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 Настоящий документ издается исключительно для стороны, заказавшей его, и с конкретными целями, 
связанными только с вышеуказанным проектом. Никакая другая сторона не должна полагаться на данный 
документ, и он не может быть использован для других целей. 

Мы не несем никакой ответственности за последствия того, что какая-либо другая сторона будет полагаться 
на данный документ, или его использование для любых других целей, а также за любые содержащиеся в нем 
ошибочные данные или упущения, возникшие в результате ошибок или упущений, сделанных другими 
сторонами.  

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, а также информацию, попадающую в 
категорию охраняемой законом «интеллектуальной собственности». Соответственно,  он не может быть 
передан на рассмотрение другим сторонам без согласия как с нашей стороны, так и стороны, заказавшей его. 

Осы құжат тек оған тапсырыс берген тарап үшін жəне тек жоғарыда көрсетілген 
жобамен байланысты нақты мақсаттармен шығарылады. Ешқандай басқа Тарап бұл 
құжатқа сенбеуі керек жəне оны басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. 

Біз қандай да бір басқа Тараптың осы құжатқа сенім артуының немесе оны кез келген 
басқа мақсаттар үшін пайдалануының салдары үшін, сондай-ақ ондағы кез келген қате 
деректер немесе басқа Тараптар жасаған қателер немесе олқылықтар нəтижесінде 
туындаған олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз. 

Осы құжат құпия ақпаратты, сондай-ақ заңмен қорғалатын «зияткерлік меншік» 
санатына жататын ақпаратты қамтиды. Тиісінше, оны біздің тарапымыздан да, оған 
тапсырыс берген Тараптың келісімінсіз басқа Тараптардың қарауына беруге 
болмайды. 
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1 Кіріспе 

Осы құжат «Халықаралық Алматы əуежайы» АҚ бекітуі бойынша Mott MacDonald Ltd-пен 
əзірленді. 

TAV Airports Holding Алматы əуежайын 2021 жылы сатып алды жəне TAV Construction Ltd 
жəне Mott MacDonald Ltd кеңесшілерімен əуежай терминалдарын кеңейту жоспарлары 
бойынша жұмыс істеуде. 

Алматы əуежайы Қазақстандағы ең көп жұмыс істейтін əуежай болып табылады жəне 
кеңейту бойынша жұмыстар жолаушылардың болжамды санына қарай əуежай 
терминалының өткізу қабілетін ұлғайту үшін қажетті ретінде айқындалды. Бірқатар ықтимал 
нұсқаларды қарастырғаннан кейін бұл міндетті шешудің ең жақсы тəсілі халықаралық 
рейстерге қызмет көрсететін жаңа жолаушылар терминалын салу болып табылатыны, ал 
қолданыстағы жолаушылар терминалы ішкі рейстерге қызмет көрсететіні атап өтілді. 
Осылайша, бұл ұсынылған дизайнның негізін құрайды. Бұл тəсіл ұсынылған дизайнның 
негізінде жатыр. 

Ықтимал нұсқаларды əзірлеу сондай-ақ жаңа халықаралық жолаушылар терминалын салу 
үшін ең қолайлы орын қазіргі VIP-терминал ғимараты орналасқан жолаушылар 
терминалының тікелей солтүстігінде орналасқанын, демек, қазіргі VIP-терминал 
ғимаратына тікелей қатысы бар екенін көрсетті. VIP-терминал ғимараты мəдени мұра 
объектісі болып табылады, ал оның жалпы кіру аймағы жағынан қасбеті Майлин көшесі 
жағынан əуежайға жақындаған кезде ішінара көрінеді. Бұл ғимараттың тарихи сипатын 
ескере отырып, оның тарихи-мəдени құндылығын, сондай-ақ VIP-терминал ғимаратына 
ықтимал əсерді барынша азайтуға бағытталған шараларды анықтау мақсатында нақты 
қадамдар жасалды. 

