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Узнаете, какие изменения внесли в закон 
об обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев опасных 
объектов. Краткий обзор и сравнительные 
таблицы помогут быстрее сориентироваться 
в новшествах и применить их в работе. 

Поймёте, можно ли допустить к работе 
специалиста, если в его удостоверении 
по БиОТ нет подписи и печати госинспектора.

Разберётесь с новой редакцией Правил 
по защите персональных данных, чтобы не 
нарушить закон при передаче и обработке 
личной информации во время инструктажей, 
медосмотра и прочих мероприятий 
по охране труда. 

Электронная система
«ACTUALIS: Кадровое дело»

Получите демо-доступ БЕСПЛАТНО 
на сайте www.vip-kadry.mcfr.kz

Қауіпті нысандар иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 
туралы заңға қандай өзгерістер енгізілгенін 
білесіз. Қысқаша шолулар мен салыстырмалы 
кестелер кіргізілген жаңалықтарды тез 
бағдарлап, оларды жұмыс барысында қолдануға 
көмектеседі.

Егер оның ЕҚжЕҚ куəлігінде мемлекеттік 
инспектордың қолы мен мөрі болмаса, маманды 
жұмысқа жіберуге болатыны-болмайтынындығы 
жайында түсінік аласыз.

Нұсқамалар, медициналық тексерулер мен
еңбекті қорғау бойынша басқа да шаралар 
барысында жеке ақпаратты беру жəне өңдеу 
кезінде заңды бұзбау үшін Жеке деректерді 
қорғау ережелерінің жаңа редакциясымен 
таныса аласыз. 

НОВОЕ в электронной системе:
Можно ли уволить работницу, 
которая находится в декрете 
11 лет подряд? 

http://www.kadry.mcfr.kz/
http://www.vip-kadry.mcfr.kz/


 - 50 %

Получите годовой доступ 
к справочной системе 

тариф VIP 

на 3 дня

Период действия акции: 
с 1 по 31 мая 2021 года              https://vip-kadry.mcfr.kz/
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МАМАННАН СҰРАҢЫЗ 

ЕҚжЕҚ жөніндегі куəлікте міндетті түрде мемлекеттік 
инспектордың қолы мен мөрі болуы тиіс пе

ТҚ инженері ЕҚжЕҚ жөніндегі куəлікте мемлекеттік инспектордың 
қолы мен мөрі жоқ болғандықтан монтаждау жəне сервис жөнін-
дегі шебердің жұмыс істеуіне рұқсат бермейді. Бұл – заңды ма?

Жауап беретін: Əшіров А. А., «AСTUALIS: Кадрлық іс» элек-
трондық жүйесінің сарапшысы, еңбек жəне еңбек қатынастары 
мəселелері жөніндегі тəуелсіз сарапшы

Сұраққа жауап беру үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1019-бұйрығымен бекітілген Жұмыс-
керлерді, басшыларды жəне еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге 
жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша оқытуды, 
оларға нұсқама беруді жəне білімдерін тексеруді жүргізу қағидалары мен мерзімдерінің 
талаптарын (бұдан əрі мəтін бойынша – ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидалары) 
қарастырамыз.

ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының 2-тарауы жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау саласында оқытуды жəне білімдерін тексеруді жүргізу тəртібі мен 
мерзімдерін белгілейді.

 ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының 3-тарауы басшылар мен еңбек қауіпсіздігі 
мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдардың еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша оқыту мен білімін тексеруді жүргізудің тəртібі 
мен мерзімдерін белгілейді.

Білімін тексеруден сəтті өткен жұмыскерге Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі білімді, қағидаларды, нор-
малар мен нұсқаулықтарды тексеру жөніндегі куəлік беріледі (ЕҚжЕҚ бойынша оқыту 
қағидаларының 17-т.).

Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша оқудан жəне білімін тексеруден өткен 
жауапты жұмыскерлерге қолданылу мерзімі үш жыл ЕҚжЕҚ бойынша оқыту ережелерінің 
1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша сертификат беріледі (ЕҚжЕҚ бойынша оқыту 
қағидаларының 32-т.). 

Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша білімін тексеруді жұмыс 
берушінің бұйрығымен құрылатын, саны үш адамнан кем емес жəне ЕҚжЕҚ бойынша 
оқыту қағидаларының 8-тармағында көзделген мамандар қатарынан комиссия төрағасы 
мен мүшелерінен тұратын емтихан комиссиясы өткізеді (ЕҚжЕҚ бойынша оқыту 
ережелері 13-т.).

Сіздің сұрағыңыз еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі білімді, ережелерді, 
нормалар мен нұсқаулықтарды тексеру бойынша куəлікті ресімдеудің дұрыстығына 
қатысты болғандықтан, ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының мазмұнына, сондай-ақ 

( h t t p s : / / v i p - k a d r y . m c f r . k z / # /
document/93/1728/dfas1xeliv/)
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ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларында белгіленген куəліктің нысанына сүйене отырып, 
онда еңбек жөніндегі мемлекеттік инспектордың қолын қою қарастырылмаған деп 
жауап беруі тиіспін.

Мəлімет үшін қосымша ақпарат ретінде, сұрақта баяндалған «ТҚ инженерінің» талабы 
 ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының 25-тармағының күші жойылған редакциясына 
негізделеді деген болжам ретінде мойындайтынымды хабарлағым келеді: Емтихан ко-
миссиясы төрағадан – мемлекеттік еңбек инспекторынан жəне комиссия мүшелерінен 
тұрады. Емтихан комиссиясының құрамына оқу орталығының басшысы, мемлекеттік 
қадағалау жəне бақылау органдарының мамандары (келісім бойынша), сондай-ақ осы 
Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген мамандар қатарындағы адамдар кіреді.

