талдау нәтижелеріне негізделуі керек.
Жер телім шекараларының бұрылыс нүктелерін межелеу кезінде жер бетінде
оларды межелік белгілермен бекітеді және тік бұрышты координаттарын
анықтайды. Егер жер телімінің шекарасы табиғи немесе жасанды
объектілемен сәйкес келетін болса, онда уақытша белгілермен бекітілуі де
мүмкін. Егер шекара анықтау кезінде оның орны туралы дау шығатын болса,
онда межелеу жұмыстары сот шешімі шыққанға дейін тоқтатылады. Егер
шекара орны сот шешіміне сәйкес болса, сондай-ақ қабылданған
инструкциялық нормативтік құжаттар талабына сай болса, онда екінші
жақтың шекара орнымен келіспеушілігіне қарамастан межелеу жұмыстары
тоқтатылмайды.

Жер бетінде шекара анықталып және келісілгеннен соң
оныңнәтижелері актпен рәсімделеді және барлық қатысушылармен
орындаушылар қол қояды. Егер қатысушылардың біреуі қол қоймайтын
болса, онда ол туралы жергілікті орган басшылығының уәкілі актке белгі
жасайды. Зерттеу нәтижелері Жер телімдерінің шекараларының жер
бетіндегі пландық орны межелік белгілердің тік бұрышты координаттарымен
сипатталады. Межелік белгілердің пландық орнын анықтауда әр түрлі
тәсілдер қолданылады (мысалы: спутниктік, геодезиялық,
фотограмметриялық). Бұл тәсілдерде межелік түсіріс желісі құрылады және
межелік белгілердің тік бұрышты координаттары анықталады.

Межелік түсіріс желілерін құруда автоматтандырылған аспабтарды
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл аспабтар өлшеу жұмыстарын
автоматтандырып қана қоймай өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу
арқылы межелік белгілердің тік бұрышты координаттарын және биіктігін
есептейді.

Геодезиялық өлшеулерді жүргізудегі заманауи автоматтандырылған
аспабтарда горизонталь, вертикаль бұрыштары мен ара қашықтықты
өлшейтін техникалық бөлшектерімен қатар өлшеу нәтижелерін
математикалық өңдеу тетіктері де бірге орналасқан. Қазіргі электрондық
тахеометрлерді үш топқа бөлуге болады: қарапайым, универсал және
роботталған.

Бірінші топқа аз автоматтанған және шектелген бағдарламалық
функциясымен жабдықталған электрондық тахеометрлерді жатқызса болады.

Екінші топтағы электрондық тахеометрлерге көптеген бағдарламалар
енгізілген. Олардың көмегімен тікелей далада әртүрлі инженерлік жерге
орналастыру және кадастрлық жұмыстарды орындауға болады. Бұл екі
топтағы электрондық тахеометрлердің негізгі құрамы - басқару модулі. Оның
қызметі тек далалық компьютер ғана емес, сондай-ақ тахеометрдің өзін

 

 



246

басқаратын тетік (пульт). Тахеометрлердің функционалдық мүмкіндігі
(өндірісі, сақтау қабылеті, экранның түрі, енгізілген бағдарламаның түрі
және саны) көбінесе басқару панеліне байланысты болады.

Үшінші топқа роботталған электрондық тахеометрлер жатады. Олар
сервокелтіргіштермен жабдықталған. Сервокелтіргішке команданы арнайы
электронды аңду аспабы береді (мысалы, әртүрлі келтіру бұрандаларын
басқару). Сервокелтіргішті пайдалану өлшеу жұмыстарының өндірісін
шамамен 30 % арттырады. 3Та5 электрондық тахеометр (Ресей). Бұл
тахеометр межелік түсіріс желілерін құруда және межелік нүктелердің және
кадастрлық объектілердің тік бұрышты координаттарын анықтауда
қолданылады.

Электрондық тахеометр электрондық теодолиттен, электромагниттік
қашықтық өлшеуіштен, есептеу аспабынан және ақпарат тіркеу тетігінен
тұрады. Тахеометр басқару панелінен және дисплейден тұрады. Дисплейде
барлық әріптік және сандық ақпараттар көрсетіледі. Тахеометр құрамына
шағылыстырғыш, марка, штатив, тіреуіш, қорек көзі (батарея) тағыда басқа
қосымша бөлшектер кіреді.

3Та5 электрондық тахеометрдің өлшеу дәлдігі келесі орта квадратты
қателермен сипатталады [1]: - горизонталь бұрыш 5"; - вертикаль бұрыш 7"; -
ара қашықтық – (5 мм+3·D10-6) мм. Әр түрлі жерге орналастыру және
кадастрлық есептерді тікелей далалық жағдайда шешу үшін көптеген
құрылғы бағдарламалары бар екінші топтағы электрондық тахеометрлер
қолданылады. Бұндай тахеометрлермен горизонталь және вертикаль
бұрыштарды өлшеу дәлдігі 2" - 5" құрайды, ал қашықтық өлшеу дәлдігі 1 км
ұзындықта 2 – 3 мм болады.

Тахеометрдің электрондық жады 50 және одан да көп нүкте орны
туралы ақпаратты сақтай алады.

Бірінші және екінші топтағы тахеометрлердің негізгі құрамы ол
басқару панелі. Басқару панелі тек далалық компьютер ғана болып қоймай,
сондай-ақ тахеометрді басқару тетігі болыпта саналады. Тахеометрдің
өнімділігі, жадының көлемі, экран түрі, енгізілген бағдарламалардың түрі
және саны сияқты маңызды функционалдық мүмкіндігі басқару панеліне
байланысты болады.

Көбінесе электрондық тахеометрлердің басқару тетігі ішінде болады
және сандық немесе алфавиттік-сандық клавиатурамен басқарады.
Клавиатурадағы клавиш саны тахеометрдің түріне және шешу есептерінің
санына байланысты болады. Клавиш саны көп болған сайын тахеометр
жұмысын басқару өте ыңғайсыз және тиімсіз екіндігі іс жүзінде байқалды,
сол себепті соңғы кезде басқару тетігі ретінде экраны бар далалық
графикалық компьютерлер қолданылып келеді. Бұндай экран электрондық
қаламның көмегімен тахеометрдің жұмысын және өлшеу барысын басқаруға
болады, сондай-ақ жұмыс нәтижелерінің графикалық көрінісін көруге
болады.

Екінші топқа, сондай-ақ Total Station топтама жүйесін жатқызуға
болады. Мысалы, бұндай топтамаға Spectra Precision (Швеция) фирмасы

 

 



247

дайындаған Geodimeter 600 электрондық тахеометрін айтуға болады. Бұл
тахеометрдің қосымша клавиатураның орнына қойылған бір модулі біржиілік
спутниктік қабылдағыш болып табылады және антеннасы тасымалдау
тұтқасының үстіне қойылады.

Сурет 36 - Электрондық тахеометр

1 - дисплей; 2 - цилиндрлік деңгейлік; 3- объектив; 4 – дүрбі;5 - қорек блогі; 6
- вертикаль дөңгелектің бағыттау және қатайту бұрандалары; 7 - клавиатура;
8 - горизонталь дөңгелектің бағыттау және қатайту бұрандалары

Үшінші топқа роботталған электрондық тахеометрлерді жатқызуға
болады. Бұндай тахеометрлер көптеген фрикциялық бұрандалармен басқару
сервожетекшісімен жабдықталған, мысалы көтеру және бағыттау
бұрандаларымен. Сервожетекшіге сәйкес команданы арнайы электрондық
бақылау тетігі береді. Сервожетекшіні пайдалану өлшеу өнімділігін шамамен
30% өсіреді және нысанаға бағыттау қатесін тез азайтады. Мысалы,
электрондық тахеометрдің Geodimeter 600 (Швеция) төрт жылдамдықтағы
сервомоторы шағылыстырғышты табу және бақылау режимін қамтамасыз
етеді. Электрондық тахеометрмен ара қашықтықты өлшеу оның ішіндегі
электромагниттік қашықтық өлшеуіштің көмегімен жүргізіледі. Ара
қашықтықты өлшеу, көбінесе, фазалық тәсілмен өлшеу принципіне
негізделген.

Сурет 37 - Ұзындақ өлшеу схемасы

Өлшеу ұзындығының А нүктесінде (37-сурет) өлшеу бағытымен
электромагниттік толқын таратушы аспаб (электрондық тахеометр)
орналасқан делік (36-сурет), ал В нүктесінде шағылыстырғыш (38-сурет)
қойылған. Электромагниттік толқын аспабтан t0 мезгілінде шығып D өлшеу
ұзындығын өтіп, шағылыстырғыштан шағылысып кейін қайтып
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қабылдағышпен tn мезгілінде қабылданады. Егер электромагниттік
толқынның модулденген ұзындығы λбелгілі болса, онда бұл жерде N –
модулденген толқынныңтолық саны; ΔN–қалдық толқын шамасы.
Модулденген толқынныңтолық санын N анықтау үшін әртүрлі жиілікте
өлшенген өлшеу нәтижелерін пайдаланады. Ондай өлшеуді белгісізді
анықтау деп атайды. Ал қалдық толқын шамасын ΔN анықтау үшін жарық
қашықтық өлшеуіш конструкциясына фазометр тетігін енгізген.

Сурет 38 - Шағылыстырғыш және нысаналау маркасы
1 - тіреуіш; 2 - дөңгелек деңгейлік; 3 - оптикалық тіктеуіш; 4 - нысаналау
маркасы; 5 – шағылыстырғыш

Фазалық жарық қашықтық өлшеуішпен ара қашықтық өлшеу дәлдігі
көптеген факторларға байланысты, олардың ішіндегі негізгілері ол сыртқы
орта мен фазометр құрылғы жұмысының дәлдігі. Сыртқы ортаның әсері
көбінесе толқынның таралу ортасы туралы атмосфераның толқынды
сындыру көрсеткішін дәл білмегендіктен болады.

Жарық қашықтық өлшеуішпен ара қашықтықты өлшеу
үшіншағылыстырғыш қолданылады. Шағылыстырғыш призмадан немесе
бірнеше призмадан тұрады. Электрондық тахеометр конструкциясындағы
қолданылатын жарық қашықтық өлшеуіш үшін арнайы шағылыстырғыш
қолдану міндетті түрде емес, өлшеу барысында жергілікті нәрселерден
шағылысқан сигналды қабылдау арқылы да жүргізуге болады.

Бұрыш өлшеу жұмыстарын автоматтандыру үшін электрондық
тахеометр конструкциясына тахеометрдің горизонталь және вертикаль
дөңгелектерінің бұрыштық қозғалысын анықтайтын сандық түрлендіргіш
енгізілген. Аталған түрлендіргіштіңанықтау қабілеті бұрыштық секундтың
оннан бірін құрайды. Электрондық тахеометрмен жұмыс істеу барысында
өлшеу нәтижелерін жазатын журнал жүргізілмейді, бірақ абрис жүргізу және
құру міндетті. Межелік белгілердің тік бұрышты координаттарын анықтау
екі кезеңнен тұратын геодезиялық құрылымнан тұрады.

Жер учаскесін межелеуде жер серігі жүйесін қолдану. Межелік
белгілердің орнын анықтауда ғаламдық навигациялық жер серігі жүйесін
пайдалануда жер серігін бақылаудың әр түрлі тәсілдерін қолданады. Соның
ішіндегі ең дәлдігі жоғарысы статикалық тәсіл.

Бұл тәсілдің практикалық орындалуы мынадай: базалық ұзындықтың
екі ұшына екі жылжымайтын жер серігі қабылдағыштарын орнатады. Екі
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қабылдағышпен бір мезгілде бір навигациялық жасанды жер серігінен
(НЖЖС) (кемінде төртеу) 1 сағаттай уақыт аралығында сигнал қабылдайды.
Бұдан да басқа, мысалы, жылдам статика және реоккупация тәсілдері бар.
Олар статика тәсілінің модификациясы болып табылады, бірақ дәлдігі төмен.
Жылдам статика тәсілінде бақылау уақыты тез қысқарады. Мысалы, екі
станциядан бір мезгілде бес НЖЖС бақылайтын болса, өлшеу уақыты 15 – 20
минут, ал алты НЖЖС болса – 10 минут болады [3,4].

Заманауи жер серігін пайдалану жер кадастрлық геодезиялық
жұмыстар өндірісінде мамандарға жаңа технологиялық шешімдерді
қабылдауға мүмкіндіктер береді. Қазіргі кезде жерді межелеу жұмыстарын
жүргізу үшін межелеу жер серігі жүйесі (МЖСЖ)құрылған. МЖСЖ
жүйесінің негізгі міндеті мемлекеттік жер кадастрының және мемлекеттік
жылжымайтын мүлік кадастрының координаттық негізін құру, яғни Біріңғай
мемлекеттік жер реестрын құру және оны жеткілікті мәліметтермен
қамтамасыз ету болып табылады.

Межелеу жер серігі жүйесі координаты белгілі базалық станциядан,
базалық станцияда орнатылған сигнал қабылдайтын антеннадан, есептеу
орталығынан және байланыс каналдарынан тұрады. Базалық станциялар өз-
ара 30 – 80 км қашықтықта мықты үйлерде орналасады. Электрондық
байланыс аппатура және жер серіктік қабылдағыштар орнатылған
бөлмелерде белгілі температура диапазоны ұсталады және аккумулятор блогі
болады.

Базалық станцияда орналасқан барлық аппаратура автономдық
режимде жұмыс істейді және оператордың болу қажеттілігі жоқ. Жер серігін
бақылау нәтижелері барлық көрінген НЖЖС үшін жоғары жылдамдықты
радио және волоконды-оптикалық желімен есептеу орталығына жіберіледі.
Ақпараттар базалық станциядан есептеу орталығына тәулік бойы жіберіліп
отырады.

Есептеу орталығы жүйесінің құрамына серверлер кіреді [4]:
- барлық базалық станциялардан келетін өлшеу ақпараттарын жинау;
- ақпараттарды архивтеу;
- желі есептерін шешу және анықтау нүктелерінің орнын анықтауды

қамтамасыз ететін түзетпе ақпараттарды құру.
Жер бетіндегі нүктелердің өзара орналасу орнын анықтау үшін статика

тәсілінен басқа жер серігін бақылаудың кинематика (үздіксіз; «тоқта және
жүр») тәсілі қолданылады.

Үздіксіз кинематикалық режим, әдетте, межелік түсірісте және межелік
белгілердің тік бұрышты координаттарын анықтауда қолданылады. Бұл
тәсілде базалық станцияға жер серігінен сигнал қабылдайтын бір
қозғалмайтын қабылдағыш қояды. Осы уақытта екінші қабылдағыш (ровер)
үздіксіз анықтау нүктелерін қосатын маршрут бойымен қозғалады.

Ал «тоқта және жүр» режимінде, үздіксіз кинематикалық тәсілге
қарағанда, қысқа (бірнеше минутке) жер серігін бақылау үшін анықтау
нүктесіне тоқтайды. Жер кадастрлық геодезиялық жұмыстарда объектілерді
кинематикалық тәсіл GPS-пен нақты уақыт режимінде – RTK (Real Time
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Kinematics) түсіру өте тиімді. RTK – түсірісте қолданылатын аспабтар
құрамы, әдетте, навигациялық жасанды жер серігінен сигнал қабылдайтын
антеннасы бар ровер ролін атқаратын қабылдағыштан және далалық басқару
тетігінен (контроллер) тұрады.