Осыған сəйкес Баламаларды бағалау туралы есепте ұсынылғандай жолаушылар 
терминалының кеңейтілген объектілері мен құрылыстарының орналасу нұсқалары 
əзірленді ("Evaluation of Alternatives report", Мотт Макдональд, 2022, құжат нөмірі: 
100107121-004). VIP-терминал ғимараты үшін ұсынылған қандай да бір нұсқаларды 
қарастыру кезінде олардың əуежайдағы мəдени мұра объектілеріне ықтимал əсері 
ескерілді. 

Ықтимал нұсқаларды əзірлеу процесінің нəтижесінде мүдделі тараптармен кеңесу үшін екі 
нұсқа ұсынылды. Тиісінше, олардың əрқайсысы үшін осы құжатта ұсынылған 
тұжырымдамалық жобалар дайындалды. Бұл баламаларды бағалау туралы есепте 
көрсетілгендей ықтимал нұсқаларды қарау нəтижелеріне сəйкес келеді. Бұл кезеңде VIP-
терминал ғимаратының орналасуының екі нұсқасы қарастырылады: 

● 1.1 нұсқа: қолданыстағы VIP терминал ғимаратын қазіргі орнында сақтау. Екі деңгейлі 
кіреберісі бар VIP-терминал ғимаратының жанында жаңа халықаралық терминал 
құрылысы; жəне 

● 2.2 нұсқа: VIP-терминал ғимараты орнында жаңа жолаушылар терминалының 
құрылысы. VIP-терминалдың нысандары мен құрылыстарын Закарпатская көшесі мен  
перронның oңтүстік жағына жақын орналасқан жаңа ғимаратқа көшіру. Көшірілген нысандар 
мен құрылыстардың жобалары мұраның көптеген негізгі элементтерін сақтай отырып, 
қазіргі ғимаратқа негізделеді жəне ескі ғимараттан жаңасына ауыстырылады. 

Бұл құжат ұсынылған дизайн жобаларының сипаттамасын, сондай-ақ мəтінге енгізілген 
суреттер үшін қосымша контекст ретінде қабылданған жобалық шешімдердің 
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тұжырымдамалық негіздемесін қамтиды. Бұл тұжырымдамалық жобалар мүдделі 
тараптармен кеңескенге дейін дайындалды, сондықтан кеңесуден кейін оларға өзгерістер 
енгізілуі мүмкін 

Ұсынылған тұжырымдамалық жобалар егжей-тегжейлі жобалар ретінде пайдалануды 
білдірмейді; керісінше, егжей-тегжейлі жобаның элементтері процестің кейінгі кезеңінде 
жасалады, ал осы құжатта шешімдерді ұсыну одан əрі шешімдер қабылданғанға дейін 
тұжырымдамалық деңгейде қарастырылуы үшін шамадан тыс егжей-тегжейлерден аулақ 
болады. 

Келесі қадам мүдделі тараптармен консультацияда тұжырымдамалық шешімдерді қарау 
болады. Осыдан кейін түпкілікті жоба таңдалып, пысықталады, ал неғұрлым егжей-тегжейлі 
шешімдер мүдделі тараптармен кейінгі консультацияларда талқыланатын болады. Мүдделі 
тараптармен қорытынды консультациядан кейін жобалық шешімдер аяқталады. Мүдделі 
тараптармен консультациялар шеңберінде мынадай құжаттар ұсынылатын болады: 

● Тұжырымдамалық жобалар («Conceptual Design», берілген құжат); 
● Мəдени мұра объектісі туралы мəлімдеме («Heritage Statement»); 
● Мəдени мұра объектісін сақтау жөніндегі іс-шаралар жоспары («Heritage Interpretation 

Plan»); 
● Мəдени мұра объектісін сақтауға қойылатын талаптар («Conservation Performance 

Guidelines»); 
● Материалды айтарлықтай бағалау («Significant Fabric Assessment») 
● Баламаларды бағалау («Evaluation of Alternatives»); и 
● Техникалық емес сипаттағы мəдени мұра объектісіне əсері туралы түйіндеме («Non-

Technical Summary of heritage impacts»). 
 

