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Аңдатпа: Қоғамдық ыңғайлы өмір сүру деңгейі артуына байланысты, 

жаңа орталықтандырылған қоғамдық орталықтар жобасы пайда болды. Әсем 

екі қабатты ғимараттарда бірнеше мекемелер пайда болды. Мысалы, сауда 

орталықтарында азық-түлік дүкендері, тұрмыстық заттар дүкені, асхана, 

тұрмыстық қызмет көрсету комбинаты, қонақ үйлер орналастырылды. 

Кілт сөзі: қоғамдық орталық, мекеме, ауылдық елді мекен, инженерлік, 

ғимараттар. 

Бұрынғы уақытта ауылдық елді мекен территориясында қожалық тұрғын 

үйге ұқсас бірқабатты үйшіктерде шамамен 14 қоғамдық мекемелерге дейін 

орналастырылатын. Бұл жағдайда мұндай үйшіктерді өмірге ыңғайластыру (су 

тарту, газ жүргізу және т.б.) мүмкіндігі аз болғандықтан, ауыл тұрғындары бір 

мекемеден екінші мекемеге бару үшін үлкен арақашықтықтарға жүруі қажет 

болатын. Әкімшілік орталықтарында біріктірілді: совхоз әкімшілігі, ауылдық 

кеңес әкімшілігі, пошта, жинақ кассасы, зертхана орналастырылды. 

Орталықтандырылған ғимараттар мыналарға мүмкіндік берді: ауыл 

келбетін өзгертуге; қоғамдық мекемелерге бөлінген алаңдар аудандарын 

қысқартуға; инженерлік коммуникациялар жүргізуге; ғимараттар пайдалануға 

кететін шығындар көлемін азайтуға; халыққа қызмет көрсету деңгейін арттыруға 
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мүмкіндік берді; қоғамдық орталықтар мен алаңдарды жобалау барысында 

олардың саны мен жоспарына қатысты бірнеше нұсқа туындауы мүмкін. 

Қоғамдық орталық дегеніміз ауылдық елді мекеннің тұрғын аймағының бір 

бөлігі болып табылады. Бұл жерде сәйкес ғимараттар мен үймереттерде 

тұрғындардың қоғамдық өмірі өтеді. Ауылдық елді мекенде қоғамдық 

мақсаттағы ғимараттар қатары аз: әкімшілік, сауда орталығы, клуб, мектеп. 

Сирек жағдайда спорт залы мен музыка мектебін кездестіруге болады. 

Сондықтан бір алаңы бар бір қоғамдық орталық қалыптастырған жөн. Жекелеген 

жағдайларда тұрғын аймақ пен өндірістік аймақтардың түйісу орындарында тағы 

бір қоғамдық орталық пен алаң жобалау қалыптастыру қажеттілігі туындайды. 

Екінші нұсқа әкімшілік орталықта ауылшаруашылық кәсіпорнының кеңсесінің, 

ал сауда орталықтарында асханалардың орналасуымен байланысты. 

Ықтимал нұсқаларды қарастырайық: (сурет 1). 

 

 

Сур. 1 

 

Әрбір ұсынылып отырған нұсқалардың өзіндік артықшылықтары мен 

кемшіліктері бар. Әрбір халыққа қызмет көрсету мекемесі өзінің функционалдық 

ерекшеліктеріне ие және өзінің орналасуына бірқатар талаптар қояды. 

Соңғылары екі топқа дифференциалданады: ауыл территориясына қатысты 

орналасқан және таңдап алынған учаскеде орналастырылған. Қызмет көрсету 

мекемелерінің орналастырылуына қойылатын талаптарға баса тоқталып өтейік: 

сәбилер балабақшасы тұрғындардың еңбек ету бағытына қарай тыныш және таза 
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жерде орналасуы қажет. Учаске тегіс, күн сәулесі жақсы түсетіндей болуы қажет. 

Учаске территориясы қоршалады және көгалдандырылады. 

Мектеп ауылдық елді мекен орталығына жақын жеке учаскеде парк, спорт 

кешендері немесе клуб маңайында орналастырылады. Учаске тегіс, 

мүмкіндігінше оңтүстік беткейде, жарық жақсы түсетіндей болуы тиіс. Мектеп 

ғимараты көше қызыл сызығынан 25 м қашықтықта тұрғызылуы тиіс. Мектеп 

шыға берісі қарқынды көлік қозғалысына ие көшеге шықпауы керек. Мектепке 

барар жолда оқушылар автокөліктер көп жүретін жолдарды кесіп өтпеуі тиіс. 

Мектепке бөлінген учаске қоршалады. Егер мектеп территориясында интернат 

та орналасқан болса қойылатын талаптар да қатаң бола түседі. Мысалы, шу 

деңгейіне қойылатын талаптар. 

Мектеп периметр бойынша көгалдандырылады (6 м). Мектеп шегі мен ең 

жақын тұрғын үйге дейінгі арақашықтық 10 м аса, ал әжетханаға дейінгі 

арақашықтық 10 м болуы тиіс. Мектеп шегіне тұрғын үй тұтас қаптал бетімен 

жанаса тұрғызыла алады. (сурет 2). 

 

 

Сур. 2 

 

Сауда орталықтарын ауыл орталығындағы алаңға орналастырған жөн. Кей 

жаңдайда сауда орталықтарын өндірістік аймаққа жақын орналастыру 

қажеттілігі туындайды, өйткені оның құрамына асханалар енеді. Әкімшілік 

орталығын ауылдық елді мекен орталығында, яғни пошта, банк, жергілікті билік 

өкілдері отыратын орындар маңында орналастыру ұсынылады. Алайда, бұл 

жалғыз дұрыс шешім деп қабылданбауы тиіс. Бұл ғимаратта бұрын совхоз 
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кеңсесі, қазір ірі АҚ кеңселері бар. Жағдайды ескере отырып, ғимарат өндірістік 

аймаққа жақын орналастырылуы да мүмкін. 

Клуб ауылдық елді мекен орталығында саябақ, спорттық кешендер, су 

қоймаларына жақын орналастырылады.  Аурухана ауылдық елді мекен 

территориясында ерекше орын алады. Мынадай екі шарт орындалуы тиіс: 

жағымды табиғат жағдайлары (саябақ немесе су қоймалары маңы) және басқа 

елді мекендерден ауруханаға тікелей жету мүмкіндігі. (сурет 3). 

 

 

Сур. 3 

 

Фельдшер-акушерлік пункт тыныш, транзитті жолдардан және шулы 

орталықтардан тыс, жасыл желектер маңына орналастырылуы тиіс.  

Коммуналдық нысандар – монша, наубайхана, қазандық және өртке қарсы 

орталық өндірістік және тұрғын аймақтардың түйісу орындарында 

орналастырылады. Қызмет көрсету орындарының ыңғайлылығы оның ауылдық 

елді мекен территориясында орналластырылуымен және оның тұрғын 

ғимараттардан қашықтығымен тығыз байланысты. Осыған байланысты қызмет 

көрсету радиусына шек қойылады. Қарастыратын болсақ: балалар мекемесі – 

0,5 км; мектеп – 2–3 км; клуб – 2–3 км; монша – 1–2 км; саябақ – 2–3 км. 
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