Екінші қабылдағыш координаттары белгілі базалық пунктте
орнатылады. Нақты уақыт режимінде координаттарды алу
үшінқабылдағыштардың әрқайсының құрамына радиомодем қосады. Түсіріс
кезінде қабылдағышты (ровер) анықтау нүктелерінің бойымен алып өтеді.
Қабылдағыш бір уақытта станция координаттары туралы базалық станциядан
радиосигнал және жер серігін бақылау нәтижесінде (базалық станцияда)
өлшеу ақпаратын қабылдайды. Өлшеу ақпаратын және қабылдағышпен
(ровер) жер серігін бақылау нәтижелерін пайдалана отырып, басқару
тетігінің (контроллер) көмегімен ровер қойылған нүктелердің
координаттарын есептейді.

Сурет 39 - GPS-1200 қабылдағышы жұмыс режимінде

Нақты уақыт режимінде жұмыс істеу өте қарапайым. Жер серігі
қабылдағышын (роверді) алдын ала келтіріп,анықтау нүктесіне қояды, содан
соң оны іске қосады. 246 Аппаратураны қосқаннан соң GSM каналы
бойынша автоматты түрде есептеу орталығымен байланысқа қосылады.
Есептеу орталығы өз кезегінде анықтау нүктесінің координаттарын және
оның орташа квадраттық қатесін қайтып жібереді. Есептеу орталығынан
алынған мәліметтер контроллердің дисплейінде көрінеді және оны оқуға
болады.

Межелік белгі орнының немесе жылжымайтын мүлік объекті
нүктелерінің орнын анықтау дәлдігі нормаға жеткен кезде орындаушы
нәтижені есепке алу түймесін (кнопканы) басады. Осы кезде жер серігі
сигналын қабылдағышында (память) алынған нәтижелер жазылады. Содан
соң келесі анықтау нүктесіне ауысып, алдыңғы жұмысты қайталайды.
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Сурет 40 - Trimble TSC3 спутник жүйесі

TRIUMPH-1 жиынтығының әдемі де мықты, герметикалық және жеңіл
(1,7 кг, 178х178 мм) ГНСС корпусында ГНСС электроника, УВЧ және GSM
модемдер, антенналар, сонымен қатар аспаптың 15 сағатқа дейін үздіксіз
жұмыс жасауын қамтамасыз ететін аккумулятор және қуатты басқарудың
жетілген жүйесі орналасады. Батареялар суық ауа райында ұзақ жұмыс
жасауға мүмкіндік беретіндей электроникаға жақын орналасады.

Екі ауыстырылатын SIM-карталар ұялы байланыс операторларының
GSM желісінің қамтитын аймағының құбылмалы жағдайында
пайдаланушыға баламасын ұсыну арқылы сымсыз және үздік байланысты
қамтамасыз етеді. Қорытынды Электрондық тахеометрмен ашық жерде
жұмыс істегенде межелік негіз желісімен межелік белгілердің
координаттарын қатар анықтаған ыңғайлы. Ол үшін барлық жер учаскесін
бөлек жер телімдеріне бөлу керек, содан соң жер телімдерінің ішінде
полярлық тәсілмен межелік белгілердің орнын анықтайды.

Бұл тәсілдің артықшылығы көрші межелік түсіріс желісінен өз-ара
көріністің қажет еместігі. Барлық өлшенген ақпараттар электрондық есептеу
блогіне жіберіледі, ол жерде жер телімдерінің бұрылыс нүктелеріне
қойылған межелік белгілердің коордиаттары есептеледі.

Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу нәтижесінде межелік негіз
желісінің, межелің белгілердің және жерге орналастыру объектілерінің
бұрылыс нүктелерінің координаттарын, сондай-ақ жер учаскесінің планын
немесе шекара планын құруға пайдаланатын басқа да геодезиялық
мәліметтерді алады. Сонымен қатар, GPS түсірістің артықшылығы: жоғары
өндіріс, өйткені әр пикетті түсіруге бірнеше секунд кетеді және орындалған
жұмыс жоғары сапалы болады. Сондай-ақ, орындаушы түсіріс
жұмыстарының нәтижелерін орындау барысында бақылай алады және жер
бетінде тікелей әр түрлі есептерді шешуге мүмкіндігі болады (мысалы
нүктелер арасындағы ұзындықты, жер учаскесінің ауданын, жобаны жер
бетінде 247 белгілеу сияқты жұмыстар). Далалық жұмыстардан кейін
камералдық жағдайда бірден жер бетінің сандық моделін құруға болады.
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6.4. Өлшеу жұмыстарын жүргізу.
Қазіргі кездегі дәлдігі мен өнімділігі жоғары геодезиялық өлшеу

аспаптарына электронды теодолиттер мен тахеометрлер жатады. Олар
арқылы барлық өлшеулерді автоматтандырылған режимде орындауға
мүмкіндігі туды. Бұндай өлшеу аспаптары бұл жағдай өлшеу нәтижелерін
тіркеу және сақтау, әрі қарай ЭЕМ арқылы өңдеуге мүмкіндігін беретін
оларда орналастырылған есептеу және ақпараттарды сақтау құралдарымен
жабдықталған.

Дыбыс арқылы топографиялық-геодезиялық ақпараттарды далалық
жағдайда өңдеу еңбекті жақсартады және есеп алушының қателерін
азайтады.

Топографиялық түсіріс және басқа инженерлік-геодезиялық жұмыс
түрлерін жүргізуде далалық өлшеулерді автоматтандыру үшін жоғары
дәлдіктегі электрондық тахеометрлер жасалып шығарылған. Ол бұрыш
өлшеу бөлігінен, сәулелі арақашықтық өлшеуіштен және біріктіріп
орналастырған ЭЕМ тұрады. Бұрыш өлшеуіш бөлігімен горизонталь және
вертикаль бұрыштар өлшенсе, сәулелі арақашықтық өлшеуіш арқылы
ұзындық анықталады, ал ЭЕМ әртүрлі геодезиялық есептерді шығаруды
аспаптың жұмысын басқаруды өлшеу нәтижелерін бақылауды және оларды
сақтауды қамтамасыз етеді. Мысал ретінде Ресейде шығарылатын
электрондық тахеометрді ТаЗМ атауға болады: ол арқылы горизонталь
бұрыштарды 4, зенит аралығын 5, көлбеу аралықты 10 мм үйлеспеушілікпен
анықтауға болады және горизонталь салындылар, өзара биіктіктер, көздеу
биіктіктерді координата өсімшелері немесе көздеу нүктелерін координаттары
анықталады.

Аспап үш режимде жұмыс істей алады: жекеленген, жартылай
автоматты, автоматты және бақылау режимінде. Геодезиялық есептер
атмосфераның рефракциясын, жердің қисықтылығын, температураны,
қысымды, аспап штативтерінің және шағылыстырушылар биіктерінің
айырмашылықтарын есепке ала отырып шығарылады.

Электрондық тахеометрлердің қолданыс аясының кеңдігін және
жоғарғы еңбек өнімділігін ескере отыра, түсіріс процесі кезінде рейкаларды
тез жылжытып отыру үшін бақылаушы мен рейка ұстаушының қимыл-
әрекеті де механизациялануда. Мысалы, бақылаушы машинада орналасады.

Соңғы кезде техника мен технологиялардың, оның ішінде
тахеометрлердің жаңа серияларының жасалып шығуына байланысты
көптеген өзгерістер болып жатыр. Электрондық тахеометр геодезиядағы
оптикалық-электрондық аспаптардың ішіндегі ең кең тарағаны. Ол
электрондық теодолиттен, жоғары дәлдікті электрондық қашықтық өлшеуіш
далалық пен компьютерден тұрады және топографиялық түсірістерде кеңінен
қолданыс табуда.

Электрондық тахеометрлердің екі түрлі моделі шығарылады:
шағылыстырғышсыз және класикалық (шағылыстырғышқа көзделінетін).

Электрондық тахеометрде далада жүргізілген өлшеу жұмыстарының
барлығы автоматтандырылған. Ол электрондық теодолит, электрондық

 

 



253

дәлдігі жоғары қашықтық өлшеуіштен және далалық компьютерден тұрады.
Ол 2 км дейін арақашықтықты орташа квадраттық қателігі 2 см-ден аспайтын
дәлдікпен өлшеуге арналған.

Электронды тахеометрлер өнімділігін әжептеуір көтеру мен далалық
мәліметтерді алдын ала өңдеу мен камеральдық жұмыстарды жүргізу
мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді.

2004 жылдан Leica компаниясы жаңа 1200 жүйелі аспаптар шығарды,
оған координаталарды анықтайтын жер серіктік GPS, электронды
тахеометрлер, цифрлі невилирлер мен бағдарламалар комплектісі кіреді.

Топографиялық жұмыстарды автоматтандыруда үлкен үлес қосып
жүрген компаниялар қатарына SETX030R және 220 (Sokkil), 3300 және 3600
сериялы (Trimble) тахеометрлерді шығаратын фирмалар мен Уралдың
оптикалық механикалық зауыты (Ресей) жатады. Бұл тахеометрлердің
барлығында арнайы бағдарламалар бар.

6.5. Өлшенген шамаларды тахеометрдің жадына жазу.
Геодезиялық аспаптарды жұмысқа дайындау. Геодезиялық аспаптар

конструкциясы, оны далалық жағдайда дәлдеу мүмкіндігін қарастырады.
Аспапты дәлдеу қажеттігі, оның конструкциясында салынған геометриялық,
оптикалық, механикалық және электрлік жағдайларды тексеру нәтижелеріне
негізделіп анықталады. Аспапты жұмысқа дайындау, аспаптың
конструкциялық жағдайларын тексеру және дәлдеу, жұмыс кешенін
пайдалану кезінде тексеру құрамына кіреді. Геодезиялық аспапты пайдалану
кезінде тексеру – зертханалық жағдайда, сондай-ақ далалық жағдайда
мерзімінде тікелей бақылау жүргізер алдында іске асырылады. Геодезиялық
аспаптарды пайдалану кезіндегі тексерудің типтік тәсілдерін қарастыралық.

1. Штатив орнықтылығын тексеру. Бақылау (тексеру) кезінде штатив,
аспаптың тік жазықта және бүйір бағытта қозғалмай тұруын қамтамасыз етуі
тиіс. Тексеру – аспаптың көру түтігі арқылы қандай да бір анық көрінетін
қозғалмайтын нүктені байқап көру, бақылау арқылы іске асырылады. Штатив
бөліктерінің ығысуы анықталған жағдайда, штатив аяғын (головка) және
ұшының аяғымен қосуды қатайту керек.

2. Тіреуіштің орнықтылығын тексеру. Тіреуіш көтергіштің бұрандасы
оңай, ол жеңіл бұралуы керек, бұранданың ауытқуына жол бермейді.
Бұранданың ауытқуы есебінен тіреуіштің ығысуын, штативті тексеруде
сипатталғандай етіп тексереді. Дәлдеу кезінде барлық көтергіш, винттің
бірдей айналу сапасын қамтамасыз етіп, реттейтін гайканы шпилькамен
(өзек) айналдырады.

3. Деңгейлеуішті орнату дәлдігін тексеру. Аспаптың цилиндрлік
деңгейлеуішнің осі оның вертикаль осіне перпендикуляр болуы тиіс. Тексеру
үшін деңгейлеуішті екі көтергіш бұранда бағыты бойынша орнатып,
солардың көмегімен көпіршікті ортасына салады. Деңгейлеуіш бар аспаптың
жоғары бөлігін 180°-қа бұрады. Егер деңгейлеуіш көпіршікті орташа
орыннан бірден артық бөлікке ығысса, осы деңгейлеуіштің жөндеу
бұрандасымен көпіршікті ампуланың ортасына, ауытқудың жартысына
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орналастырады. Бұдан кейін тексеруді қайталайды. Дөңгелек қондырғы
деңгейлеуіші болған жағдайда, оның осі аспаптың вертикаль осіне параллель
болуы керек. Аспапты тексеру үшін цилиндрлік деңгейлеуіш бойынша оны
горизонталь орналастырады. Содан кейін дөңгелек деңгейлеуіштің дәлдеу
бұрандасымен, оның көпіршігін ортасына салады.

4. Көру дүрбісінің жіп торы дұрыс орнатылуы тиіс. Көру дүрбісі
арқылы қандай да бір анық көрінетін нүктені бақылап, тексеру жүргізіледі.
Дүрбіні горизонталь және вертикаль жазықтықта ауыстыру кезінде тор
штрихының (горизонталь не вертикаль) нүкте бейнесімен үйлестігін
тексереді. Тор орнын түзету үшін оның жақтауын қажет бағытта, бейнелейтін
түзету бұранда көмегімен бұрайды.

5. Көру дүрбісінің көздеу (визир) осінің орнын тексеру. Нивелирде
көру дүрбісінің көздеу осі мен деңгейлеуіш осі арасындағы бұрыш минималь
(ең аз), яғни нормативтік құжаттамада белгіленген шектен аспауы керек.
Теодолитте дүрбінің көздеу осі горизонталь оське перпендикуляр болуы тиіс.
Тексеру үшін нивелирде белгілі әдіспен (мысалы, екі рет нивелирлеу
арқылы) i бұрышын, ал теодолитте – коллимациялық қателікті с – 0,5 (КЛ–
КП) анықтайды.

6. Бұрыш өлшеуіш аспаптың вертикаль дөңгелегінің (шеңбер) есептеу
индексі дұрыс белгіленуі тиіс. Деңгейлеуіш көпіршігі ортасына орнату
кезінде, түтіктің көлденең орнына сәйкес есептеу – нөл орны (зенит орны)
деп аталады. Бұл шарт деңгейлеуіш немесе тордың дәлдеу бұрандасымен
түзетіледі.

7. Аспапқа орнатылған центрирдің қондырылуын тексеру. Оптикалық
центрирдің көздеу осі, аспаптың вертикаль осімен сәйкес келуі тиіс. Тексеру
үшін аспаптың жоғары бөлігінің үш орында (1200 сайын) центрир торының
горизонталь жазықтыққа қиылысу жобасын алу қажет, яғни қателік
үшбұрышын анықтау керек. Дәлдеу үшін центрирдің оптикалық
бөлшектерінің бірін, тордың қателік үшбұрышының ауырлық центрімен
қабысқанға дейін орнын ауыстырады. Кейбір аспаптарда оптикалық
центрирді дәлдеу, тек шеберханаларда жүзеге асырылады.

8. Оптикалық көздеу (визир) осінің орнатылуын тексеру. Оптикалық
көздеу осі, көру дүрбісінің көздеу осіне параллель болуы керек. Тексеру үшін
көру дүрбісін алыстағы нысанаға апарып, содан кейін осы нысананы көздеу
(визир) осі арқылы бақылайды. Егер көздеу осінің сызығы нысана бейнесімен
қабыспаса, онда көздеу осіне түзету жүргізіледі. Ол үшін көру дүрбісінің
қабына орнатылған көздеу осін бекітетін бұрандалары босатылып, көздеуді
нысанға бағыттап, бұрандаларды қатайтады.

6.6. Станцияның координатын анықтау..
Тахеометрлік түсіріс – топографиялық түсірістің бір түрі. Бұл түсірістің

нәтижесінде ситуация мен рельеф бейнелегне план алынады. «Тахеометрия»
сөзі греу тілінен аударғанда «тез өлшеймін» деген мағынаны береді. Бұл
түсірісте жер бетіндегі әр нүктенің пландық және биіктік орнын көру
дүрбісін рейкаға бір рет қана қаратып анықтайды, мұнда бір мезетте
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арақашықтықты, горизонталь бұрыштарды және вертикаль бұрыштарды
немесе өзара биіктікті өлшеп алады. Ос себептен өлшеуге кететін уақыт
азайып, өлшеу жылдамдығы артады. Тахеометрлік түсірістің аспаптарына
теодолиттермен қатар, тахеометр деп аталатын арнаулы аспаптар жатады.