Жоғарыда аталған құжаттар ЕРДБ жəне ХҚК жобасы кредиторларының стандарттарына 
сəйкес ағылшын тілінде дайындалды. Мəдени мұра объектісін сақтау жөніндегі іс-шаралар 
жоспары жəне мəдени мұра объектісіне əсер ету туралы техникалық емес сипаттағы 
түйіндеме де орыс жəне қазақ тілдеріне аударылатын болады. Сонымен қатар, осы 
құжаттың «Тұжырымдамалық жобалар (шешімдер)» орыс тіліндегі нұсқасы ұсынылады. 

Келесі тарауларда екі нұсқаның жобалық шешімдері берілген, бұл ретте 2-тарауда                         
«1.1-нұсқа», ал 3-тарауда «2.2-нұсқа» ұсынылған. 

Осы құжатқа енгізілген барлық суреттер «TAV Construction» 2022 жылы ұсынылғанына 
назар аударамыз. 
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2 1.1 нұсқа: VIP-терминал ғимаратын 
жаңа жолаушылар терминалына 
интеграциялау      

Осы опцияға сəйкес жаңа халықаралық терминал VIP терминал ғимаратының артында 
орналасады жəне екі ғимарат біріктіріледі. Əуежайдың жалпы кіру аймағы жағынан кіру екі 
деңгейлі болады жəне жеткілікті жолаушылар ағынын, сондай-ақ жолаушыларды түсіру 
жəне отырғызу үшін қажетті кеңістікті қамтамасыз ету мақсатында VIP-терминал 
ғимаратының алдында салынған көлік құралдары үшін пандустан жүргізеді. 

Терминалдың ауданын орналастыру үшін əуежайдың бақыланатын аймағын батысқа қарай 
кеңейту қажет болады, бұл ретте 2.2-нұсқаға қарағанда көп дəрежеде, өйткені                        
VIP-терминалды орналастырудың осы нұсқасымен салыстырғанда жаңа терминал (бірінші 
нұсқада) Жолаушыларды түсіру/отырғызу аймағынан алыс орналасады. 

2.1 Дизайн бойынша ұсыныстар 

2.1.1 Терминалдың сызбасы 

Жолаушылар терминалының жаңа ғимараты шамамен 48000 шаршы метрді құрайды, ол 
жолаушылар үшін екі қабат пен мезанинге бөлінеді. «1-қабат» деп аталатын бірінші қабат 
келген жолаушыларға қызмет көрсетуге бағытталған жəне келу бақылауын, паспортты 
бақылау аймағын, багажды алуды, кедендік аймақты, Duty Free бажсыз дүкендерін жəне 
келу залын қамтиды. Бұл деңгейге қашықтықтан қону алаңы, багажды өңдеу жүйесі, VIP 
аймағы жəне бірқатар бөлшек сауда/тамақ жəне сусындар кіреді. 

2.1Error! Reference source not found. жолаушылар терминалының (ЖТҒ) жаңа 
ғимаратының цокольдік қабатының жоспары жəне оның жалпы жоспарға сəйкес VIP-
терминалдың қолданыстағы ғимаратымен байланысы көрсетілген. Суреттен көріп 
отырғанымыздай, VIP-терминал ғимараты жаңа ЖТҒ мен жолаушыларды отырғызу 
аймағының арасында орналасатын болады, сондықтан көлік құралдарына арналған 
пандусқа жету үшін жолаушылар VIP-терминал ғимараты арқылы өтетін болады. 

Жолаушылар қолданатын жоғарғы жағы «2 қабат» деп аталады. Error! Reference source 
not found.-суретте көрсетілгендей, ол ұшу алаңы болып табылады жəне ұшу залы, тіркеу 
аймағы, ұшуды бақылау жəне паспорттық бақылау аймағы, Duty Free бажсыз сауда 
дүкендері, бөлшек сауда дүкендері мен тамақтану орындары, сондай-ақ қону жəне 
телескопиялық траптарға шығу жолдары бар. 