 Ереженің қолданыстағы редакциясында емтихан комиссиясының құрамы бойынша 
талаптар ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының 28-тармағында көрсетілген жəне келесі 
мазмұнға ие: Емтихан комиссиясы төрағадан жəне комиссия мүшелерінен тұрады. Ем-
тихан комиссиясының құрамына оқу орталығының басшысы, мемлекеттік қадағалау 
жəне бақылау органдарының мамандары (келісім бойынша), жұмыскерлердің өкілі, 
сондай-ақ осы Қағидалардың 23-тармақта көрсетілген мамандар қатарындағы адам-
дар кіреді. 

Жоғарыда көрсетілген ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының емтихан комиссиясының 
төрағадан – мемлекеттік еңбек инспекторынан жəне комиссия мүшелерінен тұратындығы 
туралы талаптарының күші жойылғандықтан, мемлекеттік еңбек инспекторы емтихан 
комиссиясының төрағасы ретінде емтихан комиссиясы отырысының жұмыскерлердің 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі білімін тексеру жөніндегі хаттамасына 
жəне сертификатқа қол қоюға тиіс болатын. Енді бұл міндетті талап жоқ. Бірақ бұл серти-
фикатты ресімдеуге қатысты болады. Сұрақта мəселе куəлікке қатысты көтерілген. Оған 
жауапты жоғарыда бердік.

Егер дұрыс толтырылмаған болса, Нұсқаума 
журналын қайтадан қалпына келтіруге бола ма
Кадр бөлімінің маманына еңбекті қорғау жөніндегі маманның 
жұмысы жүктелген. Сертификатты ол жақында ғана алды. 
Журналды тексеру барысында бұған дейін журналдың дұрыс 
толтырылмағаны анықталды. ЕҚ бойынша жаңа маман 
2020 жылғы журналды қалпына келтіре ала ма, дегенмен ол 
сертификатты 2021 жылы ғана алса немесе соған қарамастан 
бұйрық шыққан күннен бастап ЕҚ үшін жауапты тұлға ретінде 
жалғастыра ала ма?

Жауап берген: Конисов Ж. А., «Tin One Mining» АҚ-ның 
өнеркəсіптік қауіпсіздік, еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі инженері
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Сұрақтың мазмұнына келетін болсақ, қай журнал туралы сөз етілетіні мүлдем түсініксіз. 
Менің ойымша, бұл жерде əңгіме Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе 
нұсқаманы тіркеу журналына қатысты сияқты.

Жұмыскерлерді, басшыларды жəне еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды 
қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларды еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері 
бойынша оқыту, нұсқау беру жəне білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдері (бұдан 
əрі мəтін бойынша – ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидалары) Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы № 1019 бұйрығымен бекітілген.

Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау қызметі немесе ұйым бойынша бұйрықпен осы міндеттерді 
жүктеген адам жүргізеді. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе 
нұсқама біліміне, осы кəсіп немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, 
жұмысқа жаңадан қабылданатын барлық жұмыскерлермен, уақытша жұмыскерлермен, 
іссапарға жіберілгендермен, өндірістік оқуға немесе практикаға келген оқушылар 
жəне студенттермен жүргізіледі. Кіріспе нұсқама еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау стандарттарының талаптарын, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі 
қағидаларды, нормалар мен нұсқаулықтарды, сондай-ақ өндірістің барлық ерекшеліктерін 
ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі əзірлеген жəне жұмыс 
беруші бекіткен бағдарлама бойынша жүргізіледі.

Кіріспе нұсқама еңбекті қорғау кабинетінде немесе арнайы жабдықталған үй-жайда 
оқытудың заманауи техникалық құралдары мен көрнекі құралдарын – үгітпарақтарды, 
заттай экспонаттарды, макеттерді, модельдерді, кинофильмдерді, диафильмдерді, 
бейнефильмдерді жəне т. б. пайдалана отырып жүргізіледі.

Кіріспе нұсқаманың өткізілгені туралы ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының 
4-қосымшасына сəйкес нысан бойынша Кіріспе нұсқаманы тіркеу журналына нұсқау 
беруші мен нұсқау алушының міндетті түрде қолы қойылған жазба жасалады.

Кіріспе нұсқаманы өткізу кезінде мыналар таныстырылады: 
• кəсіпорын, ұйым туралы жалпы мəліметтермен, өндірістің өзіне тəн ерекшеліктерімен; 
• кəсіпорынның, ұйымның еңбек тəртібінің ережелері, ережелерді бұзғаны үшін 

жауапкершілік;
• кəсіпорындағы еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру; 
• еңбекті қорғау жағдайын ведомстволық, мемлекеттік қадағалау жəне қоғамдық 

бақылау;
• кəсіпорын аумағында, өндірістік жəне қосалқы үй-жайларда жұмыс істейтіндердің 

мінез-құлқының жалпы ережелері; 
• негізгі цехтардың, қызметтердің, қосалқы үй-жайлардың орналасуы;
• осы өндіріске тəн негізгі қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар;
• жазатайым оқиғалар мен кəсіби аурулардың алдын алу əдістері мен құралдары: 

ұжымдық қорғаныс құралдары, плакаттар, қауіпсіздік белгілері, дабыл;
• электр жарақатының алдын алу бойынша негізгі талаптар;
• өндірістік санитария мен жеке гигиенаның негізгі талаптары;

(/npd-doc?npmid=93&npid=1728) 
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• жеке қорғану құралдарымен;
• ЖҚҚ-н беру тəртібі мен нормалары, кию мерзімі жəне т. б.

Кіріспе нұсқаманы тіркеу журналы жоғалған немесе журнал дұрыс жүргізілмеген жəне 
толтырылмаған жағдайда журналды қалпына келтіруді ұсынамыз. Бұл үшін:

1) ЕҚжЕҚ бойынша оқыту қағидаларының талаптарына сəйкес келмейтін жоғалту не 
толтыру туралы актіні жасайсыз;

2) журналды қайтадан қалпына келтіру туралы тиісті бұйрық шығаруға міндеттісіз;
3) журналды жаңадан бастайсыз;
4) жұмыскерлермен кіріспе нұсқаманы қайтадан өткізіп, ол туралы жаңа журналға жаз-

баларды жасайсыз.