Тахеометрлік түсірістер кішігірім жердің ірі масштабты планын алу
үшін қолданылады. Құрылыс салынған жерлерді, жол ізденістерінде трасса
бойын түсіргенде және т.б. бұл түсірісті қолдану тиімді.

Тахеометрлік түсірісте өзара биіктікті анықтау үшін тригонометриялық
нивелирлеу әдісі қолданылады.

Тригонометриялық нивелирлеуде өзара биіктіктің формуласы

h=d*tgv+i-l+f
ал егер рельефтің өзгерісі бірқалыпты болса, жердің қисықтығы және
рефракция ескерілмесе (d<300м) f=0 және көздеу биіктігі l мен аспап
биіктігінің і шамасын теңестірсе, яғни айтқанда i=l онда

h=d*tgv
тахеометрлік түсірісте арақашықтық жіптік қашықтық өлшеуішпен өлшенеді,
оның анықтау формуласы

D=Cn+c
Егер көздеу өсі горизонтпен v бұрышын құраса, онда оның анықтау
формуласы

d=D*cos2v , h=1/2D*sin2v

Горизонталь арақашықтықтың d және өзара биіктіктің h шамалары
тахеометрлік таблицалардың көмегімен немесе калькулятор арқылы
есептеледі.

Номограммалық тахеометр аспабын ТН қолданғанда өзара биіктік пен
горизонталь қашықтық тікелей вертикаль рейкамен және дүпбінің ішіндегі
номограммамен анықталады.

Тахеометрлік түсірістің ізденіс кезіндегі негізгі түсіру масштабтары:
1:500, 1:1000 және 1:2000. Бұл масштабтар қызметіне, жобалау кезеңіне,
сондай-ақ рельефтің және ситуацияның өзгеруіне байланысты таңдалынады.

Тахеометрлік түсірісті орындау үшін келесі аспаптар қолданылады:
теодолиттер Т15, Т15К(компенсаторлы), Т30, 2Т30, 2Т30П;

тахеометрлер: номограммалық: ТН, DALTHA-010, DALTHA-020;
электрондық: - Та-3, Та-5, RECOTA, RETA, ТС-307, ТРК-110;

тахеометрлік және нивелирлік рейкалар; тахеометрлік қадалар; жер
өлшейтін ленталар мен рулеткалар.

Тахеометрлік түсірістің пландық-биіктік негіздері. Пландық – биіктік
негіздері немесе түсіру нүктелері арқылы жер бетінің рельефі мен
ситуациясы толық түсіріледі, бұл негіздер екі әдіспен құралады:
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1. Теодолиттік жүріс арқылы, мұнда лентамен немесе жарық қашықтық
өлшеуішпен ұзындықтар, ал геометриялық нивелирлеумен биіктік
анықталады.

2. Тахеометриялық жүріс арқылы - жіптік қашықтық өлшеуішпен
ұзындықтар, тригонометриялық нивелирлеу әдісімен биіктік анықталады.

Анағұрлым үлкен территорияны алатын объектілерді жобалағанда
түсіру негіздерін бірінші әдіспен, ал кішігірім территорияны жобалағанда
түсіру негіздерін екінші әдіспен құрайды. Тахеометр түсірісінің түсіру
негіздері ретінде пайдаланылатындар құрылыс трассасы, тұйық полигон,
ықшам триангуляция торлары және аспалы жүрістер.

Түсіріс негіздерінің түрлерін таңдау жобалау кезеңіне, жердің
рельефіне, көріну жағдайына, түсірістің аумағына және масштабына
байланысты болады.

Түсіру нүктелері әрқашанда көруге ыңғайлы биік жерлерде
орналасқаны дұрыс. Түсіру нүктелерінің арақашықтығы 350 м-ден көп, 50м-
ден аз болмауы керек.

Түсіру негіздері сызықтық құрылыстың трассасы ретінде келесі
жағдайларда: су ағызғыштарды жобалау үшін трасса бойын түсіргенде,
күрделі жерлерді трассалағанда, кіші жасанды құрылыстарды және бір
деңгейдегі жолдардың түйіспелері мен жанаспаларын жобалағанда,
пайдаланатын жерлерге су арықтарын және каналдарын жүргізгенде және т.б
қолданылады.

Егер объектілер үлкен аумақты болса, онда түсіру негіздері ретінде
тұйық полигон түрін қолданады.

Ықшам триангуляция торлары арқылы құралатын түсіру негіздері
лентамен тікелей өлшеуге болмайтын ойлы-қырлы және таулы жерлерді
түсіргенде қолданылады.

Трассаға немесе тұйық полигонның қабырғасына көлденең орналасқан
ені аз, созылып жатқан жерді түсіргенде аспалы жүріс арқылы түсіру
негіздерін құрады.

Барлық түсіру негіздерінің нүктелерін станция деп атайды.
Тахеометрлік түсірістің далалық өлшеулерінің нәтижелерін өңдеу

келесі кезеңдерге бөлінеді:
1. Өзара биіктіктің шамаларын үйлестіру және түсіру нүктелерінің

(станциялардың) биіктіктерін есептеу.
2. Түсіру нүктелеріндегі рейкалық нүктелердің биіктігін есептеу.
3. Тахеометрлік түсірістің планын (топографиялық планды) жасау.

6.7. Компьютермен деректер алмасуды жүргізу.
Аспаппен жұмыс істер алдында батареяны зарядтап, оның жұмыс істеу

қызметін, жад картасының көлемі мен оның батареясын тексеру қажет.
Тахеометрде өлшенген горизонталь бұрыш мәндерінің коллимациялық
қателігіне түзетулер, автоматты түрде енгізіледі. Оның мәні тахеометрдің
қателіктерін анықтау процесінде анықталып, тахеометр жадында түзету
мәндерін анықтауға дейін сақталады. Өлшеулер кезінде вертикаль осьтің
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көлбеу бұрышын ескеріп, автоматты түрде вертикаль осьтің көлбеулігіне
түзету енгізіледі.

Жер қисықтығы және рефракцияға түзетулер автоматты түрде
енгізіледі (К=0.13). Лимбтің айналу жылдамдығына байланысты бұрыш
датчиктері шектелген. Сондықтан, көру дүрбісінің максималь айналу
жылдамдығы мен тахеометрдің айналу жылдамдығы горизонталь
жылдамдықта бір айналу/с-нан аспауы тиіс. Тахеометрмен жұмыс істеу
кезінде батарея кернеуін үнемі тексеріп отырған жөн. Ток кернеуі 6,5Втан
төмен кезде, дисплейде “аккумулятордың разрядталуы” деген дерекпен
сигнал дыбысы шығады. Осы деректен кейін тахеометрмен жұмыс істеу
мүмкін емес. Жұмысты жалғастыру үшін тахеометрдің ток көзін ауыстыру
қажет.

Өлшеулерді өңдеу және теңестіру үшін TPS 300 тахеометрінде
CREDO_Dat, Autodesk Syrvey программасын қолданады. Leica TPS – 300
тахеометрі геодезиялық деректерді өңдеудің кез келген технологиялық
тізбегіне енгізе алады. Далалық өлшеулер геодезиялық өлшеулерді өңдеуге
және теңестіруге арналған CREDO – DAT, Auto Desk Survey
программаларына беріле алады. Әрі қарай аймақтың үш өлшемді моделін
құру, горизонтальдарды салу және шартты белгілермен қоса, жағдаяттық
жоспарды жүргізу үшін нүктелердің теңестірілген үш өлшемді
координаталары Credo – TER, CREDO – MIX, CAD – Relief, TOPOCAD, Auto
Desk Land Development Desktop программасына беріледі.

6.8. Жобаларда және жобалар жинағында деректерді ұйымдастыру
(жобалар жинағын жасау, жобалардың құрылымын жасау).

CREDO бағдарламалық кешең өнімдері 1989 жылдан бастап «Кредо-
Диалог» (Беларусь Республикасы, Минск қ. ) ғылыми өндірістік одағы мен
өңделеді және таратылып келеді. Өзіңнің даму уақытында кешең жаңа
құрылысты жобалау мен көлік жолдарын қайта салудан бастап, инженерлік
іздестіруді автоматтандырылған өңдеуді қамтамасыз ету, әр түрлі
геоақпараттық жүйесіне мәліметтерді дайындау, көлік жолдарын және
өнеркәсіптікпен азаматтық құрылыс объектілерді автоматтандырылған
жобалауға дейінгі көп функциялы комплекске жетті.

Сурет 41 - CREDO бағдарламасының технологиялық комплексі
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Қазіргі кезде CREDO кешеңі бір неше ірі жүйеден және көптеген
қосымша мақсаттардан тұрады. Кешеңнің әр жүйелер әр аймақтағы
ақпараттарды өңдеуді автоматтандыра алады, сондай-ақ территорияның
бастапқы жағдайды және құрылатын объектінің жобалық шешімдерін
көрсететін біріктірген ақпараттық ортасын өзінің мәліметтермен толтыра
алады.

CREDO кешенің қолданып ақпараттарды өңдеуі «CREDO-технология»
атағын алды. Оның негізгі артықшылығы әр мамандар арасына мәліметтерді
айырбастауды ұйымдастыру болып табылады. Осы кезде әр маманға барлық
объектілер бойынша жобалау немесе құрылыстың іздестіру кезкелген
стадиясында мәліметтерді көруге мүмкіншілік береді. Сонымен қатар
CREDOтехнологиясы CREDO кешен жүйесін басқалай объектіні құру
үдірісінде қолданылатын бағдарламалық өнімдермен қатар қолдану
мүмкіншілік береді.

CREDO кешені қазіргі танда маркшейдерлік жұмыстарды қамтамасыз
ету үшін тау өндірісте маркшейдерлік есептерді шешөп, ұтымды жарақтанған
жұмыс орның құрастыру мүмкіндігін береді. CREDO бағдарламасы жүйелі
түрде тау-кен кәсіпорында және ғылыми-жобалық ұйымдарында өзінің
жұмысын растап жатыр.

Сурет 42 - CREDO бағдарламалық

Инженер-маркшейдерлік қызметте тау кен өндірісінің алуан
объекттерінің үш өлшемді үлгілерін құрастыру және кез келген жобаларды
жасау үшін мүмкіндіктері көп – олар, жаңа тау кен обеъктілерін моделдеуден
толық құрастыруларға дейін, геодезиялық құралдарды пайдалану арқылы
пайдалы қазба массивінің және ашу жынысының көлемін анықтау.

Бағдарламалық кешеннің мүмкіндігінің құрылымы:
• CREDO DAT
• CREDO ТОПОПЛАН
• CREDO КӨЛЕМІ
CREDO DAT 3. 0 – Инженерлік геодезия. Мақсаты - өнеркәсіптік және

азаматтық объектілерді инженерлік іздестіру, недраны барлау, құрылыспен
кадастраны геодезиялық қамтамасыз ету кезінде инженерлігеодезиялық
мәліметтерді камералды өңдеуді автоматтандыру.
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Сурет 43 – Бағдарламалық есептеулер
        
CREDO ТОПОПЛАН Қолдану облысы: өндірістік, азаматтық және
транспорттық құрылыстар объектілердің сызықтық және аумақтық
инженерлік іздестірулер; кадастр жүйелер үшін мәліметтер әзірлеу (жер
бетінің мәліметтерін жинау); кезекті жоспарларды жүргізу; жерқұрылыстық
жұмыстарды жүргізу; атқарушы түсірістерді жүргізу

Сурет 44 - Топоплан модулі
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CREDO КӨЛЕМІ Қолдану облысы: топырақ жұмыстарда геодезиялық
құрылыстардық өндірісте қамтамасыз етуі; ашық кен орнында пайдалы
қазбаны игеруде маркшейдерлік қамтамасыз ету; шикізаттар қоймаларында
және құрылыс материалдарында көлемді есепке алу күнтізбелік жоспарларды
жүргізу.

Сурет 45- Екі бет арасыындағы көлемдерін есептеу

6.9. Жобаларды жинау қасиетін сақтау (жобаларды жинау карточкасы,
координаттық торлар және координаттар жүйелерін орнату және баптау,

жұмыс ортасы).
Қабылдағышпен жұмыс істеуден басқа, оператор тікелей пунктте

бақылауды дала журналына енгізілген барлық жазбаларды аяқтайды.
Онда:
 бақылау пунктінің атауы және оның шартты белгіленуі;
 тіркелетін файлға енгізілген:
 оператордың фамилиясы;
 жерсеріктік аппаратура пунктіне орнатылған негізгі

компоненттердің сериялы нөмірі (антеннаның, қабылдағыштың, сенсордың,
т.б.);

 антеннаны геодезиялық марка үстінен орнату биіктігі;
 сеанстың басталуы мен аяқталу уақыты;
 жер серіктерінің нөмірлері мен олардың орналасқан жері;
 бақылау пунктінің жорамал координаталатары (кабылдағыш

дисплейінің экранында бейнеленген ақпараттар бойынша);
 өлшеу нәтижелерін камеральды өңдеу процесінде пайдалы

бақылауды жүргізуге қатысты барлық ескертулер сияқты ақпараттар болуы
тиіс.
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Жеке, ерекше жауапты жұмыс түрлерінде пунктте орнатылған
аппаратурамен суретке түсіру ұсынылады.

Жерсеріктік өлшеудің нәтижелерін өңдеу
Топографиялық-геодезиялық ақпараттарды өңдеудің жалпы процесі:
 алғашқы өңдеу;
 алдын ала өңдеу;
 соңғы өңдеу сияқты кезеңдерге бөлінеді.
Алғашқы өңдеуге – тікелей өлшеу процесінде орындалатын есептеулер

жатады. Осы кезеңде алынған есептеулердің дұрыстығы мен бірлік өлшеу
дәлдігі бақыланады. Жерсеріктік өлшеу жағдайында алғашқы өңдеу – тікелей
дала қабылдағыштарында орындалады. Ал координатты навигациялық
режимде анықтаудың бақылау ретінде аспанның көрінуі, жер серіктерінің
қажетті саны және өлшеу процесіндегі геометриялық факторлардың
тиімділігі болып табылады.

6.10. Тахеометриялық түсірілім деректерін енгізу және деректерді өңдеу.

Бұл кезеңде тахеометриялық түсіру деректерін өңдеу және енгізу
жұмыстары жүргізіледі. Ол мына ретте жүргізіледі:

- Кестелік редактор терезесінде «өлшеу» қосымшасын активтеңіз.
«Түсіру типі» ауыстырып –қосу тобында «Тахеометрияны» көрсетіңіз.
Терезенің 2 кестесін де «Биіқайырым» бағанының көрінулігін алдын ала
өшіріп, толтырыңыз. Өлшеу кестесінде тахеометрия пункттерінің атаулары
курсивпен ерекшеленген. Қашықтықты анықтау әдісін таңдау, жүгірткінің
сол пернесін әдіс атауына басу арқылы іске асырылады.

- Графикалық терезеде жүгірткінің оң пернесін басып, контексттік
менюден «Жоба қасиеттері» пунктін таңдаңыз.

- Тахеометрия нүктелерін теріп болған соң, деректер өңдеу мен
алдын ала өңдеуді орындаңыз.

- Деректерді WINDAT папкасында Жоба2.gds атауымен сақтаңыз.

6.11. CREDO_DAT, CREDO_MIX(TER) жобаларын, TXT, DXF, PRX,
TMD файлдарын импорттау.

CREDO MIX жүйесінің мақсаты
Мақсаты: алаңдық және сызықтық (желілі) ізденістердің нәтижелерін

өңдеу, жергілікті жердің сандық моделі және жобаның сандық моделін жасау
және редакциялау, горизонталь және вертикаль жоспар жобасын құру; жан-
жақты жоспарлау; инженерлік коммуникациялардың жоспары; автомобиль,
темір жол және басқа да көліктік желілерді жоспарлау; бас жоспар құру; жер
жұмыстарының көлемін анықтау.