 2.2Error! Reference source not found.Жолаушыларды түсіруге арналған пандустың жоғарғы 
жағынан жаңа ЖТҒ-ға қол жеткізу үшін VIP-терминал ғимаратын 2 қабат деңгейінде кесіп 
өту қажет болады. VIP терминал ғимаратын қосатын үш өту ұсынылады. Бұл туралы 
толығырақ ақпарат 2.1.2-бөлімде берілген. 
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2.1-сурет: 1.1 нұсқасының 1-қабат жоспары  

 

 

2.2-сурет: 1.1 нұсқасының 2-қабат жоспары 
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Пайдалану тұрғысынан мұндай екі деңгейлі құрылымның болуы келетін жəне кететін 
жолаушылар ағынын бөлу үшін, сондай-ақ жолаушылардың жайлылық стандарттарына 
сəйкестігі үшін қажет. 

Жоғарыда аталған екі қабаттан басқа, терминалда суреттерде көрсетілмеген мезанин 
қабаты болады. Бұл қабатта жолаушыларды ауыстырып отырғызуға арналған транзиттік 
аймақ, сондай-ақ кейіннен үшінші тараптармен жабдықталатын жолаушыларға арналған 
күту бөлмелері болады. 

2.1.2 Көлік құралдарына арналған пандус 

Жоғарыда көрсетілген көлік құралдарына арналған пандус, бұл құрылымның жалғасы 
ретінде қолданыстағы пандусқа (қолданыстағы ЖТҒ-ға қызмет етеді) қосылады, 
осылайша жолаушыларды түсіру/отырғызу үшін екі деңгейлі аймақ құрылады. Бұл ұшып 
келетін жəне ұшып кететін жолаушылар ағынын терминалға кірер алдында бөлуге 
мүмкіндік береді, ал үш жолаушылар көпірі көлік құралдарына арналған пандустың 
жоғарғы деңгейін жəне жолаушылар терминалының 2-қабатын қосады. Пандустың төменгі 
деңгейінен терминалдың 1-ші қабатына кіру жер деңгейінде болатынын ескере отырып, 
жолаушылар көпірлеріне қажеттілік болмайды, өйткені кіру VIP-терминал ғимараты 
арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін - жеткілікті жолаушылар ағыны мен жер деңгейінде 
апаттық шығуды қамтамасыз ету үшін кейбір терезе конструкцияларын бөлшектеу, 
сонымен қатар жаңа есіктер жасау қажет болады. Əуежайдың жалпы кіру аймағы жағынан 
көлік құралдарына арналған пандустың биіктігі 2.3 -сурет көрсетілген. 

2.1 -сурет: VIP-терминал ғимаратының алдындағы көлік құралдарына арналған 
пандусты көрсететін əуежайдың жалпы кіру аймағы жағынан көрініс 

 

 

2.4-суретте көрсетілгендей, көлік құралдарына арналған пандустың жоғарғы деңгейі VIP 
терминал ғимаратының жоғарғы қабатының төбесімен бірдей биіктікте болуы керек. 
Пандустың мұндай биіктігін таңдау, мысалы, автобустар сияқты пандустың төменгі 
деңгейінде үлкен көліктердің жүруі үшін жеткілікті биіктікті қамтамасыз ету қажеттілігіне 
байланысты. 

Осылайша, пандустың жоғарғы деңгейінен жаңа ЖТҒ-ға VIP терминал ғимаратының ішкі 
бөлігі арқылы кіру мүмкін емес, өйткені биіктіктері сəйкес келмейді. Мұндай қолжетімділікті 
қамтамасыз ету үшін үш жаяу жүргіншілер көпірін салу жоспарлануда. Error! Reference 
source not found.-суретте көрсетілгендей осы мақсатта VIP-терминал ғимаратының 
төбесіндегі ойықтарды кесу қажет. Нəтижесінде жолаушылар VIP-терминалдың төбесінде 
жасалған ойықтар арқылы көлік құралдарына арналған пандустан апаратын жаяу 
жүргіншілер көпірлері арқылы ЖТҒ-ның 2-ші қабатына қол жеткізе алады. 