Дəнекерлеушілерді аттестаттаудан қалай 
өткізуге болады

Дəнекерлеушілерді аттестаттауды кім жəне қалай жүргізеді, оны 
өткізу міндетті ме, оған кім бақылау жасайды жəне ол қандай 
НҚА бойынша реттеледі?

Жауап беретін: Əшіров А. А., «AСTUALIS: Кадрлық іс» элек-
трондық жүйесінің сарапшысы, еңбек жəне еңбек қатынастары 
мəселелері жөніндегі тəуелсіз сарапшы

Дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттауға Қазақстан 
Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2010 жылғы 16 қыркүйектегі 
№ 309 бұйрығымен (бұдан əрі мəтін бойынша – талаптар) бекітілген дəнекерлеушілер 
мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау бойынша өнеркəсіптік қауіпсіздік та-
лаптары қолданылады. Талаптарға Сəйкес:

1. Дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау олардың 
теориялық жəне практикалық даярлығының жеткіліктілігін анықтау, олардың білімі мен дағ-
дыларын тексеру жəне дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарына қауіпті 
өндірістік объектілерде жұмыстарды орындау құқығын беру мақсатында жүргізіледі.

2. Қауіпті өндірістік объектілердің жабдықтарын дайындау, қайта құру, монтаждау 
жəне жөндеу жөніндегі жұмыстармен айналысатын дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу 
өндірісінің мамандарын аттестаттау рəсімі былай анықталады:

1) дəнекерлеу өндірісі мамандарын кəсіптік даярлау деңгейлері бойынша;
2) дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарын оқытуға жəне арнайы 

даярлауға қойылатын талаптар бойынша;
3) дəнекерлеушілерді аттестаттау тəртібіне сəйкес;
4) дəнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау тəртібіне сəйкес;
5) аттестаттау жүйесінің тізілімін жүргізу тəртібіне сəйкес.
3. Аттестаттау рəсімі кəсіптік даярлықтың төрт деңгейін қамтиды:

( / n p d -
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• I деңгей – аттестатталған дəнекерлеуші;
• II деңгей – аттестатталған мастер-дəнекерлеуші;
• III деңгей – аттестатталған технолог-дəнекерлеуші;
• IV деңгей – аттестатталған дəнекерлеуші инженер.

Деңгейді беру қолданыстағы аттестаттау жүйесі бойынша берілген біліктілік 
разрядының күшін жоймайды.

4. Аттестатталған дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандары олардың 
аттестациялық куəліктерінде көрсетілген қызмет түрлерін орындауға жіберіледі.

5. Аттестаттау комиссияларының жұмысына қатысатын дəнекерлеу өндірісінің маман-
дары дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарын даярлау жəне аттестат-
тау жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталады.

6. Аттестатталған ұйымдар мен олардың филиалдары аттестатталушы дəнекерлеу-
шілер мен дəнекерлеу өндірісі мамандарының білімі мен іскерлігін Талаптарға сəйкес 
оқытуды, тексеруді жүзеге асырады.

7. Дəнекерлеушілерді аттестаттау аттестатталған ұйымның немесе оның филиалда-
рының өндірістік базасында орындалады.

8. Аттестаттау емтихандарын қабылдауды аттестаттау комиссиялары жүзеге асырады.
Аттестаттау комиссияларының құрамы аттестатталған ұйымдарда жұмыс істеу құқы-

ғына аттестаттаудан өткен кəсіби даярлықтың II, III жəне IV деңгейлеріндегі дəнекерлеу 
өндірісінің білікті мамандарынан жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
инспектордан (бұдан əрі – емтихан алушылар) құралады.

9. Аттестаттау комиссияларының құрамына мыналар кіреді:
1) дəнекерлеушілерді кəсіби даярлаудың I деңгейіне аттестаттау кезінде – кəсіби 

даярлаудың IV деңгейіндегі кемінде бір маман жəне кəсіби даярлаудың III немесе II дең-
гейіндегі екі маман;

2) мамандарды кəсіби даярлаудың II жəне III деңгейіне аттестаттау кезінде – кəсіби 
даярлаудың IV деңгейіндегі кемінде бір маман жəне кəсіби даярлаудың III деңгейіндегі 
екі маман;

3) мамандарды кəсіптік даярлаудың IV деңгейіне аттестаттау кезінде – кəсіптік даяр-
лаудың IV деңгейіндегі кемінде үш маман.

10. Аттестаттау комиссиясының құрамына аттестатталатын дəнекерлеушілерді жəне 
дəнекерлеу өндірісінің мамандарын оқытуды (арнайы даярлауды) жүзеге асырған адам-
дар кірмейді.

11. Аттестатталған дəнекерлеушілерге жəне дəнекерлеу өндірісінің мамандарына бе-
рілетін аттестаттау куəліктері Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жарамды.

12. Кəсіптік даярлық деңгейін алуға үміткердің қойылатын Талаптардың 1-қосымша-
сында келтірілген талаптарға сəйкес білімі жəне кəсіптік даярлығы болады.

13. Дəнекерлеушілерді жəне дəнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау алдын-
да «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркəсіптік қауіпсіздік туралы» Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 3 сəуірдегі Заңына сəйкес келісілген бағдарламалар бо-
йынша дайындық жүргізіледі. Бағдарламалар мамандардың кəсіби даярлық деңгейін 
жəне олардың өндірістік қызметінің бағыттарын ескере отырып жасалады жəне 

 (https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/1086/me7216/)
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дəнекерлеу жабдықтары, негізгі дəнекерлеу материалдары, дəнекерлеу технологиясы, 
дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау, дəнекерлеу қосылыстарының ақаулары 
жəне оларды түзету тəсілдері, дəнекерлеу жұмыстарын қауіпсіз орындау бойынша 
бөлімдерді қамтиды.

Комиссияның шешіміне қатысты бағдарлама бойынша дербес даярлықтан өткен 
жəне қойылатын Талаптардың 1-қосымшасының қоятын талаптарына сəйкес келетін 
дəнекерлеу өндірісінің мамандары аттестаттауға жіберіледі.