CREDO MIX жүйесінің қолданылу саласы
Қолданылу саласы: өндірістің бас жоспар, көліктік ғимараттар және

азаматтық тұрғын объектілерді жоспарлау; көлік және темір жолдарын,
карьерлерді жобалау; топографиялық жоспарды жасау; желілі және алаңдық
инженерлік ізденістер; жерге орналастыру, құрылыстарды геодезиялық
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қамтамасыз ету, пайдалы қазбаларды барлау және қазып алуды маршейдерлік
қамтамасыз ету жұмыстары.

TRANSFORM жүйесінің қолданылу саласы
Қолданылу саласы: жерге орналастыру жұмыстары, сызықтық (желілі)

және алаңдық инженерлік ізденістер, пайдалы қазбаларды барлау және қазып
алу кезіндегі маркшейдерлік қамтамасыз ету жұмыстары, кадастрлық
жүйелер үшін ақпараттарды дайындау, сандық топографиялық жоспарларды
құру, өнеркәсіптік, азаматтық және транспорттық құрылыстарды жобалау.

Аспаптан деректерді импортау
CREDO-да жұмыс істеудің алдында Сіздің компьютеріңізге

интерфейстік кабельдің көмегімен электронды тахеометрлерді алдын ала
қосу қажет. Бұл кезде компьютер мен құрал өшірілуі тиіс. Одан кейін,
құралды қосқан кезде,оны деректерді экспорттауға даярлау қажет. Ол үшін
құралдың менюіндегі «MENU / UTILITIES / «CREDO» FORMAT»-қа кірген
жөн.«ДЕРЕКТЕР / Құралдан импорт» функциясын ашыңыз. «Оқу»
операциясын активтеңіз. Пайда болған диалогтік терезеде Yes батырмасын
басып, содан кейін құралдағы Enter-ді басыңыз. Осыдан кейін экранда
деректерді беру процесінің жүруі жөніндегі ақпараттық терезе, содан кейін
өңдеуді жалғастыру жөнінде сұраныс пайда болады. Егер Yes-ті бассақ, онда
файлдың атын енгізу үшін сұраныс шығады («3ta5.rsv» үндемеу бойынша).

Атын енгізгеннен кейін Оk-ді басыңыз, дискіде импорттың
берілгендері бар файл құрылып, алдын ала өңдеуді жасау ұсынысы бар
сұраныс пайда болады.Yes-ті басыңыз, деректердің CREDO-ға автоматты
импортталуы жүреді. «Нәтижеде» импортталған файлды көруге болады.

Файлдан деректерді импорттау
Бұл функцияны жұмыс істету алдында өлшеу мәліметтері тахеометр

жадысының картасынан Сіздің компьютеріңізді қатты диск ісіне жазылуы
тиіс. Мұны екі тәсілмен жасауға болады. Біріншісі — CREDO_DAT
көмегімен (әрекет ету тәртібі алдыңғы параграфта келтірілген). Екіншісі —
3Та5.ехе бағдарламасы арқылы (жұмыс сипаттамасы мен бағдарлама
тахеометрмен бірге қойылады).«ДЕРЕКТЕР / Файл импорты» деген
функцияны ашыңыз. «Формат» операциясына кіріп, менюден регистрдің
сәйкес типін таңдап алыңыз, біздің жағдайымызда — «3ТА5». «Настройка»
операциясында станциядағы жұмыс істеу әдістемесін ескеретін
параметрлерді анықтаңыз:«3. Файлды ұлғайту» пунктісінде «TXT»
кеңейтілуін көрсетіңіз; «4. Бастапқы пункт коды» пунктісінде «1» кодын
көрсетіңіз.«Файл» операциясын таңдап алыңыз, сұрау терезесінде «*.TXT»
файлының іздеу маскасы пайда болады.

Өлшеу нәтижелерінің деректерін қарастыру
Файлды импорттау процесінде импорттау қателері жөнінде

хабарламалар болуы мүмкін, онда сәйкес жолдардың нөмірлері көрсетіледі.
Импорттау кезінде оларды Cancel батырмасын баса отырып, ескермеген жөн,
бірақ кейін бұл қателерді талдаған жөн (олар автоматты түрде «Хаттамаға»
тіркеледі) және қажет болса түзету керек. Егер алғашқы файлда импорттауға
кедергі келтіретін қателіктер болса, «Хаттамада» қателер туралы хабарлама
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шығады. Бұл кезде қателік сипаты және қателік шыққан импортталатын файл
жолының нөмірі жазылады.

Өлшеу нәтижелерінің деректерін алдын ала өңдеу
Импорттау аяқталғаннан кейін алдын ала өңдеу автоматты түрде

жүреді, яғни жартылай, асыра есептеудің сызықты шегіне келтіру,
пункттердің алдын ала координаталарын есептеу қорытындысы шығады.
Геодезиялық инструментті пайдаланатын параметрлер автоматты түрде
импорттау файлының деректерінен құрылады. Егер алдын ала өңдеу кезінде
ақпараттық терезеде орынсыз жағдай жөнінде хабарлама пайда болса, онда
Cancel батырмасын басып, оны ескермеу қажет, ол автоматты түрде
«Хаттамаға» жазылады. Одан кейін, алдын ала өңдеу процесі аяқтала
салысымен, «Нәтижеде» орналасқан «Хаттама» мен алдын ала өңдеу
ведомстарын талдап, қажет болғанда, алғашқы деректерді түзеткен жөн.

Пландық-биіктік негізінің сызба-сұлбасын құру
CREDO кешенінің басқару тапсырмасында «CREDO_TER Жердің

Сандық моделі/ Жердің Сандық моделі» деген меню пунктісін таңдап
алыңыз. «3ТА5.TOP» файлы конверсияланғандықтан объекті нүкте
жинақтарымен бейнеленуі мүмкін.Бағдарлама аудандық объект контуры
бойынша үстіңгі қабаттың контуры, ал сызықтық контур бойынша —
құрылымдық сызықты автоматты жасайды.Объекті карточкасында
(«Деректер / Объект карточкасы» функциясы) түсіру масштабын М 1:500
орнатыңдар.Суреттің масштабы планшетке бөліну сипатын, координаталық
тор қадамын, шартты белгілердің өлшемін, жазбалар мен белгілеулерді
масштабтаудың қосылған параметріндегі экранда бейнеленетін жазбалар мен
сандардың биіктігін анықтайды («Баптау / Енгізу/ Шығару параметрлері).

Қабаттармен жұмыс істеу
«ДЕРЕКТЕР» процедурасына кіріп, «Қабаттар» функциясын таңдап

алыңыз.
Қабаттар кестесі CREDO_TER қабаттарын ұйымдастыруға және

өзгертуге арналған. Онда Сіз қабаттарды құрып (New), алып тастап (DelFree
и Delete), орнын ауыстырып және біріктіре (Alt + M ) аласыз, және ЖСМ
элементтерінің көріну (v), активтілігін (a), ұсталу (z) мен жою (d) мүмкіндігін
орната аласыз.

6.12. Далалық абрис бойынша ахуалдың цифрлық моделі.
Далалық абрис бойынша ахуалдың цифрлық моделін жасайды.

Жерсеріктік өлшеулерді трилатерациялау торабы ретіндегі теңдестіру
әдісінің мәні – Жердің физикалық бетіндегі сызықтың ұзындығын жоғарыда
келтірілген программалардың біреуі бойынша есептеу. Ал бұл,
ұзындықтарды қажетті бетке қысқарту (редукциялау) және трилатерациялау
торабын белгілі программалар бойынша теңдестіруден тұрады.

- жеткілікті дәлдікпен өлшенген тораптағы барлық сызықтарды
анықтау, мысалы, тікелей екі қабылдағышпен өлшенген барлық сызық;

- геодезиялық торабы, конфигурациясының талаптарын
қанағаттандыратын сызықтарды іріктеу (сызық ұзындығының,
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үшбұрыштардағы бұрыштардың, геометриялық фигуралардың ең кіші
бұрышы, т.б. өлшемдер бойынша);

- жердің физикалық бетінде іріктеп алынған сызықтардың
ұзындығын есептеу (еңкіш сызықтар);

- еңкіш сызықтарды берілген салыстырмалы бетке қысқарту
(эллипсоид, үш немесе 6 0С-тық зонадағы жазықтық, шартты биіктік және
шартты осьтік меридианды жергілікті координаталар жүйесінің жазықтығы,
т.б;

- алынған трилатерация торабы дәлдігін, геодезиялық тораптарды
теңдестірудің белгілі программасының біреуін пайдаланып, теңдестіру және
бағалау ретпен орындалады.

Бұл теңдестіру әдісін – бастапқы деректердің дәлдігіне сенімсіз болған
жағдайда, оны қалалық геодезиялық тораптарды қайта құру кезінде
пайдаланған жөн. Ол өлшеу нәтижелерінің бұрмалануы, минимальды
мемлекеттік және жергілікті координаталар жүйелерінің байланысу кілтінің
дәл мәнін теңдестіруде және оны анықтауда қолайлы тәсілді жүзеге асыруға
мүмкіндік береді.

6.13. Рамкалық ресімдей отырып, топографиялық жоспарлар мен
планшеттердің сызуларын дайындау және шығару.

Электронды тахеометрдің конструкциялық ерекшеліктері, құрылысы
және жұмыс істеу тәртібі Қазіргі заманғы геодезиялық аспаптарды жоғарғы
технологиялардың өнімі деп айтуға болады. Оның құрамына соңғы
жетілдірілген электроника, дәл механика, оптика, т.б. ғылымдар кіреді. Ал
қазіргі қолданылып отырған электронды тахеометриялық жүйелер – жетекші
жасаушыларға SPECTRA (Швеция – Германия), LEICA (Швейцария),
NIKON, SOKKIA TОPCON (Жапония), PENTAX, TRIMBLE/ SPECTRA/
PRECISION (АҚШ), УОМЗ (Ресей) жатады. Осы аталған жетекші фирмалар
жүзден астам электронды тахеометрлердің моделін модификацияларын және
2008 ж. LEICA (Швейцария) электронды тахеометр мен жер серігі
қабылдағышының қосылған роботталған түрін жасап шығарды.

Егер 1960 жылға дейін геодезиялық аспаптар қарқынды дамыса, оның
негізіне XIX ғ. соңында жасалған физикалық принциптерді атап өтуге
болады. Яғни, соңғы 30 жылда микроэлектрониканың дамуы ХХ ғ. ең ерекше
белгісі болып, геодезиялық жұмыстарда жаңа бағыттардың басталуына жол
ашты. Қазіргі заманғы электронды тахеометрлер тек техникалық
сипаттамалары және конструкциялық ерекшеліктерімен ғана ерекшеленіп
қоймай, ол әр түрлі салада қолданылады. Сондықтан тахеометрлерді арнайы
бір тапсырманы шешуге байланысты талдауға болады. Бұл кезде оның
дәлдігі мен өлшеу қашықтығы айрықша рөл атқарады.

Мысалы, көп кездесетін далалық жұмыстарда жай механикалық
тахеометрлер қолданылады. Ал кейбір күрделі жағдайларда, мысалы мұнай
құбырларының автомагистральдарын жүргізу кезінде жарық
шағылыстыратын құрылғыны автоматты түрде іздеп табатын,
роботтандырылған тахеометлер қолданған өте тиімді. Бұл роботталған
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тахеометрлер осы күрделі жұмыстарды орындауды қамтамасыз ететін
есептеу программалармен қамтылған.

1990 жылдардың басында, электронды тахеометрлердің даму
принципінің негізі қаланды. Қазіргі электронды тахеометр оптикалық
аспаптар сияқты бұрыштарды және белгіге дейінгі ара қашықты өлшейді.
Өлшеу дәлдігін, өлшеу бұрыштардың блоктары немесе модульдер не
компенсатор модульдері анықтайды. Дәлдік туралы айтатын болсақ, онда
бұрыштық өлшеулер талап бойынша 1”-пен шектеледі. Ал сызықтық қателер,
өлшеу жүйелеріне байланысты емес. Өйткені оған сыртқы орта әсер етеді.
Егер дәлдік туралы айтатын болсақ, онда бұрыштық өлшеулер 1" дәлдігінде
шектеледі, ал 1mm+1ppm сызықтық болады. Бұл қателік ең бірінші, өлшеу
жүйелерінің техникалық және қоршаған орта әсеріне байланысты.

Өндірушілер сипаттамасы бойынша ең жоғарғы дәлділік жай
жұмыстарда қоршаған ортаның әсерінен, орталандыру мен келтіру
қателіктерінің әсерінен, мүмкін –″болмайды. Жай тахеометрлердің
бұрыштық өлшеу дәлдігі 5 , ал сызықтық өлшеу үшін 3мм+3ррm болады.
Тахеометрмен″6 өлшеу қашықтығы 500–1000 м-ден аспауына қарамай, кейде
одан да алыс қашықтықтықтарды өлшеуге тура келеді. Сондықтан қазір
дәлдігі 2мм+2ppm 3000–4000 м қашықтықты алатын қашықтық өлшеуіш, ең
нәтижелісі болып есептеледі. Бұл параметрлер болашақта барлық
тахеометрлер үшін стандарт болуы керек.

Бақылаушы дегенді тек қана өрістік компьютер есептеуіш емес,
тахеометрдің өзін басқаратын пульт, клавиатура (пернелер тақтасы) деп
түсіну керек. Оның өнімділігі жадының көлеміне, экранның түріне, қолма-
қол және есептеу программаларының санына, тахеометрдің функциялық
мүмкіндіктеріне тәуелді болады. Көптеген тахеометр модельдерінің ішкі
реттейтін бақылаушысы бар, ол пернелер тақтасымен басқарылады.
Пернелер тақтасы сандық немесе әріптік сандық болуы мүмкін. Кейбір
тахеометр моделінің екі жағында да пернелер тақтасы бар.

Пернелер тақтасының саны (10-нан 30-ға дейін), тахеометрдің
мүмкіндігіне байланысты болады. Сонымен қатар, кейбір тахеометрлерде
РС-ке толық сәйкес QWERTY – пернелер тақтасы бар. Тұтас алғанда
роботталған технологияларды Геодезиялық аспаптар қолдану, практика
жүзінде механикалық тахеометрмен салыстырғанда, жұмыс нәтижесін екі есе
жоғарылатады. Яғни, ол еңбек шығымын азайтып, далалық өлшеудегі
қателіктерді жояды. Сол сияқты камералдық жұмыстарды оңтайлы жүргізіп,
нәтижесінде жылдық геодезиялық жұмыстардың көлемін екі есе арттырады.
Көптеген өндіруші фирмалар автоматтандырылған жүйелерді шығарады
(Automated Tracking System).