Mott MacDonald | Концептуальные проекты нового терминала 
Аэропорт Алматы, Казахстан 
 

 100107121 |  100107121-006 |   |   | Май 2022 
  https://mottmac.sharepoint.com/teams/pj-
e9982/do/Forms/AllItems.aspx?id=2Fpj2Fdo2F1220International%20heritage%20consultant2E%20Signposting%20Document&viewid=5
b15ff2e2D43062D6e97f7a13e00&OR=Teams%2DHL&CT=1652431434370&params=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkF
wcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjAzMDcwMTYxMCJ9 
 

16 беттің 6-беті 
  

2.4-сурет: Көлік құралдарына арналған пандус арқылы баратын кірме көпірлердің 
кескіні  

 

Error! Reference source not found.-суретте, Error! Reference source not found.-суретте жəне 
2.2-суретте, VIP терминал ғимаратының төбесіндегі жаяу жүргіншілер көпірлеріне қол 
жеткізуді жеңілдету үшін ойықтардың суретін қоспағанда, бұл қандай болатындығы 
көрсетіледі. 

Error! Reference source not found.-сурет: Көлденең қимадағы инженерлік сызу 

 

Error! Reference source not found.-с-сурет: Көлік құралдары мен кіреберіс көпірлерге 
арналған пандустың жоғарғы деңгейінің сыртқы бөлігін визуализациялау (2-ден 1) 
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2.2-сурет: Көлік құралдары мен кіреберіс көпірлерге арналған пандустың жоғарғы 
деңгейінің сыртын визуализациялау (2-ден 2-ге дейін) 

 

 

2.2 Өзге конструктивтік пайымдаулар 
VIP-терминал ғимаратының жаңа халықаралық терминалға жақын болуына байланысты 
жаңа терминал ғимаратының құрылымдық бөліктері VIP-терминал ғимараты 
конструкциясының тұрақтылығы мен беріктігіне теріс əсер етуі мүмкін. Қазіргі уақытта      
VIP-терминал ғимараты Қазақстандағы қолданыстағы сейсмикалық нормаларға сəйкес 
келмейді. Əуежайдың барлық жаңа ғимараты сейсмикаға төзімділік жөніндегі талаптарға 
сəйкес келуі тиіс болғандықтан, VIP-терминал аймағында кез келген құрылыс жұмыстарын 
жүргізу ғимарат конструкциясын қосымша күшейтуді талап етеді. 

Мұндай жұмыстар VIP-терминал ғимаратының сыртқы түрін өзгертетін сияқты. Бұл 
жұмыстардың ауқымы жоғарыда келтірілген суреттерде көрсетілмеген, өйткені қажетті 
түрлендірулердің егжей-тегжейлері əлі анықталған жоқ. 
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3 2.2 нұсқа: VIP терминал объектілері 
мен құрылыстарын ауыстыру                                                                            

Осы нұсқаға сəйкес VIP-терминалдың объектілері мен құрылыстары ауыстырылады, ал 
босаған орынды жаңа ЖТҒ алады. Бұл ретте мəдени мұраға жататын VIP-терминал 
ғимаратының негізгі элементтері жаңа ғимаратқа көшірілетін болады, ол қазіргі 
VIPтерминал ғимараты сияқты стильде жобаланатын болады. 

VIP-терминалдың көшірілген объектілері мен құрылыстары Закарпатская көшесінің 
бойында, қазіргі терминалдың оңтүстігінде орналасатын болады жəне жалпы мақсаттағы 
авиация терминалы да, президенттік жəне үкіметтік арнайы рейстерге қызмет көрсетуге 
арналған ғимарат (мысалы, шақырылған жоғары лауазымды тұлғалар мен Үкімет 
мүшелерінің кездесулері үшін) жұмыс істейтін болады.  