14. Аттестатталатын дəнекерлеушілердің жəне дəнекерлеу өндірісі мамандарының 
мамандығы бойынша өндірістік жұмыс өтіліне қойылатын талаптар 1-қосымшада 
көрсетілген.

Талаптармен өз бетінше мұқият түрде дұрыстап танысуға кеңес береміз, өйткені 
оларда мынадай мəліметтер келтірілген:

• дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау жүйесі туралы;
• дəнекерлеушілер мен дəнекерлеу өндірісінің мамандарын кəсіби даярлауға 

қойылатын талаптар жайында;
• дəнекерлеушілерді аттестаттауға қойылатын талаптар жөнінде;
• дəнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттауға қойылатын талаптар туралы. 

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/1086/me7216/)

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/1086/me7216/) 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

«Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V 
Еңбек кодексіне Баптар бойынша практикалық түсіндірме 

( № 2 шығарылым)»
Түсіндірме авторларының құрамына түсіндірмелері еңбек 

заң намасының нормаларын дұрыс қолдануға себеп бола-
тын,  тəжірибелі заңгерлер, Қазақстан Республикасы Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің еңбек 
қатынастары, жалақы, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау  
саласындағы мамандары кірді. 

Кітап барлық меншік нысанындағы кəсіпорындардың 
басшылары мен жұмыскерлеріне, заңгерлерге, кадр қыз-
метінің, еңбек құқығының мамандарына, ғалымдарға, 
оқытушыларға, заң жəне экономикалық жоғары оқу 
орындарының студенттеріне, сондай-ақ оқыр-мандардың 
кең ауқымына арналған. 

«Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Баптар 
бойынша практикалық түсіндірме» кітабына тапсырыс 
беру үшін www.ppk.mcfr.kz сайтында өтінімді толтырып, 
ekd@mcfr.kz электрон дық мекенжайына жіберу қажет.

Толығырақ ақпаратты мына телефондар арқылы біле аласыз: 
+7 (727) 323-62-13, 323-62-29

http://www.ppk.mcfr.kz/
mailto:ekd@mcfr.kz
tel:+7 (727) 323-62-13
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Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды 
қолдау туралы заңда не өзгерді

«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы»

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 шілдедегі № 165-IV Заңы (01.04.2021 жылғы 
өзгерістермен жəне толықтырулармен)

«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына (бұдан əрі мəтін бойынша – Заң) өзгерістер енгізілді. Көптеген 
өзгерістер қайталама энергия ресурстарына сілтеме қосуға қатысты. Біз оларды бұл 
мақалада бермейміз. Бұл Заңның кіріспесінде, Заңның мəтіні бойынша, сондай-ақ келесі 
мақалалардың атауларында көрініс тапқанын атап өту де жеткілікті:

– 7-1-бап «Жаңартылатын энергия көздерін жəне қайталама энергетикалық ресурс-
тарды пайдалану объектілері, қалдықтарды энергетикалық кəдеге жарату объектілері 
өндіретін электр энергиясын өндіруге, беруге жəне сатып алуға қатысушылардың 
міндеттері»;

– 9-бап «Жаңартылатын энергия көздерін жəне қайталама энергетикалық ресурстарды 
пайдалану объектілері, қалдықтарды энергетикалық кəдеге жарату объектілері өндірген 
электр жəне (немесе) жылу энергиясын сату кезінде қолдау».

Тиісінше, жоғарыда аталған баптардың кейбір тармақшалары мен тармақтарына 
«қайталама энергетикалық ресурстар» ұғымы қосылды. Біз олардың тізімін жəне оларды 
реттейтін жерлерді ғана көрсетеміз: 

• 1-баптың 14) тармақшасында – электр энергиясын тұтыну аймағы түсінігі; 
• 7-1 бабының 1-тармағында – су тасқыны электр энергиясының жəне объектілер 

берген электр энергиясының көлемі туралы мəліметтерді ай сайын беру міндеті; 
• 7-1 бабының 6-тармағының бірінші абзацында – жаңартылатын энергия көздерін, 

қайталама энергетикалық ресурстарды, қалдықтарды энергетикалық кəдеге жарату-
ды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың міндеттері;

• 7-1 бабының 6-1 тармағында – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүйелік оператор берген электр станциясының генерациялайтын қондырғыларының 
жұмыс режимдерін сақтау міндеті;

• 7-1 бабының 8-тармағында – объектіде коммерциялық есепке алудың 
автоматтандырылған жүйесінің болуы туралы талап;

• Заңның 9-бабының 2-1 тармағында – қаржы-есеп айырысу орталығы жүргізетін 
білікті шартты тұтынушыға электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу жəне 
қайта бөлу.

Сонымен қатар басқа да маңызды өзгерістер бар. Нақты не өзгергенін егжей-тегжейлі 
қарастырайық. Салыстыруға ыңғайлы болу үшін біз барлық өзгерістерді «... дейін жəне ... 
кейін» форматында ұсынамыз.

Заңның 1-бабына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл бапта Заңда 
қолданылатын негізгі түсініктерге сипаттамалар берілген.
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Аталған баптың 1-3) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалды. Шын мəнінде, олар 
«жаңартылатын энергия көздерін пайдаланушы» деген ұғымды алып тастап, «қайталама 
энергия ресурстарын пайдалануға арналған қолданыстағы (2021 жылдың 1 қаңтарынан 
кейін қолданысқа енгізілген) нысандар» деп толықтырды:

... дейін ... кейін 

 басым шартты тұтынушылар – жұмыс істеп тұрған 
(2018 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілген 
жəне уəкілетті орган жаңартылатын энергия 
көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар 
тізбесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия 
көздерін пайдалану объектілерін меншік құқығымен 
немесе өзге де заңды негізде иеленетін, өндіріп 
шығарған электр энергиясын осы аталған тұлға 
немесе тұлғалар тобы толық көлемде тұтынатын не 
жасалған екіжақты шарттарға сəйкес уағдаласқан 
бағалар бойынша тұтынушыларға өткізетін тұлға 
немесе құрамына шартты тұтынушылар жəне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын 
энергия өндіруші ұйымдар кіретін тұлғалар тобы