Олардың негізі – жоғары дәлдікті күшті қашықтық өлшеуіш блогы бар
серво тізбекті және барлық функциялық жұмыстармен қамтамасыз етілген
электронды тахеометрлер. Бұл серияның аспаптары жай роботталған
тахеометр мен автоматты бақылау жүйесін бергіш сияқты қолданылады.
Мысалы, Geodimeter ATS сериялы аспабы мынадай есептерді шешу үшін
қолданылады:
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- жер бетіндегі және инженерлі ғимараттардағы болатын
деформацияларды автоматты бақылау; гидрографиялық жұмыстарды
геодезиялық қамтамасыз ету;

- жылжымалы объектілердің координаталарын автоматты анықтау;
- құрылыс машиналары мен механизмдерін басқару.
Geodimeter ATS сериялы аспабы ашық және жеңіл интегралданатын

автоматты жүйелі болып табылады. Аспап әр түрлі компьютерлік есептеу
программалардың басқаруымен жұмыс істейді. Автоматты көздеудің ұзақтық
режімі 12 км. Geodimeter ATS-PM – деформацияларды автоматты жүйелерде
бақылауға арналған. Бақылау үрдісін басқару, деректерді тіркеу, оларды
өңдеп талдау – қазіргі уақытта арнайы прогаммалар мен сыртқы
компютерлердің көмегімен жүзеге асырылады. Қазір барлық далалық түсіріс
жұмыстарының маңызды бөлігі, дәстүрлі оптикалық теодолит қашықтық
өлшеуіш жинақтары мен басқа да ескірген геодезиялық аспаптар арқылы
орындалады. Ең прогресті ұйымдар, соңғы 5 жылдың ішінде электронды
тахеометрді табысты меңгерді. Орташа баған бойынша қазіргі кезде шамамен
23000 электронды тахеометр қолданылады.

Қазіргі талапқа сай, тахеометрлерге сұраныс жылына 100-ді құрайды.
Егерде геодезия саласындағы нарық жағдайы дамыса, картография мен
геоақпарат салаларында прогресті және нәтижелі технологиялар, ескі
технологияларды шеттетері сөзсіз.     

Trimble фирмасының тахеометрі. Американдық Trimble фирмасы өзінің
заманға сай геодезиялық аспаптарын жылдан жылға жаңартуда. Солардың
ішінде Trimble 3600 DR TCU, 5600 DR TCU және Trimble S6, Trimble M3
аспаптарының жаңа технологияларын айтуға болады. 10.2.2 Trimble S6
аспаптарының жаңа технологиялары Жаңа геодезиялық өлшеу
технологиялары Trimble SPS610 және SPS710 электронды тахеометрлерінің
серияларында іске асырылып, бұл аспаптардың өнімділігін арттырды (67-
сурет). Бұл сериядағы аспаптар үш модификацияда Servo, Autolock және
Robotic шығарылған. Электронды тахеометрлердің жұмыс істеу
технологиясы үш бағытта бөлінген:

• MagDrive сервотехнологиясы;
• MuliTtrack технологиясы;
• SurеPoint технологиясы.
•

Сурет 46 - Trimble S6 тахеометрінің жаңа технологиясы
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MagDrive сервотехнологиясы Динамикалық, әрі тез қысқа аралықтағы
геодезиялық өлшеулерді орындау кезінде, аспаптың MagDrive
сервоқозғалтқышы үйкеліссіз электрмагниттік технологияны пайдаланды.
Сервоқозғалтқыш пен тәуелсіз бұрыш өлшегіш, өлшеу жылдамдығы мен
дәлдігін жоғарылатады. Қосымша аспап пен тахеометр арасындағы байланыс
USB каналы арқылы орындалып, оператордан аспапқа берілетін команда
жоғарғы жылдамдықпен қамтамасыз етіледі. Яғни, аспап тез айналады,
іздейді және өлшейді.

MultiTtrack технологиясы Trimble SPS серияларының тахеометрлері
автоматты режімде дәл бағыттайды. Жәй призмаларға 5000 м ара
қашықтықта өлшейді. Бірақ жәй призмаларды қолдану кезінде тахеометр мен
шағылдырғыш арасындығы байланыс үзіліп қалуы мүмкін. Сондықтан іздеу
функциясы бар Target ID шағылдырғышы қажетті нысананы ешқандай
қиындықсыз таба алады (68-сурет). Бұл шағылдырғыш тахеометрге өзінің
орналасқан жерінен сигнал жіберіп, аспаптың оны тез табуына мүмкіндік
береді. Target ID – бұл қадаға орнатылған құрал, Tracker функциясы қажетті
призманы тез тауып, ID кодын сәуле арқылы жібереді.

SurеPoint технологиясы SPSx10 сериясының тахеометрлері SurеPoint
технологиясымен, яғни призмаға бағыттауда автоматты түрде түзету
жүйесімен қамтылғын. Бұл технология аспап немесе штативтің теңселуінен
болған қателерді түзетеді. Дәлірек айтқанда, аспаптың жұмыс істеу кезіндегі
жағдайын бақылайды. Trimble SPS610 және SPS710 электронды
тахеометрлерінің техникалық сипаттамасы 14-кесте көрсетілген.

Сурет 47 - MultiTtrack құралдары (Target ID)

 

 



268

Техникалық сипаттамасы Параметрлері
SPS610 SPS710

Бұрыштық өлшеу дәлдігі 5" 3/2"
Үлкейту
Минимальды фокустық ара
қашықтық

30х есе
1.5 м

Жіптік торға жарық түсіру ауыспалы (10 деңгей)
Компенсатор Екі осьті
Компенсатордың жұмыс істеу
диапазоны

6'

Призма бойынша ара қашықтық
өлшеу қашықтығы 5000 м

5000 м

Шағылдырғышсыз өлшеу режімі,
шағылысу коэффициенті 90%
стандартты бір призма бойынша
Стандартты шағылдырғышсыз
режімінде
іздеу режімі
Сервомеханизмі

> 300 м

± (2 мм + 2 ppm)
± (3 мм + 2 ppm)
± (10 мм + 2 ppm)

> 800 м

± (3 мм + 2 ppm)
± (3 мм + 2 ppm)
± (10 мм + 2 ppm)

MagDrive сервотехнологиясы бойынша, қосылған
серво/ тікелей жетекті электрмагниттік бұрыш
өлшегіш

180°-қа бұрылу уақыты
Robotic режімінде өлшеу
қашықтығы

3.2 с
300 м

Далалық есептеу программасымен
қамтамасыз ету

LM80 SCS900, LM80

Trimble 3300 сериясының тахеометрі Trimble 3300 сериясының
тахеометрі механикалық деңгейлеуішпен қамтылған. Бұл тахеометр
қолдануға жеңіл, әрі Геодезиялық аспаптар 147 көлікпен тасымалдауға
қолайлы, сапалы оптикамен, бекіту және жетекші бұрандалары бір осьте
орналасқан, яғни дәл көздеуге бейімделген.

Trimble 3303 DR/3305 DR тахеометрі
Trimble 3303 DR лазерлі көрсеткішпен қамтамасыз етілген. Ол көру

түтікшесінде құрылып, жіптің ортасында жобаланған. Бұл ерекшелік –
түсіріс кезінде нашар жарық берілетін және ғимарат ішіндегі жұмыстарды
орындауға ыңғайлы. Тахеометрдің техникалық сипаттамасы; бұрыштарды
өлшеу дәлдігі: 3";

• ара қашықтықты өлшеу дәлдігі: 3мм+2мм/км (сәулесіз);
• призма бойынша 2мм+2мм/км бір призма бойынша 3000 м);
• 1900 нүктеге дейінгі жад;
• біржақты дисплей;
• орысшаланған .
Trimble 3303 DR-дің негізгі ерекшеліктері:
• жетілдірілген программалық қамтамасыз етілуі:
• топография үшін, табиғатқа шығару, геометриялық

координаталар есептерін шешуге арналған қосымша;
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• қашықтық өлшеуіш стандартты режімде призмаға өлшегенде, сол
сияқты бейнесіз режімде жұмыс істейді;

• сәулесіз бейне режімін қосқанда, көрінетін лазерлі көрсеткіш
қосылады.

Лазерлі көрсеткіштен көру дүрбісіне қарау қажеттігі жоқ. Бұл әдіспен
өлшеу – қараңғыда не туннельде өлшегенде ыңғайлы; сәулесіз режім (DR) .

Сурет 48 - Trimble 3303 тахеометрі

Тыс жердегі объектілерді өлшеу: мысалы, көпірлер мен туннельдердің
сұлбасы, археологиялық қазбалар, жол беттері. Аса көп көлік санына
қарамай, объектілердің координаталары жабық аумақта немесе адам баруға
қауіпті жерде қолданылады. қолданушы объектілердің дәл өлшеуге
мүмкіндігі, мұнда призманы қою мүмкін емес, мысалы фонарь бағаналары
мен ғимараттардың бұрыштары.

Trimble 3303 DR электронды тахеометрдің қолдануы қарапайым:
- бұл кішкене пернелер тақтасының комбинациясы, графикалық

экран және ыңғайлы интерфейс қолданушыға аспапта жұмыс істеуді
меңгеруді жеңілдетеді;

- берілген функция жинағын нәтижелі өлшеуге рұқсат етіліп, оның
нөмірі мен кодын өлшеген нүктеге сақтау арқылы автоматты түрде
сақталады. Аспап 1900 нүктеге дейін сақтай алады;

- аспаптың салмағы және энергия қолдануы өте аз.
Аккумулятордың бір зарядкасы 1000 өлшемнен асса, 8 сағат үзіліссіз жұмыс
істеуге жетеді.

Trimble 3303 DR Extreme тахеометрдің ерекшеліктері:
• бұрыштарды өлшеу дәлдігі: 3"; ара қашықтықты өлшеу дәлдігі:

мм+3 мм/км (бір призма бойынша 1500м);
• оның жадына 1900 нүкте сияды;
• орысшаланған;
• 35ºС-қа дейінгі төменгі температурада орындау.
Trimble 3303DR тахеометрі сәулесіз қашықтық өлшеуішпен

шығарылады. Көбінесе сәулесіз қашықтық өлшеуіштер жұмысты жеңілдетіп,
жай қашықтық өлшеуіштің көмегімен, қиын түсірілетін объектілерден есеп
алуға көмектеседі. Мысалы, ауадағы электр бергіш сымдарды, туннельдерді,
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көпірлердегі ғимарат фасаттарын, карьерлер мен жолдарды түсіруде ерекше
маңызы бар.

Электронды тахеометр Trimble 303 DR лазерлі көрсеткішпен
қамтамасыз етілген. Ол көру дүрбісі ортасының жіптер жүйесінде
жобаланған. Бұл ерекшелік – түсірісті қараңғы жерде және бөлменің ішінде
түсіруге қолайлы. Ал Trimble 3300 DR тахеометрі Ресей үшін арнайы
Exctrime модификациясында шығарылады. Ол аспап төменгі температурада
пайдалануға мүмкіндік береді (-35ºС-тан +50ºСқа дейін). Trimble
фирмасының жаңа механикалық 3600 сериясының «High-End Total Station»
Trimble 3603 / 3605 тахеометрлері. Бұрыштық дәлдігі:

• және 5”;″ 3 қабылдағыш контроллермен жабдықталған ;
• trimble CU и Geodimetr. қашықтықты өлшеу жүйесі:  қос EDM -

IR және DR;
• фазалық салыстыру әдісін қолданады;
• 3mm + 2ppm;
• ара қашықтықты өлшеу мөлшері 2500 м.
Шағылдырғыш құралысыз өлшеуге болатын мүмкіндіктер:
- ғимараттарды өлшеу;
- Құрылыстың іші және сырты;
- Көпір;
- Туннель;
- Жол;
- Темір жолдар;
- Қол жетпейтін нысаналар ;
- Шахта және карьер;
- Бір адамның басқаруына мүмкіндік.
-

Сурет 49 - Trimble фирмасының 3600 сериясының Trimble CU арнайы Arctic
моделі және «High-End Total Station» тахеометрлері

Сонымен қатар, суық клитматқа арналған электронды тахеометрлер
жасап шығарылуда, оларға; Trimble 3603 (3'') ArcticTS, DR EDM, 3-P tribr, w/
Trackl, OpPl, Trimble CU Kit, SC SW; Trimble 3605 (5'') ArcticTS, DR EDM, 3-
P tribr, w/ Trackl, OpPl, Trimble CU Kit, SC SW жатады. Жылдам әрі шексіз
айналатын бұрандалар:

- qдәл бағыттайтын жылдам бұрандалар;
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- горизонталь және вертикаль бағытқа арналған бір осьтегі
бұрандалар;

- лазерлік немесе оптикалық тіктеуіш.
Қауіпсіздік шараларына нұсқау Тахеометрде жоғарғы кернеудегі ток

өткізгіш элементтер болмағандықтан, өлшеу жұмыстарын жүргізу кезінде
қауіпсіздік шаралары жүргізілмейді.

Сурет 50 - 3Та5Р электронды тахеометрі:

а) 1-көтеру бұрандасы; 2-түзету бұрандасы; 3 - дисплей; 4 - қосу/айыру
батырмасы; 5 - колонка; 6 - диоптрлі сақина; 7 -көру дүрбісінің
кремальерасы; 8 - коллиматорлы көздегіш; 9 - бұранда; 10 - батарея; 11,13 -
жетекші бұрандасы; 12,14 - бекіту бұрандасы; 15 - табаны; ә) 1-инжектор
батырмасы; 2 - түзету сайыны, 3 - жады картасы; 4 - дөңгелек деңгейлеуіш; 5
- клеммалар; 6 - центрирдің түзету бұрандасы; 7 - оптикалық центрирдің
окуляры; 8 - жады картасы байланысатын түйін; 9 - цилиндрлік деңгейлеуіш

7. Ахуалдың цифрлық моделін жасаудың жалпы қағидаттары.
7.1. Нүктелі, сызықты, алаңдық шартты белгілер.

Пландар мен карталардың шартты белгілері.
Топографиялық карталардың шартты белгілері шартты белгілерден,

оларды түрлі-түсті безендіруден, түсіндірме жазулар меи цифрлы
белгілерден тұратын біртұтас жүйе болып табылады.

Шартты белгілер және олардың түр-түстері жердің әр түрлі
объектілерін және тектік түрлерін көрнекі көрсетеді. Түсіндірме жазбалар
және цифрлық белгілеулер шартты белгілерді кескінделетін объектілердің
жеке ерекшеліктері туралы мәліметтермен толықтырады.

Біркелкі объектілердің әр түрлі масштабты топографиялық
карталардағы кескіні және бояуы негізінен алғанда бірдей, тек көлемдері
жағынан ғана өзгеше болады. Белгілі бір топқа енетін объектілердің сапалық
және сандық сипаттамалары олардың өзіне тән ерекшеліктерін аздаған
толықтырумен еске салатын бастапкы графикалық белгілермен беріледі.

Шартты белгілер өзінің атқаратын міндеті және касиеттері жағынан
масштабтық, масштабтан тыс және түсіндірме шартты белгілер болып
бөлінеді.

Объектілер өзінің шын мәніндегі көрінісінде масштабтық контурлы
шартты белгілермен белгіленеді; мұнда олардың көлемдерін (ұзындығын,
енін және ауданын) картадан өлшеуге мумкіндік болуы тиіс. Әрбір осындай
шартты белгі контурдан, яғни кескінделетін объектінің пландағы көрінісінен
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және фон-дық бояу тустері, түрлі-түсті штрихтар немесе белгілер торлары
түрінде толтырылған түсініктеме жазбалардан тұрады. Объектілердің
контурлары нүктелік пунктирмен немесе жіңішке тұтас сызыкпен жер бетінің
бедерін және шын мәніндегі сұлбаға (абрис) ұқсастығын сақтай отырып
белгіленеді.

Масштабтан тыс (нүктелік) шартты белгілермен сұлбасын картаның
масштабына түсіруге мүмкін болмайтын көлемі шағын объектілер
белгіленеді (ескерткіш, жеке тұрған ағаш, көпір, кұдық және т. б.).
Масштабтан тыс шартты белгілер — тиісті объектінің сыртқы түрін еске
салатын шағын геометриялық фигуралар. Масштабтан тыс шартты белгілер
нуктелерінің бірі жердегі объектінің орналасу жағдайын көрсетеді. Осы
нүктелермен картадағы объектілердін координаталарын және өзара
қашықтығын анықтайды.