Əуежайдың жаңа ЖТҒ  бақыланатын аймағын батысқа қарай кеңейту қажет болады, бірақ 
1.1-нұсқадағыдай дəрежеде емес. Жаңа ғимарат үшін бұл аймақты кеңейту қажет емес, 
өйткені ол жеке ұшақтар мен жалпы мақсаттағы авиация пайдаланатын аймаққа жақын 
болады. 

 

3.1 Дизайн бойынша ұсыныстар 

3.1.1 Жаңа терминал сызбасы жəне дизайны 

"Ішкі жұмыс" тұрғысынан жаңа ЖТҒ орналасуы 1.1 нұсқасымен бірдей болады, бірақ ол 
VIP терминал ғимаратын қамтымайды. 1.1 нұсқасындағыдай, қолданыстағы пандустан 
келетін жəне пандустың жоғарғы деңгейін ЖТҒ 2-ші қабатымен байланыстыратын үш 
жолаушылар көпірімен толықтырылған екі деңгейлі пандус жүйесі қолданылады (қараңыз.  
3.1-сурет). 

 3.1-сурет: Жаңа ЖТҒ сыртқы бөлігін визуализациялау 

 

Терминалдың алдында болашақта Мейлин көшесіне шығатын көріністі қарастыруға 
мүмкіндік беретін кеңістік болады (дегенмен бұл мəселені одан əрі қарау керек). 
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16 беттің 9-беті 
  

3.1.2 VIP-терминалды салу жəне ауыстыру 

Аталған жерге жаңа ЖТҒ орналастыру үшін VIP-терминалдың қазіргі ғимараты 
көшірілетін болады, алайда ғимараттың мəдени мұра объектісі ретіндегі негізгі 
элементтері сақталатын болады. 3.2-суретте көрсетілгендей, қолданыстағы              
VIP терминалды алмастыратын жəне көшірілген мəдени мұра объектілерін 
қамтитын жаңа ғимарат əуежайдың оңтүстік бөлігінде əуежайдың қолданыстағы 
сəулеттік стиліне сəйкес келетін бір көлденең жазықтықта салынады 

3.2-сурет: Жаңа ЖТҒ орналасуы жəне VIP-терминал ғимаратын ауыстыру (сары 
түспен белгіленген) 

 

 

VIP-терминал ғимараты жалпы мақсаттағы авиация терминалы ретінде жəне əрбір аймақ 
үшін жеке кіру жəне шығу жолдары бар Президенттік терминал ретінде қызмет ететін 
болады. Президенттік терминал президенттік залдан, Президент қызметкерлеріне, 
қауіпсіздік қызметкерлері мен баспасөз өкілдеріне арналған үй-жайлардан, сондай-ақ 
баспасөз орталығынан тұрады. 

Жалпы мақсаттағы авиация терминалы вестибюльден, тексеру, тіркеу жəне паспорттық 
бақылау аймағынан, сондай-ақ ұшып шығу жəне ұшып келу залдарынан тұратын болады. 
3.3-суретте қабаттың болжамды жоспары көрсетілген. Айта кету керек, тек бірінші қабат 
пайдаланылады жəне VIP терминалдың қолданыстағы ғимаратынан айырмашылығы, 
екінші қабат қабылданбайды. VIP-терминалдың жаңа ғимаратының қабаттың жоспарына 
қойылатын талаптар Қазақстан Үкіметімен келісілген жəне қауіпсіздік қызметінің 
талаптарына сəйкес келеді. 
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16 беттің 10-беті 
  

3.3-сурет: VIP-терминал ғимаратының ауыстырылуы ескерілген қабат жоспары 

 

3.3-сурет көрсетілгендей, президенттік терминал мен жалпы мақсаттағы авиация 
аймақтары VIP-терминал ғимаратында жеке жұмыс істейтін болады жəне əуежайдың 
жалпы кіру аймағы мен бақыланатын аймағы жағынан жеке кіру жəне шығу жолдары 
болады, ал қазіргі терминал аймағына кіру ғимараттың орталық галереясы арқылы жүзеге 
асырылатын болады. Жалпы мақсаттағы авиация терминалының қажеттіліктері үшін 
ғимараттың оңтүстік-батыс қасбеті жағынан VIP-терминалдың қолданыстағы ғимаратында 
жоқ жаңа кіреберіс пайдаланылатын болады. 