басым шартты тұтынушылар – жұмыс істеп тұрған 
(2018 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілген 
жəне уəкілетті орган Жаңартылатын энергия көз-
дерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тіз-
бесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалану объектілерін жəне (немесе) жұмыс 
істеп тұрған (2021 жылғы 1 қаңтардан кейін 
пайдалануға берілген) қайталама энергетикалық 
ресурстарды пайдалану объектілерін меншік 
құқығымен немесе өзге де заңды негізде иеленетін, 
өндіріп шығарған электр энергиясын осы тұлға 
немесе тұлғалар тобы толық көлемде тұтынатын не 
жасалған екіжақты шарттарға сəйкес уағдаласқан 
бағалар бойынша тұтынушыларға өткізетін тұлға 
немесе құрамына шартты тұтынушылар жəне 
энергия өндіруші ұйымдар кіретін тұлғалар тобы

Заңның 1-бабындағы келесі өзгерістер үш жаңа ұғымның қосылуымен 
байланысты: қайталама энергетикалық ресурстар; қайталама энергетикалық 
ресурстарды пайдаланатын энергия өндіруші ұйым; қайталама энергетикалық 
ресурстарды пайдалану жөніндегі объект. Бірақ бұл сипаттамалардың 9-2), 9-3) жəне 9-4) 
тармақшаларда келтіргенін ескеру қажет. Бұрын аталған тармақшалар осы бапта болған 
жəне қалдықтарды энергетикалық кəдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші 
ұйым; резервтік қор; тасқындық электр энергиясы сияқты ұғымдарды белгілейтін. Енді 
соңғы сипаттамалар 9-5), 9-6) жəне 9-7) жаңа тармақшаларында берілген:

... дейін ... кейін

Заңның 1-бабының 9-2), 9-3) жəне 9-4) 
тармақшалары:
9-2) қалдықтарды энергетикалық кəдеге жарату-
ды пайдаланатын энергия өндіруші ұйым – осы 
Заңға жəне Қазақстан Республикасының эколо-
гиялық заңнамасына сəйкес қалдықтарды энер-
гетикалық кəдеге жаратудан алынатын энер-
гияны өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға;

9-3) резервтік қор – қаржы-есеп айырысу 
орталығы қалыптастыратын қор, оның ақша-
сы арнайы банктік шотта сақталады жəне 
шартты тұтынушылар тарапынан өздеріне

Заңның 1-бабының 9-2), 9-3) жəне 9-4) тармақшалары:

9-2) қайталама энергетикалық ресурстар – металлургиялық 
өндіріс процесінде жанама өнім ретінде түзілетін, электр 
энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын ферроқорытпа, 
кокс жəне доменді газдарды қамтитын энергетикалық 
ресурстар;

9-3) қайталама энергетикалық ресурстарды пайдаланатын 
энергия өндіруші ұйым – қайталама энергетикалық 
ресурстарды пайдалана отырып, электр энергиясын 
өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға;
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жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
объектілері өндірген электр энергиясы берілгені 
үшін төлем жасалмау немесе төлемді кідір-
ту салдарынан туындайтын кассалық алшақ-
тықтар мен қаржы-есеп айырысу орталығы-
ның жаңартылатын энергия көздерін пайда-
ланатын энергия өндіруші ұйымдар алдын-
дағы берешегін жабуға ғана пайдаланылады;

9-4) тасқындық электр энергиясы – Қазақстан 
Республикасында электр энергиясын 
өндірудің-тұтынудың нақты теңгеріміне 
сəйкес көлемде Қазақстан Республикасының 
су заңнамасына сəйкес суды табиғат қорғау 
мақсатында ағызу кезеңінде энергия өндіруші 
ұйымдар (гидроэлектр станциялары) 
өндіретін жəне осы Заңда белгіленген 
тəртіппен электр энергиясына арналған 
шекті тариф бойынша қаржы-есеп айырысу 
орталығына өткізілетін электр энергиясы;

Заңның 1-бабының 9-5), 9-6) жəне 9-7) 
тармақшалары – бұрын болмаған.

9-4) қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану 
объектісі – қайталама энергетикалық ресурстарды 
пайдалана отырып, электр энергиясын өндіруге арналған 
техникалық құрылғылар жəне олармен өзара байланысты, 
қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану 
объектісін пайдалану үшін технологиялық жағынан қажетті 
жəне қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану 
объектісі меншік иесінің балансындағы құрылысжайлар 
мен инфрақұрылым;

Заңның 1-бабының 9-5), 9-6) жəне 9-7) тармақшалары:

9-5) қалдықтарды энергетикалық кəдеге жаратуды 
пайдаланатын энергия өндіруші ұйым – осы Заңға жəне 
Қазақстан Республикасының экология заңнамасына 
сəйкес қалдықтарды энергетикалық кəдеге жаратудан 
алынатын энергияны өндіруді жүзеге асыратын заңды 
тұлға;

9-6) резервтік қор – қаржы-есеп айырысу орталығы 
қалыптастыратын қор, оның ақшасы арнайы банктік шотта 
сақталады жəне шартты тұтынушылар тарапынан өздеріне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері 
өндірген электр энергиясы берілгені үшін төлем жасалмау 
немесе төлемді кідірту салдарынан туындайтын кассалық 
алшақтықтар мен қаржы-есеп айырысу орталығының 
жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия 
өндіруші ұйымдар алдындағы берешегін жабуға ғана 
пайдаланылады;

9-7) тасқындық электр энергиясы – Қазақстан 
Республикасында электр энергиясын өндірудің-
тұтынудың нақты теңгеріміне сəйкес көлемде Қазақстан 
Республикасының су заңнамасына сəйкес суды табиғат 
қорғау мақсатында ағызу кезеңінде энергия өндіруші 
ұйымдар (гидроэлектр станциялары) өндіретін жəне осы 
Заңда белгіленген тəртіппен электр энергиясына арналған 
шекті тариф бойынша қаржы-есеп айырысу орталығына 
өткізілетін электр энергиясы;
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 Заңның 7-1-бабына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Заңның 7-1-бабының 
2-1-тармағы үшінші бөлікпен толықтырылды:

... дейін ... кейін

2-1. Басым шартты тұтынушылар 
осы баптың 2-тармағының 2) жəне 3) 
тармақшаларында, сондай-ақ 6, 6-1, 
6-2 жəне 8-тармақтарында көзделген 
міндеттерді атқарады.
Басым шартты тұтынушылар жыл сайын 
қаржы-есеп айырысу орталығымен 
үлгілік нысанға сəйкес жаңартылатын 
энергия көздерін, қалдықтарды энерге-
тикалық кəдеге жаратуды пайдаланатын 
энергия өндіруші ұйымдар өндірген 
электр энергиясын жəне тасқындық 
электр энергиясын сатып алуға шарттар 
жасасуға міндетті.

2-1. Басым шартты тұтынушылар осы баптың 2-тармағының 
2) жəне 3) тармақшаларында, сондай-ақ 6, 6-1, 6-2 жəне 
8-тармақтарында көзделген міндеттерді атқарады.
Басым шартты тұтынушылар жыл сайын қаржы-есеп айырысу 
орталығымен үлгілік нысанға сəйкес жаңартылатын энергия 
көздерін, қалдықтарды энергетикалық кəдеге жаратуды 
пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар өндірген электр 
энергиясын жəне тасқындық электр энергиясын сатып алуға 
шарттар жасасуға міндетті.
Қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану объек-
тісін салу кезінде басым шартты тұтынушылар объект 
пайдалануға берілгенге дейін үш жүз алпыс бес күннен 
кешіктірмей уəкілетті органды жəне жүйелік операторды 
қайталама энергетикалық ресурстардың түрін, қуат көле-
мін жəне орналасқан жерін көрсете отырып, қайталама энер-
гетикалық ресурстарды пайдалану объектісінің құрылысы 
туралы хабардар етеді.

Жаңа 6-3 тармағы пайда болды:
«6-3. Қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану объектісі пайдалануға 

берілгеннен кейін қайталама энергетикалық ресурстарды пайдаланатын энергия 
өндіруші ұйым мен жүйелік оператор арасында он жыл бойы қайталама энергетикалық 
ресурстарды пайдалану объектісінің белгіленген электр қуатының кемінде жиырма 
пайызын ұлғайтуға немесе азайтуға реттеу диапазонында жүйелік оператордың электр 
қуатын реттеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді шарт жасасу жылының алдындағы 
күнтізбелік жыл үшін сатып алуының орташа өлшемді шарттық бағасына тең баға 
бойынша осы қызметтерді көрсетуге арналған шарт жыл сайын жасалады».

Заңның 9-бабының 2-тармағына өзгерістер енгізілді:

... дейін ... кейін

2. Қаржы-есеп айырысу орталығы жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалануды қолдауға 
жұмсалатын шығындарды энергия өндіруші 
ұйымдар (гидроэлектр станциялары) өндіретін 
жəне желіге жіберетін тасқындық электр энергия-
сының көлемін ескере отырып, электр энергия-
сын шартты тұтынушылар арасында олардың 
желіге жіберу үлесіне барабар бөледі.
Бұл ретте, осы баптың 2-1-тармағында көздел-
ген жағдайды қоспағанда, қаржы-есеп айырысу 
орталығы жаңартылатын энергия көздерін пайда-
лануды қолдауға жұмсалатын шығындарды басым 
шартты тұтынушыға бөлмейді.

2. Қаржы-есеп айырысу орталығы жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалануды қолдауға жұмсалатын 
шығындарды энергия өндіруші ұйымдар (гидроэлектр 
станциялары) өндіретін жəне желіге жіберетін 
тасқындық электр энергиясының көлемін ескере 
отырып, электр энергиясын шартты тұтынушылар 
арасында олардың желіге жіберу үлесіне барабар 
бөледі.
Бұл ретте, осы баптың 2-1 жəне 2-2-тармақтарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, қаржы-есеп 
айырысу орталығы жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалануды қолдауға жұмсалатын шығындарды 
басым шартты тұтынушыға бөлмейді. 
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Сондай-ақ, Заңның 9-бабына жаңа тармақ – 2-2 тармақ қосылды. Ол келесі норманы 
белгілейді:

«Егер басым шартты тұтынушы қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану 
объектісін пайдалануға берсе, оның электр энергиясының үлесі осы баптың 
2-1-тармағына сəйкес есептеледі, бірақ ол 2020 жылы қаржы-есеп айырысу орталығына 
электр энергиясын сатуды жүзеге асырған жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
объектілері бойынша жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші 
ұйымдармен жасалған қаржы-есеп айырысу орталығының сатып алу-сату шарттарының 
қолданылу мерзіміне 2020 жылы басым шартты тұтынушы мен басым шартты 
тұтынушының құрамына кірген шартты тұтынушылар қаржы-есеп айырысу орталығынан 
сатып алған электр энергиясының нақты көлеміне тең ең төмен шамадан аз болмайды.

Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген, қаржы-есеп айырысу 
орталығынан сатып алуға жататын электр энергиясының ең төмен шамасы уəкілетті 
орган бекіткен тəртіппен, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жаңартылатын 
энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдармен жасалған қаржы-есеп 
айырысу орталығының сатып алу-сату шарттары қолданысының тоқтатылуына қарай 
электр энергиясының тиісті көлеміне пропорционалды азайтылады».

07.07.2004 жылғы № 580 Заңға қандай өзгерістер 
енгізілді

«Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы»

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі № 580 Заңы (2021.01.04 
өзгерістер мен толықтырулармен)

«Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына (бұдан əрі мəтін бойынша – Заң) өзгерістер енгізілді. Алдымен 
қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілердің иелеріне 
кім жататынын еске түсірейік. Оларға меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында 
немесе жедел басқару құқығында не кез келген басқа заңды негізде осындай объектіге 
ие жеке немесе заңды тұлғалар жатады. Заңның 1-бабының 4-тармақшасы).

 Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объект иесінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына 
немесе мүлкіне қауіпті өндірістік фактор келтірген зиянды Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында белгіленген өтеу міндетін білдіреді. Тиісінше, өміріне, 
денсаулығына немесе мүлкіне қауіпті өндірістік фактор зиян келтірген адамдар үшінші 
тұлғалар болып есептеледі. Бірақ қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен 
байланысты объектінің қызметкерлері мен иелері үшінші тұлға болып табылмайды.
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Заңда не өзгергенін қарастырайық:
1. Заңның 1-бабына өзгерістер енгізілді. Бұл мақалада Заңда қолданылатын негізгі 

ұғымдар берілген. Оқыс оқиға жəне уəкілетті орган сияқты ұғымдар да өзгеріске ұшырады:

... дейін ... кейін

Заңның 1-бабының 2) тармақшасы:
оқыс оқиға (инцидент) – қауіпті өндірістік объектіде 
қолданылатын техникалық құрылғылардың жұмыс 
істемей қалуы немесе бүлінуі, технологиялық 
процестердің режимнен ауытқуы, Қазақстан Рес-
публикасы заңнамасының бұзылуы;

Заңның 1-бабының 14) тармақшасы:
уəкілетті орган – азаматтық қорғау саласындағы 
басшылықты жəне салааралық үйлестіруді, 
мемлекеттік саясатты əзірлеуді жəне іске асыруды 
жүзеге асыратын орталық атқарушы орган

Заңның 1-бабының 2) тармақшасы:
оқыс оқиға (инцидент) – аварияға алып келмеген, 
қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын техникалық 
құрылғылардың жұмыс істемей қалуы немесе бүлінуі, 
технологиялық процесті жүргізудің қауіпсіздігін 
қамта масыз ететін параметрлерден ауытқу;

Заңның 1-бабының 14) тармақшасы:
уəкілетті орган – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласын-
дағы басшылықты жəне салааралық үйлестіруді, 
мемлекеттік саясатты əзірлеуді жəне іске асыруды 
жүзеге асыратын орталық атқарушы орган

 2. Сондай-ақ, «Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты 
объектілер»  Заңының 5-бабына да өзгерістер енгізілді. Жаңа редакцияда аталған 
баптың 1-тармағының екінші бөлігі жəне 2-тармағы келтірілген. Салыстыру үшін осы 
тармақтардың бұрынғы жəне жаңа редакциясын қоса береміз:

... дейін ... кейін

Заңның 5-бабының 1-тармағы:
1. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздігі 
декларациялануға жататын объектілер қызметі 
үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты 
объектілер болып табылады.
Уəкілетті орган өнеркəсіптік қауіпсіздік деклара-
ция сы тіркелген объектілердің тізбесін өзінің 
интернет-ресурсына орналастырады немесе рес-
публикалық мерзімді баспа басылымдарында 
қазақ жəне орыс тілдерінде жариялайды.

Заңның 5-бабының 2-тармағы:
Егер объектілер иелерінің жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру шартының қолданылу мерзімі 
ішінде объект үшінші тұлғаларға зиян келтіру 
қаупін тоқтатса, онда сақтанушы Қазақстан 
Республикасының өнеркəсіптік қауіпсіздік сала-
сындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас 
мемлекеттік инспекторына немесе оны алмас-
тыратын адамға өнеркəсіптік қауіпсіздік декла-
рациясын есептен шығару туралы өтінішті жəне 
объектідегі өнеркəсіптік қауіпсіздіктің жай-күйі 
туралы сараптамалық қорытындыны ұсынады.

Заңның 5-бабының 1-тармағы:
1. «Aзаматтық қорғау туралы» Қазақстан Респуб -
ликасының Заңына сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздігі 
декларациялануға жататын объектілер қызметі 
үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байла-
нысты объектілер болып табылады.
Өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациялары тір-
келген объектілер туралы мəліметтер уəкі-
летті органның интернет-ресурсында орналас-
тырылады.

Заңның 5-бабының 2-тармағы:
Егер объект иесінің жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру шартының қолданылу мерзімі ішінде 
объект уəкілетті орган бекіткен, қауіпті өнді-
рістік объектілерді декларацияланатындарға 
жатқызу өлшемшарттарына сəйкес келмесе, 
онда сақтанушы уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне объектідегі өнеркəсіптік қауіпсіз-
діктің жай-күйі туралы ақпарат береді.
Объектінің осы тармақтың бірінші бөлігінде 
көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес келмеуі 
объект иесіне объектілер иелерінің жауапкер-
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Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік қауіп-
сіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөнін-
дегі бас мемлекеттік инспекторы немесе оны 
алмастыратын адам сараптамалық қорытын-
дыны қараудың негізінде өнеркəсіптік қауіпсіздік 
декларациясын есептен шығару туралы шешім 
қабылдайды не одан дəлелді түрде бас тартады.
Өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясын есептен 
шығару сақтанушыға объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын 
мерзімінен бұрын тоқтату құқығын береді. Бұл 
ретте сақтандырушының сақтандыру қолданылған 
мерзім ішіндегі уақытқа бара-бар сақтандыру 
сыйлықақысының бір бөлігіне құқығы бар.

шілігін міндетті сақтандыру шартын мерзімі-
мен бұрын тоқтату құқығын береді. Бұл ретте 
сақтандырушының сақтандыру қолданылған мер-
зім ішіндегі уақытқа пропорционал сақтандыру 
сыйлықақысының бір бөлігіне құқығы бар.