Өзендер, каналдар, жолдар және баска сызықтық объектілер де
масштабтан тыс шартты белгілермен кескінделеді. Осы белгілер объектінің
осін, яғни ортасын табиғи орнына толық сәйкестікте береді, ал оның ені
біршама ұлғайтылып көрсетіледі.

Жазулар және тусіндірме шартты белгілер масштабтық және
масштабтан тыс шартты белгілермен үйлесімді түрде колданылады да, олар
объектілердің қосымша сипаттамалары ретінде қызмет аткарады. Елді
мекендердің, өзендердің, көлдердің, таулардың және т. б. аттары толык
жазылады. Қысқартылған жазулар объектілердің шартты белгілерінің
жанында орналасады; олар объектілердің маңызын немесе касиетін
түсіндіреді. Мысалы, мк.— мектеп, вкз.— вокзал. Цифрлық белгілер көбіне
объектінің сандық сипаттамасын (көпірдің ұзындығын, енін және жүк көтеру
қабілетін; ағаштардың биіктігін, диаметрін және олардың ара қашықтығын, т.
б.) көрсету үшін қолданылады.

7.2. Далалық абрис бойынша ахуалдың цифрлық моделі.
Топография – геодезиялық ізденістер нақты ауданның (алаңның)

топографиялық жағдайын зерттеуді және жобалауға қажетті ірі масштабты
пландар алуды қамтамасыз етеді.

Топография-геодезиялық ізденістердің құрамына келесілер кіреді:
- топография - геодезиялық зерттеулердің бар материалдарын

жинау және талдау;
- 3 және 4 класты мемелекеттік геодезиялық торларды, 2 разрядты

толықтыру торларын және II, III, IV класты нивелир торларын бөлу (салу);
- пландық-түсіріс геодезиялық торларын құру;
- топографиялық түсіріс (қажет кезінде аэрофототүсіріс) жасау

және топографиялық пландарды жаңарту.
Жобаланатын объектілердің сипатына және қызметіне, жобалаудың

кезеңіне, инженерлік коммуникациялардың жиілігіне, жер бетіндегі құрылыс
алаңына, пайдаланатын жерлердің аумағына, табиғи жағдай мен рельефіне
байланысты топография-геодезиялық ізденістерде түсірістердің масштабы
мен рельефтің қима биіктігі анықталады.
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Топография-геодезиялық ізденістерде жиі қолданатын пландардың
масштабы 1:5000, қима биіктігі 1,0 м, 1:2000, 1:1000, 1:500 қима биіктіктері
0,5м, кей уақыттарда қима биіктігі 0,25м алынады.

Топографиялық план масштабы 1:10000 келесі жұмыстарға арналған:
• қалалар мен поселоктарды салуда жерді пландау
• жол құбырлары мен электр желілерінің трассасын таңдау
• орман мелиорациясының жобаларын жасау
• гидротехникалық құрылыстарды салуға территорияларды таңдау.
Топографиялық план масштабы 1:5000 келесі жұмыстарға арналған:
- ірі және орта қалалардың ірі өндіріс аудандарының, күрделі көлік

торабының басты планын жасау, жерді суару және құрғату үшін жобаларды
жасау, жазық және тау өзендерінде гидротүйіндерді салу және т.б.

Топографиялық план масштабы 1:2000 келесіге арналған: кіші
қалаларды, қала типтес поселоктарды және ауылдық елді мекендерді салу
үшін басты планын және жобаларын (жұмыс жобаларын)жасау; инженерлік
тораптарды вертикаль пландаудың схемасын жасау; қалалық өндірістік
аудандардың пландау жобаларын жасау және т.б.

Топографиялық план 1:1000 келесіге арналған: салынбаған
территориялар мен 1 этажды құрылыс территориясының жобасын және
жұмыс құжаттарын жасау, территорияны пландау және көгалдандыру үшін
жобаларды жасау; гидротехникалық құрылыстардың жұмыс құжаттарын
жасау және т.б

Топографиялық план 1:5000 келесіге арналған: көп этажды күрделі
құрылыстардың коммуникация торлары мен өнеркәсіп өндірістерінің,
көшелердің жұмыс жобаларын немесе жұмыс құжаттарын жасау, жеке
гидротехникалық құрылыстардың жұмыс жобаларын немесе жұмыс
құжаттарын жасау және т.б. 1:500 масштабын құрылыс масштабы деп
атайды.

Ірі масштабты пландарды анық қажетті дәлдікпен және толық түрде
келесілер бейнеленеді: триангуляция, трилатерация, полигонометрия
пункттері, нивелир торларының реперлері, және құрылыстар, үйлер,
ғимараттар, ауылшаруашылық және коммунальдық объектілер, жол
тораптары мен оның құрылыстары; гидрография және гидротехникалық
құрылыстар (кналдар, плотиналар); жер бетіндегі коммуникациялық
(құбырлар, электр желілері және т.б.); жер асты коммуникацияларының
шығыстары; жасыл желектер, топырақ және жер бетінің шағын пішіні (құм,
тақыр, тастар және т.б.).

7.3.Модель құру және редакциялаудың жалпы қағидаттары.
GPS (ағылшын тілінен Global Positioning System) — глобалдi орын

анықтау (позиционирлеу) жүйесі деген мағынаны білдіреді. Жоба бастапқыда
әскери – соғыс мақсатында жасалынып, АҚШ әскери мекемесінде іске
асырылды. Жобаның негiзгi мақсаты жердегi әр түрлi жылжымалы және
статикалық объектілердің орнын жоғары дәлдікпен анықтау болып
табылады.
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Жүйенің негiзін жер бетiнiң кез келген нүктесiнен бақылау кезінде 4
тен 12ге дейінгі аралықта спутниктердің көрiнуі үшiн, бiр-бiрiне 60°
бұрышпен орналасқан әртүрлi алты айналма орбитамен қозғалатын, сонымен
қатар бiртұтас желiде жұмыс iстейтiн NAVSTAR - 24 серiктері құрайды.

          
Әрбiр орбитада 4 спутниктен орналасқан, орбиталардың биiктiгi

шамамен 20200 км тең, әрбiр спутниктің жерді айналу периоды - 12 сағатқа
тең. Бұл жүйе толықтай автономды емес, оның жұмысқа қабiлеттiлiгi жердегі
бақылау станцияларымен қадағаланады. Бақылау станциялары
Гавайяда(Hawaii), аралдарда (Ascension Island ), Диего-Гарсия (Diego Garcia
Naval Base ) және Колорадо-Спрингс (Colorado Springs ) территорияларында
орналасқан.

Барлық мәлiмет орбиталарға және навигациялық мәлiметтерге қажетті
түзетулерді енгізетін, Колорадода Falcon әскери базасында орналасқан бас
командалық станцияға жазылып берiледi. 1978 жылдың ақпанында орбитаға
спутникті шығару кезінде, заманауи GPS –тің пайда болуына себепкер
болған технологияны қолданды. Жүйе толық қуаттылықта тек қана 1993
жылдың желтоқсанында жұмыс iстей бастады. Әрбiр спутниктің салмағы 900
кг-нан астам және ашық күн батареялармен өлшемі 5метр шамасында
болады, радиохабарлағыштың қуаты 50 ваттты құрайды.

Жүйенiң әрбiр спутнигінің орташа жұмыс жасау мерзiмдерi шамамен
10 жыл, бұл мерзім аяқталысымен орбитаға жаңа спутник шығарылады.

Жүйенiң жұмысы негiзінде жердегi объектілердiң тұрған орынының
координаталарын анықтау табылады. Қашықтық бастауыш мектептiң
математика курсынан белгiлi формула бойынша есептеледі. Қашықтық -
уақыттың жылдамдыққа көбейтіндісіне тең.

Осы жағдайда жылдамдық- радиотолқындардың таратылу
жылдамдығына тең - 300000 км/с, және егер бұл сигнал спутниктен нақты
қай уақытта жіберілгенін білсек, оған дейiнгi қашықтықты есептеу мүмкiн
болар еді.

            Көлденең жазықтықтағы объектiнiң тұрған орынын анықтау
үшiн, жүйенiң үш спутнигінен алынған сигналдарды есептеу жеткiлiктi.
Мысалы, бір спутникке дейінгі қашықтық белгілі деп санасақ, оның
қоршауындағы сфера радиусын сипаттай аламыз. Ал, екінші спутникке
дейінгі қашықтық белгілі болған жағдайда, анықталатын орын, екі сфераның
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қиылысуында орналасады, ал үшінші спутник дөңгелектегі екі нүктені
анықтайды. Олардың ішінен қайсысы анықтауға қажет орын екенін табу ғана
қалды. Сонымен үш спутникке дейінгі қашықтықты білу арқылы,
анықталатын нүктенің координатасын есептеуге болады.

20 мың километр биіктіктен жерге дейін (300000 км/с жарық
жылдамдығымен) сигнал болмашы қысқа уақытта, шамамен 0,06 секундта
жетеді, сондықтан спутниктің хабарлағышының уақыты мен жердегі
қабылдағыштың жұмыс жасау уақытының бір-бірімен келісуі есептеулердің
өте күрделі мәселесі болып табылады. Жердегі қабылдағышты спутниктің
уақытына салыстырмалы байлануы арқылы, координаталарды есептеу
кезіндегі қателіктерді болдырмау мәселесі шешілді.

Спутниктен жіберілген сигналда, осы спутник орналасқан орбита
параметрлері туралы және жүйенің барлық басқа спутниктері туралы мәлімет
болады. GPS - қабылдағыш, бұл сигналды қабылдап, ары қарай қолдану үшiн
спутниктен алынған мәлiметтi сақтайды. Бұл мәлiметтер қабылдағыштың
сағатының түзетпесі және қойылуы үшiн қолданылады.

Қабылдағыш - координатаны анықтаумен қатар, қозғалыс
жылдамдығын, оның бағытын есептеу, нақты пунктке дейін қажет уақытты
есептеу және басқа мәліметтерді анықтауда қолданылып, микро-компьютер
тәріздес болып келеді.

8. CREDO_ЗЕМПЛАН жүйесінің жалпы қағидаттары және
функционалдық мүмкіндіктері.

8.1. Жалпы баптауды, объектінің карточкасын, деректер импорты және
деректерді қолмен енгізу.

Топографиялық негіз қалалық ақпараттық жүйенің графикалық
бөлігінде әртүрлі тәсілдермен ұсынылған және алынған, мәліметтер негізінде
қалыптасады. Олардың қайнар көздері CREDO кешені сияқты дайындалған
векторлы материалдар болуы мүмкін.

CREDO топожоспар жүйесінде жаңа жобаларды ұйымдастыру кезінде
шығыс мәліметтерінің құрылымы бойынша әртүр мәліметтерді қосу
мүмкіндіктері бар программалық кешен. Мәліметтердің ұйымын жүзеге
асыру барынша қарапайым қалалық аумақтың кескінделу бірлігі кез-келген
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масштабтың планшеті болуы мүмкін. Ондай болса тек қалалық аумақтың
жалпы алаңын тіркей отырып масштабтың белгісін дұрыс таңдау қажет.
Барынша сіңірімді көзқараспен ақпарат 1:500 масштабының планшеті болып
табылады. Алайда планшет мұндай масштабта 6,25 га алаңының бетін
кескіндей отырып және планшеттердің санының орта қалалар үшін 200 және
одан да көпке жетуі мүмкін. Сондықтан барынша аралықты қалалық аумақты
ұсыну бірлігі ретінде таңдаған дұрыс (16 планшеттер масштабы 1:500). Бұл
орайда осы планшеттің оқиғалық толықтырылуы 1:500 масштабына сәйкес
келеді. Мұндай бірлікті жоба жұмыста ыңғайлы, оны тез тиеуге болады және
мәліметтер иінінің үйлесімділігінің жылдамдығы барынша жоғары [2].

Сурет 51 - 1:2000 Масштабының планшеті

Мәліметтердің ұйымдастыру мысалы сруеттелген тәсілмен 60 жоба
қызмет етуі мүмкін (планшеттер) қала аумағы үшін 65 км2 алаңымен
тұрғыны 200 мың адамға жуық (51-сурет). Осындай қаланың аумағын
көрсету бірлігі 1:2000 масштабының планшеті болып табылады.

Сурет 52 - Көзделген планшет TMD (Transform) форматында

Әрбір жобаның негізінде шығыс мәліметтері құрамы бойынша әртүрлі
болып келеді: 1:2000 масштабының көзделген планшеті TMD (Transform)
форматында болады, векторланған планшеттер DXF форматында болады.
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Кез-келген сәтте оларды экранда көрсетіп, өңдеп және жұмыста әсер етуге
болады.

CREDO ұяшығының жаңа бағдарламасындағы мәліметтерді
ұйымдастыру шешілетін тапсырмаға байланысты үйлесімді қосылады немесе
кез-келген жүйеде көрсетілген жобаны өшіреді. Белсенді жобаны ақпаратпен
шығаруға болады, мысалы, соңғы топографиялық түсірілімнің нәтижесі,
атқару түсірілімі, қосымша мәліметтер, қаланың кезекші жоспарларының
енгізілуі үшін қажет. Қалған ашық жобалар түйінді салымдар ретінде
пайдаланылады. Жоба оқу үшін ғана ашылуы мүмкін. Бұл орайда планшет
мәліметтерін өңдеуге болмайды. Егер планшетті ескерсе, оны мәліметтердің
базасынан алынып қалған сияқты белгілеуге болады, алайда қажет жағдайда
оны барынша үйлесімді қалпына келтіруге болады.

Планшетті алу тарихы мәліметтердің ұйымдастырылу құрылымында
анықталуы мүмкін. Сол бір аумақ бірлігінде кез-келген көлемдегі жобаны
ашуға болады, оны әртүрлі тәсілмен қалыптастыруға да болады (сканер
жасалған материалдар, CREDO_DAT, CREDO_MIX/TER [3] түсірілімінің
мәліметтері, жобалық шешімдер, атқару түсірілімінің мәліметтері). Жаңадан
құрылған жоба іс жүзіндегіні қосуы мүмкін. Мысалы, жылжымайтын мүлік
кадастры туралы мәліметтер рельеф туралы мәліметпен толығуы мүмкін.
Нәтижесінде жобаның жинағы алынады, толықтай суреттелген сандық
модель жергілікті таңдалған аумақта болады (2-сурет). Планшетке тиелген
жүктеме арнайы импорт операцияларымен жүзеге асады.

Сурет 53 - CREDO топожоспары

CREDO топожоспар жүйесінде бірнеше тәсілдермен таралады:
Біріншіден, бұл DOS- нұсқасы CREDO импорталады. Барлығы,

CREDO_TER/MIX жасалғанындай, автоматты түрде Windows-нұсқасы
бағдарламалы өнімде интеграцияланады.

Екіншіден, CREDO_DAT көмегімен топографиялық түсірілімнің
материалдарын өңдейді. Бұл орайда CREDO_DAT жобасының файлы ЦМР
құру үшін ақпараттың қайнар көзі ретінде қызмет етеді және оқиға
конвертерді пайдаланбастан орын алады.

Ақпараттың үшінші қайнар көзі ретінде ары қарай пайданау үшін
дайын жобаның түрінде корректорлы беру және планшетті тез өңдеуге
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мүмкіндік беретін, Transform бағдарлама арқылы «өткізілген», сканерлердің
картографиялық материалы ретінде қызмет етеді.

