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ФИО руководителя 

проекта 

Ахмеджанов Тлевхан Куромжанович 

Наименование 

проекта 

Усовершенствование методики оценки и выбора эффективного способа 

повышения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в 

республике казахстан 

Контакты руководителя 

(моб. емайл) 

8 771 455 11 78 

ahm_tlev_49@mail.ru 

Дата начала и завершения проекта (либо 

ожидаемоя дата завершения) 

2018-2020гг 

Цель проекта 
совершенствование методики оценки и выбора эффективного способа повышения кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения для привлечение и увеличение инвестиционных вложений в АПК.  

Описание проекта 

В результате активного взаимодействия человека с окружающей средой происходит ее преобразование 

соответствии со своими потребностями. Вместе с тем, реальная обстановка земель сельскохозяйственного 

назначения не всегда отвечают требованиям экологической безопасности сельхозпродукции. В силу этого во всем 

мире в том числе и в Казахстане 

(Сd), Ртуть (Hg), Свинца (Pb), Арсений(As). Тяжелые металлы входят в круговорот органического вещества и 

усиливает естественные геохимические аномалии. Так, содержание тяжелых металлов в почве  и атмосфере 

приводит к активному  поглощению  и накоплению их в растениях, что не только негативно отражается на 

жизнедеятельности самих растений, но и представляют серьезную угрозу здоровью человека и животных. 

Результат/ожидаемые результаты 

проекта 

Анализ существующих и разработка инновационных способов профилактики и ликвидации последствий 

естественного и техногенного загрязнений земельных и водных ресурсов в рассматриваемых областях Казахстана 

Полное ФИО участников проекта ( если есть 

зарубежные, то указать Страну) 

Т.К. Ахмеджанов, Б.О. Джанкуразов, Э.А. Мурсалимова, Ш.Ж. Омарова, Г.Е. Ахметкеримова, С.А. Тургульдинова, 

А.А. Шаймерденова 

 

 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

ФАКУЛЬТЕТ: СУ, ЖЕР ЖӘНЕ ОРМАН РЕСУРСТАРЫ 

 

 

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

Ахмеджанов Тлевхан Куромжанович 

Жобаның атауы   

Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 

кадастрлық құнын арттырудың тиімді әдісін таңдау және бағалау әдістемесін 

жетілдіру 

Жетекшімен байланыс 

(ұялы электрондық пошта) 

8 771 455 11 78 

ahm_tlev_49@mail.ru 

Жобаның басталу және аяқталу күні (немесе 

күтілетін аяқталу күні) 

2018-2020гг 

Жобаның мақсаты 
агроөнеркәсіптік кешенге инвестицияларды тарту және арттыру мақсатында ауылшаруашылық жерлерінің 

кадастрлық құнын арттырудың тиімді әдісін таңдау және бағалау әдістемесін жетілдіру. 

Жобаның сипаттамасы 

Адамның қоршаған ортамен белсенді әрекеттесуі нәтижесінде ол олардың қажеттіліктеріне сәйкес өзгереді. 

Сонымен қатар, ауылшаруашылық жерлерінің нақты жағдайы әрдайым ауылшаруашылық өнімдерінің 

экологиялық қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келе бермейді. Осыған байланысты бүкіл әлемде, соның ішінде 

Қазақстанда да 

(Cd), Меркурий (Hg), Қорғасын (Pb), Арсений (Ас). Ауыр металдар органикалық циклге еніп, табиғи геохимиялық 

аномалияларды күшейтеді. Осылайша, топырақтағы және атмосферадағы ауыр металдардың құрамы олардың 

өсімдіктерде белсенді сіңуіне және жиналуына әкеледі, бұл өсімдіктердің өміріне теріс әсер етіп қана қоймайды, 

сонымен қатар адам мен жануарлар денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер 
Қазақстанның қарастырылған аймақтарында жердің және су ресурстарының табиғи және техногендік ластануының 

алдын алу мен салдарын жоюдың инновациялық әдістерін талдау және дамыту 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз) 

Т.К. Ахмеджанов, Б.О. Джанкуразов, Э.А. Мурсалимова, Ш.Ж. Омарова, Г.Е. Ахметкеримова, С.А. Тургульдинова, 

А.А. Шаймерденова 
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Name of the project 

manager 

Akhmedzhanov Tlevkhan Kuromzhanovich 

Project name 

Improvement of the methodology for assessing and choosing an effective way to 

increase the cadastral value of agricultural land in the republic of Кazakhstan 

Manager contacts 

(mobile email) 

8 771 455 11 78 

ahm_tlev_49@mail.ru 

 

Project start and end date (or expected 

completion date) 

2018-2020yy 

Objective of the project 
improving the methodology for assessing and choosing an effective way to increase the cadastral value of agricultural land 

in order to attract and increase investment in the agro-industrial complex. 

Project Description 

As a result of active human interaction with the environment, it is transformed in accordance with their needs. At the same 

time, the real situation of agricultural lands does not always meet the requirements of environmental safety of agricultural 

products. Because of this, all over the world, including Kazakhstan 

(Cd), Mercury (Hg), Lead (Pb), Arseny (As). Heavy metals enter the organic cycle and enhance natural geochemical 

anomalies. Thus, the content of heavy metals in soil and atmosphere leads to their active absorption and accumulation in 

plants, which not only negatively affects the life of the plants themselves, but also poses a serious threat to human and 
animal health. 

Result / expected results 

 the project 

Analysis of existing and development of innovative methods of prevention and elimination of the consequences of natural 

and technogenic pollution of land and water resources in the considered regions of Kazakhstan 

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country) 

T.K. Akhmedzhanov, B.O. Dzhankurazov, E.A. Mursalimova, Sh. Zh. Omarova, G.E. Akhmetkerimova, S.A. 

Turguldinova, A.A. Shaimerdenova 

 

 