Қазақстан Үкіметімен келісім бойынша Президенттік терминалға мынадай функциялар 
жүктеледі: 

● Президенттік зал (жатын бөлме, асхана, қонақ бөлме, дəретхана, душ); 
● Президент қызметкерлеріне, қауіпсіздік қызметінің қызметкерлеріне жəне баспасөз 

өкілдеріне арналған жайлар; сондай-ақ 
● Баспасөз орталығы. 
 
Жалпы мақсаттағы авиация терминалының шеңберінде мынадай функциялар 
орындалатын болады: 
● Кіріс аумағы; 
● Тексеру жəне паспорттық бақылау; 
● Тіркеу; 
● Ұшу залы; сондай-ақ 
● Ұшып келу залы. 

Əуежайдың бақыланатын аймағы жағынан VIP-терминалдың жаңа ғимараты жеке 
авиация мен жалпы мақсаттағы авиация пайдаланатын Оңтүстік перронмен біріктірілетін 
болады. Жалпы қолжетімділік аймағы тарапынан көлік тұрағын ұйымдастыруды жəне 
аумақты абаттандыруды қоса алғанда, Закарпатская көшесінен жер үсті деңгейінен 
автокөліктердің кіру мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Бұл Закарпатская көшесінің көрінетін 
бағытын жасайды. 

3.4-сурет жəне 3.5-сурет VIP терминалдың жаңа ғимараты барынша ауқымды  
көрсетілген. 
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16 беттің 11-беті 
  

3.4-сурет: Əуежайдың жалпы кіру аймағы жағынан VIP-терминалдың жаңа 
ғимаратын визуализациялау, жоғарыдан көрініс 

 

 

3.5-сурет: Əуежайдың бақыланатын аймағынан VIP терминалдың жаңа ғимаратын 
визуализациялау, жоғарыдан көрініс         

 

Жаңа ғимараттың пайдалы ауданын сəйкестендіру үшін бірінші қабаттың ауданы қазіргі 
ғимаратқа қарағанда сəл үлкенірек болады. Бұған ғимараттың кішкене кеңеюі есебінен 
жəне жалпы кіру аймағы мен əуежайдың бақыланатын аймағы жағынан ғимараттың негізгі 
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16 беттің 12-беті 
  

қасбеттерінің көрнекі көрінісіне əсер етпейтіндей қол жеткізіледі. (3.6-суретті жəне 3.7-
суретті қараңыз) 

3.6-сурет: VIP-терминалдың жаңа кеңейтілген басылымының бүйір қасбеттері (сол 
жақта солтүстік-батыс қасбет, оң жақта оңтүстік-шығыс қасбет)  

 

 

3.7-сурет: Жаңа кеңейтілген VIP-терминал ғимаратының бүйір бөліктері (сол жақта 
солтүстік-батыс қасбет, оң жақта оңтүстік-шығыс қасбет)   

 

 

Жалпы қолжетімділік аймағы жағынан қасбет (3.8-сурет жəне 3.9-сурет) қолданыстағы 
VIP-терминал ғимаратын жаңғыртатындай етіп жобаланған. Қолданыстағы ғимаратпен 
салыстырғанда осы қасбеттің болжамды өзгерістері мыналарды қамтиды: 

● Қолданыстағы ғимараттың солтүстік-батыс шетінен заманауи бір қабатты ғимаратты 
бөлшектеу; 

● Қасбеттің шеткі шектерінде, яғни солтүстік-батыс жəне оңтүстік-шығыс ұштарында 
төменгі деңгейдегі қосымша кішкене терезе ашылуы; жəне 

● Осы қасбеттің оңтүстік - шығыс жағындағы заманауи кіреберісті бөлшектеу. 
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16 беттің 13-беті 
  