Ақпараттың сыртқы қайнар көзімен жұмыс және жаңа жобаның
жинағын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, мәліметтерді алудың төртінші
тәсілі мәтіндік файлдан нүкте жинағы болып табылады. Бұл жағдайда
CREDO топожоспар жүйесі нүктелер координаты суреттелген, мәтіндік файл
арқылы сыртқы мәліметтерді импорттау мүмкіндігін ұсынады.

Сурет 54 - CREDO топожоспар жүйесінің мүмкіндігі
CREDO топожоспар жүйесінің мүмкіндігі мәліметтерді сақтау

шеңберінде планшетте қосымша әріптік-сандық ақпаратты орналастыруға
мүмкіндік береді. Мысалы, топографиялық-геодезиялық қаланың қамтамасыз
етілуі туралы, маңызды элемент жоспарлы-жиіктікті негіздің координатының
каталогы болып табылады. Экранға шығаруға және жоспарлы-биіктікті
негіздердің пункттерінің ережесі туралы ақпаратты пайдалануға, олардың
семантикалық толықтырылуын пайдалануға болады. Үйлесімді осындай
ақпаратты алу қамтамасыз етіледі, барлық топографиялық нысандар жаңа
бағдарлама кешенінде графикалық ақпаратқа жанама болды. Ол
семантикалық құрамда болуы мүмкін. Мысалы, алаңға шығар алдында
қаланың кезекші жоспарында «ақ дақ» ережесін қайта қарауға болады.
Геодезист еңбексіз болашақ түсірілімнің шекарасын анықтайды, жоспарлы-
биіктікті негіздер жұмыс аумағында бағаланып және анықтамалық жүйе
бойынша таниды, сол жерде таңба және репер болады, олардың ағымдағы
жағдайы, класс және т.б. болады.        

Жоба ПВО ЦММ қалған нысандары үшін шығынсыз үйлесімді басқару
мақсатында болады.

Нысанды семантикалық толықтыру басқаша, мәліметтер базасы
сияқты, нақты элементке байланған дүние. Оны толықтыруға және қажетті
қызмет деңгейіне дейін кеңейтуге болады. Енді, тек бағдарламалы CREDO
топожоспарды қамтамасыз ету тек графикалық ғана емес, сондай-ақ оны ары
қарай пайдалану үшін семантикалық ақпаратта жинақтауға болады. Мысалы
ГАЖ қалыптастыру кезінде мүмкін болады. Градос құрылысты ұйымдар

 

 



279

үшін, қаланың топографиялық-геодезисті үйренулерінің мұрағатын құратын,
CREDO топожоспары жүйесі мұрағаттың кез-келген нысанының жұмыс
тіркеу түбіртегін қалыптастыру мүмкіндігін береді (ПВО пункті, планшет
және т.б.). Мамандардың сұранысы бойынша нәтижесінде координат нысаны
туралы терең ақпарат алуға және оны суреттеуге болады. Қаланың кезекші
жоспарының енгізілуі бағдарламасы шеңберінде CREDO топожоспар
кешенінде «қызыл сызық» градореттегіш сызығы бойынша ақпараттық
жүйені ұымдастыруға болады. «Қызыл сызық» бойында жобаны бөлек
немесе планшет бойынша жобадағы қабат ретінде жүзеге асыруға мүміндік
береді. Кезекші жоспар «қызыл сызық» бола тұрып, қаланың нысанының
ережесін бақылауға, ағымдағы уақыт сәті, сондай-ақ алаңдық аумақпен
қиылысын байқап және жобалық нысанның шығарылған элементін
анықтауға болады.

Топографиялық-геодезиялық үйренушіліктің картограммалық
көмегімен қалалық аумақтың мониторингін үйлесімді жүргізуіне болады.
Картограмма қаланың нақты ауданының топографиялық-геодезиялық
қамтамасыз етілуі жөніндегі ақпарат алуға, жаңарту мерзіміндегі түсірілім
жұмысын жүргізу уақыты және орнын картограмма және т.б. CREDO
топожоспар ЦММ жұмыс істейтін, ұйымдар алдындағы тұрған,
тапсырмаларды шешуді жеңілдетуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл
тек ЦММ құруға ғана әсер етпейді, сондай-ақ ГАЖ үшін мәліметтерді
жобалау және пайдалану кезіндегі алынған ақпараттың басқару мүмкіндігі де
қатысты.

8.2. Сызуға жазулар, шартты белгілер, кестелер енгізу; сызудың және
кадастрлық тордың пішінін таңдау.

Топографиялық карталарда қолданылатын шартты белгілердің түрлері.
Топографиялық карталарды жергілікті жердің бедері мен онда орналасқан
табиғи және әлеуметтік нысандар толық кескінделеді. Топографиялық карта
бай мазмұны арқылы жергілікті жер туралы алуан түрлі ақпараттар беретін
дерек көзі қызметін атқарады.          

Топографиялық карталарда жергілікті жер жобалаудың ортогональды
әдісі арқылы кескінделеді.

Карталардың географиялық мазмұны нысанның пішінін, сандық және
сапалық сипаттарын көрсететін шартты белгілердің көмегімен беріледі.
Бейнелерді кескіндеу жиынтығы болып табылатын шартты белгілердің
пішіні мен мөлшері, түсі мен ішкі суретіндегі үйлесімділігі жер бетіндегі
географиялық нысандардың орналасуын, өзара байланысы мен оларды
бірбіріне қатысты бағдарлауға мүмкіндік беретін карта бізге қоршаған
кеңістіктің шындығының картографиялық бейнесін құруға көмектеседі.

Географиялық шындықтың бейнесі болып табылатын картографиялық
шартты белгілерді құру барысында географиялық білім қорына талдау жасау
нысандар мен құбылыстардың орналасу заңдылықтарын танып-білуге, сол
арқылы картада қамтылған жергілікті жер туралы бастапқы ақпараттардың
қорын арттыруға мүмкіндік береді.
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Картаның масштабына сай қажетті нысандар мен құбылыстардың
ауданын, созылған бағыты мен пішінін, ұзындығын, басқа нысандарға
қатысты орнын анықтауға мүмкіндік беретін шартты белгілер масштабтық
шартты белгілер деп аталады. Олар аудандық (кескіндік) және сызықтық деп
екіге бөлінеді.

Аудандық немесе кескіндік шартты белгілер изосызықтармен немесе
нүктелермен белгіленген сыртқы кескінінен және қабатты бояулармен немесе
сапалық түс әдісімен боялған ішкі бөлігінен тұрады. Оларға топографиялық
картаның масштабтына сүйеніп ауданын, созылған бағытын анықтауға
мүмкіндік беретін жер бедері, көл, орман алқаптары, батпақ сияқты көлемді
нысандар жатады. Қажетті нысандардың ұзындығын анықтауға мүмкіндік
беретін масштабтық шартты белгілер сызықтық шартты белгілер деп
аталады. Оларды пайдаланып, ірі масштабты карталардан өзеннің,
жолдардың, құбырлардың ұзындығын, созылған бағытын анықтауға болады.

          

Сурет 56 - Масштабтық шартты белгілердің негізгі түрлері

Картаның масштабы ескерілмейтін шартты белгілердің тобы
масштабтан тыс шартты белгілер деп аталады. Олар картада қарапайым
шағын геометриялық пішіндер (үш бұрыш, төрт бұрыш, шеңбер, ромб,
трапеция), көркем бейнелі кескіндер түрінде белгіленеді (56-сурет).

           

Сурет 57 - Топографиялық карталарда қолданылатын масштабтан тыс
шартты белгілердің түрлері

Топографиялық және ұсақ масштабты карталарда географиялық
нысандардың ерекшеліктері жөнін де ақпараттық деректер беретін шартты
белгілер түсіндірмелі шартты белгілер деп аталады. Олар топографиялық
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карталарды қолданып, тәжірибелік есептер шығару мақсатында
пайдаланылады. Түсіндірмелі шартты белгілер табиғи және әлеуметтік-
экономикалық нысандардың сандық және сапалық сипаты жөнінде маңызды
ақпараттар береді. Сол ақпараттарға негізде отырып ірі масштабты
карталарға талдау жасап, білім көзі ретінде қолдануға болады.

Мысалы:1:25000 масштабты картадағы қарағай орман
алқаптарында қылқан жапырақты ағаштар басым екенін, оның орташа
биіктігі 25 м, диаметрі 30 см, әр ағаштың арақашықтығы 4 м екенін
көрсетеді.

Жоғарыда көрсетілген сандық деректерге негізделіп, орман алқа бының
ауданын, ондағы ағаштың саны мен көлемін анық тау ға болады. Ол үшін

ірі мас штабты карталардағы өзендерде көк санмен

жазылған Қ және – 0,8-сандары төмендегі мағынаны білдіреді.
250 – өзеннің орташа ені, 2,8 орташа тереңдігі Қ– өзен арнасының

табанына шөккен жыныстарының құм екенін, ал бағдар сызықтағы 0,8 саны
өзеннің м/с есебімен алынған орташа жылдамдығы су нысандарының
тереңдегі ені мен ағысының жылдамдығы жөніндегі деректердің негізінде
төмендегі формуланың көмегімен өзен арнасының көлденең қимасының
ауданы мен өзен суының шығынын анықтауға болады.

мұндағы Q –өзен суының м3 /с есебімен алынған шығыны, Ғ–өзен
арнасының көлденең қимасының ауданы, v – өзен суы ағысының
жылдамдығы.

8.3. Сызу объектілерін, мәтіндер мен символдарды және объектілерді
редакциялау және сызулардың штрихтарымен және басу бойынша

жұмыстарды орындау.
Тіліктер мен қималарды жасағанда нәрсені ойша қиюшы жазықтықпен

қиғанда шығатын нұсқаны штрихтау керек болады. Өңдірістің барлық
тараулары мен құрылыстың сызбаларында көрсетілетін қималардағы
материалдарды графикалық белгілеу және сызбаға түсіру ережесін МЕСТ
2.306-68* тағайындайды.

Бұл стандарт бойынша материалды қимада графикалық белгілеу
материалдың түріне байланысты да, байланыссыз да жасалады (57-сурет).
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Сурет 57 – Қимада материалды жалпы графикалық белгілеу

Штрихтауды үздіксіз жіңішке сызықтармен жасайды. Штрихтаудың
өзара параллель сызықтары сызбаның негізгі жазуының қоршау түзулеріне
(58-сурет) немесе қиманың осіне (59-сурет), немесе кескіннің пішін
сызығына (60-сурет) 45° бұрышпен жүргізіледі.

Сурет 58 – Штрихтау сызықтарын негізгі жазу қоршауына 45° бұрышпен
жүргізудің мысалы

Сурет 59 – Штрихтау сызықтарын кескіннің өсіне 45° бұрышпен жүргізудің
мысалы

Сурет 60 – Штрихтау сызықтарын кескіннің пішөпіне 45° бұрышпен жүргізу
мысалы

Егер де қоршау сызығына 45°-пен жүргізілген штрихтау сызығы
кескіннің пішініне немесе осіне параллель болса, 45°-тың орнына
сызықтарды 30° немесе 60°-пен жүргізу керек болады (61-сурет).
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Сурет 61 – Штрихтаудың сызықтарын қоршау сызығына 30° және 60°
бұрыштармен жүргізудің мысалдары

Берілген тапсырмада кездесетін қималарды штрихтауды 57-суретте
көрсетілгендей орындау керек. Штрихтаудың көлбеген параллель
сызықтарын сызбаның қоршауына 45° бұрышпен жүргізеді, штрихтау
сызықтарының арасы 1мм... 10мм.

Тахеометрлік түсіріс
Тахеометрлік түсірістің негізінде жердегі нүктенің кеңістіктегі орнын

аспаптың көру дүрбісін рейкаға бағыттап, сол нүктенің горизонталь р
жазықтығынан өтетін k және n нүктелерінің орнын анықтау жатады.

β Түсірім негіздерінің қабырғаларынан есептелетін полярлық
бұрыштар 1 β және 2; нүктелер арасындағы және аспаптың тік өсінің
горизонталь қашықтықтары d1 және d2; р жазықтығынан h1 және h2
нүктелерінің ауытқуы; d1 және d2, h1және h2 шамалары тахеометр деп
аталатын автоматтандырылған аспаптардың көмегімен алынады.
тахеометрлік түсіріс теодолитпен де орындалуы мүмкін. бұл жағдайда d1
және d2 дальномерлік жіптік қашықтықтарының өлшемдерінің нәтижелеріне,
ал ауытқу h1 және h2 ν–  1νжәне 2 тік бұрыштарды қолдануымен
тригонометриялық нивелирге сәйкес алынады. Тахеометрлік түсіріс
жағдайды түсіреді және бедер түсірісін жасайды.

8.4. Сызуға жазбалар, шартты белгілер және кестелер түсіру.
Жер бетін планға, картаға түсіру күрделі жұмыс, ол өте аса дәлдікті

қажет етеді және дәл аспаптарды пайдаланып, маман- геодезистер,
маркшейдерлер жасайды. План мен картаның мазмұны толық, түсінікті және
көрнекті болуы үшін пішіні, түрі мүмкіндігінше жердегі заттарды
бейнелейтін белгілер қолданылады. Топографиялық картадагы шартты
белгілер: карталарды түрлі- түсті безендіруден, түсіндірме жазулардан,
цифрлы белгілерден тұратын бір тұтас жүйеден тұрады. Шартты белгілер
мен олардың түстері жердін әртүрлі объектілері, тектік түрлерін
көрнектендіре түседі. Ал, түсіндірме жазбалар мен цифрлык белгілеулер
шартты белгілерде кескінделетін объектілердің және ерекшеліктері туралы
мәліметгермен толықтырылады. Карталар мен пландардағы шартты белгілер
масштабты (контурлық), сызықтық, масштабтан тыс және түсіндірме шартты
белгілерге бөлінеді .
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Контурлық белгілер орманның, шабындықтың және олардың көлемін
де білуге мүмкіндік береді. Объектілердің контурлары нүктелік
пунктирлермен немесе жіңішке тұтас сызықпен жер бетінің белдерін және
шын мәніндегі сұлбаға үұқсастығын сақтай отырып белгіленеді. Бейнелейтін
заттардың көлемі кішкентай болып, оны масштаб арқылы көрсету мүмкін
болса, ондай заттар масштабтан тыс шартты белгілермен көрсетіледі.
Мәселен, жаңа өскен ағаштар, құдықтар, километр бағаналары, т.б.
заттардың мөлшері көрсетілмей тұрған орындары белгіленеді, яғни
масштабтан тыс шартты белгілер тиісті объектінің сыртқы түрін еске
салатын геометриялық фигуралар. Өзендер, каналдар, жолдар, т.б. сызықтық
объектілер де масштабтан тыс шартты белгілермен кескінделеді. Олар
объекті осін оның табиги орнына сәйкес береді, ал олардың ені біршама
ұлғайтылып көрсетіледі. Контурлық және масштабтан тыс белгілерді
толықтыратын және оларды түсіндіретін белгілерді түсіндіргіш шартты
белгілер дейді.

8.5. Сызудың және кадастрлық тордың пішімі.
Қазақстан Республикасының геодезиялық тірек торлары. Қазақстан

Республикасы аумағындағы біртұтас координаттар жүйесі Мемлекеттік
геодезиялық торға (МГТ) негізделіп құрылады. Еліміздегі кезкелген
нысанның координатын анықтауға Ресей Федерациясының ғаламдық
новигациялық жерсеріктік жүйесі (ҒНЖСЖ) мен NAVSTAR GPS (Navigation
Satellite Timing and Ranging Global Positioning System – Америка Құрама
Штаттарының ғаламдық навигация жүйесі) заманауи жерсеріктік навигация
жүйелері қолданылады.

Қазақстан Республикасының барлық аумағында бастауы Кронштаттағы
футштоктың нөль белгі болып табылатын Балтық биіктіктік жүйесі
қолданылады. Ол Мемлекеттік нивелирлік торлардың қосындарымен
бекітілген.

Жергілікті торлар мемлекеттік торлар қосындарының жиілігі
жетіспеген жағдайда нақтылы топографиялық-геодезиялық міндеттерді
шешу мақсатында құрылады.

Түсіру торларының қосындары топографиялық түсіру жұмыстарын
жүргізу қызметін атқарады.

Арнайы торлар инжеренлік-техникалық міндеттерді шешу қызметін
атқарады. Оған еліміз аумағындағы тектоникалық белсенді аймақтардағы
геодинамикалық алаңдарды да жатқызуға болады. Жер бетінің динамикасын
анықтау үшін бұл қосындардың координаттары мен өзара орналасуы белгілі
бір кезеңде жоғары дәлдікпен қайта анықтап отырылады.

Оқу торлары оқу-әдістемелік мақсатта қолданылады.
Қазақстанның геодезиялық торлары нивелирлік, жоспарлы және

кеңістіктіктік болып бөлінеді.
Нивелирлік торлар биіктікті есептеу жүйесін тіркеп отырады. Оларды

геометриялық нивелирлеу әдісімен, сонымен қатар, жерсеріктік
позициялаудың көмегімен тұрғызады.
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Жоспарлы торлар элипсоидтағы жоспарлы координаттарды бекітуді
қамтамасыз етеді. Оларды:

– әр қосында көршілес қосындар аралығындағы бағыттардың көл де
нең бұрыштары мен арақашықтықтары өлшенетін триангуляция;

– жүріп өткен қосындар аралықтарының арақашықтығы мен
бұрыштары өлшенетін полигонометрия;

– тек қосындардың арақашықтығы өлшенетін трилатерация;
– қосындардың жоспарлы координаттарын жер серіктік бақылаулар

арқылы анықтайтын жерсеріктік позициялау әдістерінің көмегімен құрады.

10.1 кесте Мемлекеттік триангуляция торларының сипаты

Полигон торының бір тармағы 200 шақырым, периметрі 800 ша қырым
құрайды. Тор тармақтары түйілісетін алаңдардың (полигондардың)
шыңдарында үш бұрыштардың базистік тұстарының өлшенген ұзындықтары
мен шеткі нүктелерінің астрономиялық ендіктері мен бойлықтары,
азимуттары анықталады. Тармақтардың аралық қосындардың ара-
қашықтығы 20 шақырым кем болмайды. ХХ ғасырдың 70 жылдары еліміздегі
І класты торларды құру іс жүзінде аяқталды.

І класты геодезиялық торлардың алаңдары (полигондары) жер
бедерінің ерекшеліктеріне сәйкес көршілес қосындардың арақашықтығы 7-20
шақырым аспайтын 2 класты трянгуляцияның немесе полигонометрия
торларының желісімен жаппай жабылады. ІІ сыныпты триангуляция
торының желісіндегі І класты әр алаңның (полигонның) шегінде ұзындығы
өлшенген 4-5 базис тік тұстары болады. Бұл жұмыстар 1980 жылдары іс
жүзінде аяқталды.
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ГЛОССАРИЙ

Мемлекеттік жер кадастры - мемлекеттік кадастрлық жер учаскелерін
есепке алу, орналасқан жері туралы, жерді нысаналы тағайындау және
құқықтық жағдайы мен аумақтық аймақтар туралы мәліметтер мен
орналасқан жер учаскелерінде және осы жер учаскелерін объектілермен
байланысы нәтижесінде алынатын құжатталған мәліметтердің жүйеленген
жиынтығы.
Жер учаскесі- тіркелген шекаралары, аумағы, орналасқан жері, құқықтық
мәртебесі және құжатпен белгіленген пайдалану бойынша шектеулері бар
жер бетінің бір бөлігі.
Жер учаскесі мүлік объектісі ретінде – жер учаскесінің аумақтық
шекаралары республиканың жер заңнамасында белгіленген тәртіп негізінде
анықталатын, меншік иесіне құжаттарды мемлекеттік жер ресурстары және
жерге орналастыру органдары беріледі.
Жер учаскесі жер қатынастарының объектісі ретінде –жер учаскесі-жер
қатынастарының объектісі – жер бетінің (соның ішінде топырақ қабаты),
шекаралары, онда сипатталған және куәландырылған белгіленген тәртіппен
белгіленеді.
Жер учаскесі кадастрлық есепке алу объектісі ретінде –шекаралары, онда
сипатталған және белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік орган
куәландырылған, сондай-ақ барлық жер беті учаскесі асты және жер бетінің
(оның ішінде үстіңгі топырақ қабаты) қабаты.
Жер құқығы —қоғамдық қатынастар саласындағы іске асыру меншік
құқығын және жерге өзге заттық құқықтарды, сондай-ақ оның межелеуді,
ерекшеліктерін, азаматтық айналым жерлер бойынша шектеулер жермен
бірегей табиғи ресурстары реттейтін құқық саласы.
Жер қарым-қатынастары –мемлекеттік билік органдары, өзін-өзі басқару
органдарымен, кәсіпорындармен, ұйымдармен, мекемелермен, азаматтармен
иелену, жерді пайдалану және билік ету бойынша, жер учаскелерін, сондай-
ақ мемлекеттік жер қатынастарын реттеуге байланысты қатынастар.
Жер құқығы қатынастары - бұл билік органдары арасында қалыптасатын,
ұйымдар мен жеке тұлғалар бойынша бөлу, жерді пайдалану мен қорғау және
жер құқығының нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар.
Жер пайдалану - ауыл шаруашылығы өндірісімен байланысты емес
мақсатында пайдаланудың заңдық формаларының бірі. Жер пайдаланушылар
жер учаскелерінің меншік иелері мен жер иеленушілерге қарағанда
құқықтарды барынша аз пайдаланады.
Жер пайдаланушы-жер пайдалануға құқық иеленуші тұлға, жер
пайдалануға қатысты туындаған қандай да бір азаматтық құқықтар мен
міндеттерді жүзеге асырумен байланысты.
Орман қорының жері - орманды жер (орман өсімдіктерімен жабылған,
алайда, оны қалпына келтіру, сондай-ақ ағашы кесілген жерлер, өртенген
жерлер, селдір ормандар, алаңқай жерлер және т. б.) арналған және орман
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шаруашылығын жүргізу үшін ормансыз жерлер (соқпақтар, жолдар,
батпақтар және т. б.).
Рекреациялық мақсаттағы жерлер - азаматтардың демалыс, туризм, дене
шынықтыру-сауықтыру және спорттық қызметтерін ұйымдастыру үшін
пайдаланылатын және арналған жерлер.
Жер нарықтық қатынастардың объектісі ретінде - жер нарығы қарым-
қатынас объектісі ретінде жерге ерекше құндылықтарды оята отырып, тиімді
пайдалану, оның әр түрлі қасиеттерін жасайды және қолдайды.
Жер салығы – мақсатты жер салығы, Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген «Салық туралы», меншік иелері, жериелері және жер
пайдаланушылар салық төлеушілер болып табылады.
Жерге ақы төлеу — заңмен белгіленген төлем үшін жер беру, жеке
меншікке иелену, пайдалану немесе жалға алу. ҚР-да жер үшін төлем
нысандары мыналар болып табылады: жер салығы, жалдау ақысы, жердің
нормативтік бағасы.
Жер қатынастарын мемлекеттік басқару - тұтастай алғанда мемлекеттік
басқару және жер құқығының объектісі ерекше институты ретінде
басқарудың бір бөлігі болып табылады.
Жер қатынастарын мемлекеттік басқару - мемлекеттік басқару жүйесінде
маңызды бағыты ретінде әрекет етеді, қажетті ұйымдастырушылық шарты
жерді ұтымды пайдалану мен қорғаудың тиімділігін білдіреді.
Жер пайдаланушылар мен меншік иелерінің жер учаскелеріне
құқықтары-Қазақстан Республикасының Конституциясымен, қолданыстағы
Қазақстандық жер заңдарымен кепілденген құқықтар жүйесінің ерекше
санаты.
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы Министрлігінің жер
ресурстарын басқару жөніндегі комитеті - ҚР ауыл шаруашылығы
Министрлігі құзыретінің шегінде жүзеге асыратын, Қазақстан
Республикасының стратегиялық, реттеушілік, іске асыру және бақылау-
қадағалау функциялары саласындағы, жер ресурстарын басқару, геодезиялық
және картографиялық қызмет өзіне жүктелген Конституциясымен,
заңдарымен, өзге де нормативтік құқықтық актілерді жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы.
Жер - табиғи ресурстардың негізгі түрлерінің бірі, ауыл шаруашылығы
өндірісінің басты құралы. Ерекше құқықтық мәртебесі бар азаматтық құқық
объектілерінің бірі болып табылады, жер ресурстарын қорғауға және ұдайы
молайтуға, болашақ ұрпақ мүддесінде қалуын қамтамасыз ету қажет.
Жер қоры - жерлерінің жалпы көлемі жер пайдаланушылар тобына,
кәсіпорынға, кооперативке немесе әкімшілік-аумақтық бірлігіне кіретін
тиесілі жер көлемі.
Тыңайма – көп уақыт бойы өңделмеген егістік.
Егістік - жүйелі түрде өңделетін және ауыл шаруашылығы дақылдары
егісіне, көпжылдық шөптерді қоса, сондай-ақ таза сүрге пайдаланылатын жер
учаскесі.
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Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер - елді мекендермен
шекаралас ауыл шаруашылығы қажеттіліктері үшін берілетін жерлер. Ауыл
шаруашылылығы мақсатындағы жерлер ауыл шаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін, шаруа (фермер) қожалығы, жеке қосалқы шаруашылық, бау-
бақша, мал шаруашылығы, бақша егу пайдаланылуы мүмкін.
Елді мекендердің жерлері - және арналған құрылыс салу және ауылдық елді
мекендерді дамыту пайдаланылатын жерлер. Елді мекендердің жерлерінде
тұрғын, қоғамдық-іскерлік, өндірістік, инженерлік және көлік
инфрақұрылымын жүргізуге болады, сондай-ақ рекреациялық, ауыл
шаруашылығы пайдалану, арнайы тағайындалған, әскери объектілер мен
басқа да аумақтық аймақтар жатады.
Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де мақсаттағы жерлер -
өнеркәсіп, энергетика, көлік, байланыс, радиохабар тарату, информатика
және жердің басқа да арнайы мақсаттағы жерлер жатады.
Табиғат қорғау, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени
мақсаттағы жерлер - табиғи аумақтарды, соның ішінде емдеу-сауықтыру
жерлері мен курорттар, жер, табиғи, қорғау және рекреациялық, тарихи-
мәдени мақсаттағы жер және өзге де ерекше құнды жерлер.
Су қорының жерлері - жер үсті суларымен қамтылған және жер
айналысатын құрылыстары орналасқан су объектілері. Жер кодексіне сәйкес,
жер үсті сулары орналасқан жерлерге жер учаскелері түзілмейді.
Босалқы жерлер - мемлекеттік немесе жеке меншіктегі жерлер. Олар
азаматтарға немесе заңды тұлғаларға берілуі мүмкін емес. Ерекшелігі тек
жерінің бір бөлігі тиесілі қорға жерді қайта бөлуде. Босалқы жерлерді
пайдалану, олар басқа санатқа ауыстырғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе (ААЖ) - бағдарламалық-
аппараттық құралдарының қызметін автоматтандыру үшін байланысты
сақтаумен, берумен және ақпаратты өңдеу жиынтығы.
Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйесі негізінде
геоақпараттық технологияларды дайындау бойынша жинақтың нормативтік,
құқықтық және әдістемелік құжаттар бойынша жұмыс істеуі ЖК ААЖ және
бірыңғай анықтамалықтар, қажетті үдерістерді автоматтандыру үшін жер
кадастрын жүргізу, топырақ және геоботаникалық картографиялау негізінде
көпқабатты векторлық карталарды пайдалана отырып, ГАЖ-
технологияларды пайдалану.
Есепке алу бірлігі, сақтау және кадастр - тұйықталған шекаралармен
белгіленген тәртіппен жер құқығы қатынастары субъектілеріне бөлінген жер
учаскесі.
Кадастрлық нөмірі - бірегей, қайталанатын уақыт және ҚР аумағында
жылжымайтын мүлік объектісінің номері, оған берілетін нөмірі жүзеге асыру
кезінде кадастрлық және техникалық есепке алу (түгендеу) рәсіміне сәйкес,
ҚР заңнамасымен бекітілген, сақталады, әзірге бұл жылжымайтын мүлік
объектісі бар бірыңғай объект тіркелген құқықтары болып табылады.

 

 



289

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі-реттік нөмірі-кіші бөлімнің ҚР ЖМТ
ашылатын туралы мәліметтерді жазу үшін осы жер учаскесіне тиісті
бөлімінде тіркейді.
Контур (жер) – жер бетінің бір бөлігі, оның шегіндегі кез-келген екі нүктесін
сызықпен қосуға болады, осы контур шекаралары қиылысады. Контур
(алаңдық объект) сыртқы және ішкі шекара болуы мүмкін.
Жер-кадастрлық істің құрылымы:
- жер-кадастрлық іс титулдық беті;
- құжаттар тізімдемесі орналастырылған жер-кадастрлық іс;
- жер-кадастрлық іске түсіндірме жазба;
Мемлекеттік кадастрлық жер учаскелерін есепке алу - бірыңғай
мемлекеттік жер тізіліміне жер учаскелерін сипаттамасы және даралау,
нәтижесінде әрбір жер учаскесі мұндай сипаттамаларды алады, бір мәнді
бөлуге мүмкіндік беретін, оның басқа жер учаскелерін және жүзеге асыру,
оның сапалы және экономикалық бағалау. Мемлекеттік кадастрлық жер
учаскелерін есепке алу, әрбір жер учаскесіне кадастрлық нөмір бере отырып
сүйемелденеді.
Жер-кадастр кітабы - жер учаскелері есепке алу туралы нақты мәліметтер
кеңістіктегі орналасуы, жерінің табиғи және шаруашылық жазылатын құжат
болып табылады.
Жер-кадастрлық картасы жердің орналасқан жерін көрнекі бейнелеу
мақсатында құрылады, жер учаскелері мөлшерлерін және шекараларын
және кезіндегі олардың өзгерістерін есепке алу, біріктіру және бөлу
мақсатында жүргізіледі.
Кадастрлық нөмірді құру облыстық немесе республикалық маңызы бар
қаланың, астананың коды бар; ауданның немесе облыстық маңызы бар
қаланың) коды бар, аудандық маңызы бар; есепті кварталдың кодымен (елді
мекеннің орамы, жұмысшылар кенттері мен селолық елді мекендер,
бағбандық және саяжайлық қоғамдар, шоқ ормандар, желілік объектілер
(темір, автомобиль жолдары, жердегі, жер үсті және жер асты құбыр желілері
бөлу жолақтары бар, су қоймалары және басқа да кодтармен анықталады);
Жер мониторингі – жердің жай - күйін бақылау жүйесі, жер қорындағы
өзгерістерді дер кезінде анықтау, оларды бағалау, келеңсіз процестер
зардаптарын алдын алу және жою.
Орман мониторингі - бақылау жүйесі, бағалау және болжау жай-күйін және
серпінін орман қоры саласындағы мемлекеттік басқару мақсатында
пайдалану, орман қорын күзету, қорғау және ормандарды молықтыру және
олардың экологиялық функцияларын арттыру.
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