 
3.8-сурет: Жаңа VIP-терминалының ғимараты ескерілген əуежайдың жалпыға 
қолжетімді аймағы 

 
 

3.9-сурет: Əуежайдың жалпы кіру аймағы жағынан VIP-терминалдың жаңа 
ғимаратын визуализациялау  

 

 

Əуежайдың бақыланатын аймағы жағынан қасбет (3.10-сурет, 3.11-сурет жəне 3.12-сурет) 
қолданыстағы VIP-терминал ғимаратының негізінде жобаланған. Қолданыстағы 
ғимаратпен салыстырғанда осы қасбеттің болжамды өзгерістері мыналарды қамтиды: 

● Жоғарғы деңгейдегі түпнұсқа стильдегі балконды қайта құру, ғимараттың өзіндік 
дизайнын қайта құру; 

● Қажет емес есіктерді ауыстыру мақсатында қолданыстағы ғимараттың терезе стиліне 
сəйкес келетін төменгі деңгейдегі қосымша терезелер; жəне 

● VIP-терминал ғимаратын қолданыстағы ЖТҒ-мен байланыстыратын бұрынғы көпірді 
терезеге ауыстыру. 
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16 беттің 14-беті 
  

 3.10-сурет : Əуежайдың ұсынылатын жаңа бақыланатын аймағы 

 

 

3.11-сурет: Əуежайдың бақыланатын аймағы жағынан VIP-терминалдың жаңа 
ғимаратының қасбетінің көлденең қимасының сызбасы 

 

 

3.12-сурет: Əуежайдың бақыланатын аймағынан VIP терминалдың жаңа ғимаратын 
визуализациялау 

 

 

Əуежайдың жалпы кіру аймағының кіреберісіндегі витраждар мəдени мұра объектісі 
ретінде қолданыстағы ғимараттың негізгі тарихи құндылығы болып саналады. Бұл 
элементті сақтау үшін оны жаңа ғимаратқа көшіру ұсынылады. Тасымалдау кезінде əр 
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16 беттің 15-беті 
  

терезе əйнегі, сондай-ақ жақтау бөлшектеліп, содан кейін жаңа ғимаратта қалпына 
келтіріледі, əр терезе əйнегі бастапқы қалпына келтіріледі.  

Мүмкін болған жағдайларда мəдени мұраның басқа объектілерін оларды сақтау 
мақсатында жаңа ғимаратқа көшіру де қаралатын болады. Атап айтқанда, ғимараттың 
жоғарғы жағында орналасқан белведер мұнарасын жылжытуға бола ма, жоқ па деген 
талқыланды, бірақ бұл мүмкін емес деп шешілді, өйткені қозғалыс кезінде құрылым құлап 
кетуі мүмкін. Оның орнына жаңа белведер мұнарасы салынады; ғимараттың ұшу-қону 
жолақтарына жақындығын ескере отырып, жоғарғы жағындағы ине авиациялық қауіпсіздік 
талаптарына сай болуы үшін жылжымалы болуы тиіс. 

3.2 Өзге конструктивтік пайымдаулар                                                                        
VIP-терминалдың жаңа ғимаратының құрылысы басынан бастап сейсмикалық төзімділік 
нормаларын ескере отырып, сондай-ақ ғимараттың көрнекі бейнесіне нұқсан келтірмей 
жүргізілетін болады. Бұл ғимараттың беріктігін арттырады. 

 



Mott MacDonald | Концептуальные проекты нового терминала 
Аэропорт Алматы, Казахстан 
 

 100107121 |  100107121-006 |   |   | Май 2022 
  https://mottmac.sharepoint.com/teams/pj-
e9982/do/Forms/AllItems.aspx?id=2Fpj2Fdo2F1220International%20heritage%20consultant2E%20Signposting%20Document&viewid=5
b15ff2e2D43062D6e97f7a13e00&OR=Teams%2DHL&CT=1652431434370&params=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkF
wcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjAzMDcwMTYxMCJ9 
 

16 беттің 16-беті 
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