«ACTUALIS: Кадрлық іс»
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Арнайы
жағдайларда

жазылуға
үлгеріңіз 

ACTUALIS: КАДРЛЫҚ ІС» ЭЖ-ндегі  барлық 
ақпарат екі: мемлекеттік және орыс тілінде 
берілген.
«ACTUALIS: КАДРЛЫҚ ІС» ЭЖ – БҰЛ:
 кез келген кадрлық құжаттаманы дайындау 
 кезіндегі ақпаратшы және көмекші; 
 сарапшылардың әр түрлі жағдайлар бойынша
 түсіндірмелері;
 кадрлық қызметті ұйымдастыруға арналған 
 қажетті құжаттардың үлгілері мен мысалдары;
 тұрақты жаңартылатын нормативтік база;
 қойылған сұрақтарға осы саладағы сарап- 
 шылардан өз уақытында жауап алу мүмкіндігі.

«ACTUALIS: КАДРЛЫҚ ІС» ЭЖ – бұл нарықта теңдесі жоқ, күн са йын жаңарты-
латын, көп функциялы анықтамалық-сараптамалық жүйе, кадр қызметінің 
қызметкерлеріне, еңбекті қорғау жөніндегі мамандарға, іс қағазда р ын 
жүргізушілерге кешенді ақпараттық-құқықтық көмек көрсетуге арналған, 
оған қолжетімділік Интернет арқылы тәулігіне 24 сағат бойы онлайн-
режимде жүзеге асырылады. 

ТЕГІН ІШІНАРА 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ 
www.vip-kadry.mcfr.kz

сайтында алуға 
болады 

ТЕГІН ІШІНАРА 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ
www.vip-kadry.mcfr.kz

сайтында алуға 
болады 

Жазылуды 
8 (727) 323-62-12/13/29 (ішкі 137) телефоны 

немесе e-maіl: callcentr@mcfr.kz
бойынша ресімдеуге болады

http://www.vip-kadry.mcfr.kz/
mailto:callcentr@mcfr.kz
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Эмиссиялардың техникалық үлестік 
нормативтері бекітілді

«Эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтерін, оның ішінде атмосфераға ла-
стаушы заттарды шығарудың жылжымалы көздерін бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрінің 
2021 жылғы 11 қаңтардағы №1-бұйрығы

 Күшіне енді: 2021.26.01

Жалғасы. Басы № 4-санда, 2021

Қазақстан Республикасының
Экология, геология жəне

табиғи ресурстар министрінің
2021 жылғы 11 қаңтардағы

№1-бұйрығына
2-қосымша

Ферроқорытпаларды өндіру кезінде қоршаған ортаға эмиссиялардың 
техникалық үлестік нормативтері

1-тарау. Қолданылу саласы

1. Осы «Ферроқорытпаларды өндіру кезінде қоршаған ортаға эмиссиялардың техни-
калық үлестік нормативтері» (бұдан əрі – нормативтер) 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 17-бабының 26-3) тармақшасына жəне 
«Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне 
сəйкес əрі Қазақстан Республикасындағы орнықты даму жəне қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттарда алға қойылған қоршаған ортаны 
қорғау жəне табиғи ресурстарды сақтау жөніндегі міндеттерді ескере отырып əзірленді.

2. Осы нормативтер пайдаланылатын шикізаттың типіне қарамастан, ферроқорыт -
паларды (феррохромды, ферросилицийді, ферросиликохромды жəне ферросиликомар-
ганецті) металлургиялық өндіру кезінде қолданылады.

3. Осы нормативтер халықтың өмірі мен денсаулығын қорғауды, қоршаған ортаны
қорғауды, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін ең озық 
қолжетімді технологияларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының аумағында 
қолданылатын металлургия өндірісінің жаңа, қолданыстағы жəне жаңғыртылатын про-
цестеріне қолданылады.

4. Осы нормативтерді қолдану мақсаттары үшін сəйкестендірілген ферроқорытпалар-

дың металлургиялық өндіріс процестеріндегі қауіпті факторларға (тəуекелдерге) шикізат 
пен материалдарды дайындау, сақтау жəне беру, ферроқорытпаларды балқыту, ме-

(https://e.npa.mcfr.kz/883889

нормативтері бекітілді
«Эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтерін, оның ішінде атмосфераға ла-

 Күшіне енді: 2021.26.01
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талды шығару жəне құю, пештерді қыздыруға немесе ұзақ тоқтап тұруға дайындау 
процестерінен эмиссиялар жатады.

5. Осы нормативтер қоршаған ортаға эмиссиялардың түзілуіне əсер ететін əрі негізгі, 
əрі қосалқы процестер ретінде қаралады.

Ферроқорытпаларды өндірудің негізгі процестеріне шикізатты дайындау, сақтау жəне 
беру, ферроқорытпаларды балқыту, металды шығару жəне құю, дайын өнімді дайындау, 
сақтау жəне тұтынушыға беру процестері жатады.

Əкімшілік-тұрмыстық корпустар, жөндеу, автокөлік, теміржол, монтаждау цехтары, бу 
жəне жылу өндіру жөніндегі цехтар, қойма шаруашылықтары, қалдықтарды орналас-
тыру жəне сақтау учаскелері, су дайындау жөніндегі цехтар, зертханалар, жұмыспен 
жабдықтау бөлімдері көмекші жəне қосалқы өндіріс процестері болып табылады.

6. Нормативтер меншік нысандарына қарамастан, ферроқорытпаларды өндіру жөнін-
дегі объектілердің жобалау құжаттамасын əзірлеумен, оларды салумен жəне пайдала-
нумен айналысатын жеке жəне заңды тұлғаларға, қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уəкілетті органдарға арналған.

2-тарау. Терминдер мен анықтамалар

7. Осы нормативтерде мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) ең озық қолжетімді технологиялар – қоршаған орта сапасының нысаналы көрсет-

кіштерін қамтамасыз етуге дейін шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға теріс əсерінің 
деңгейін төмендетуге бағытталған ұйымдастыру жəне басқару шараларын қамтамасыз ет -
етін пайдаланылатын жəне жоспарланатын салалық технологиялар, техника мен жабдық;

2) зиянды заттар – адам организміне теріс əсер ететін заттар;
3) қалдықтарды есепке алу – қалдықтардың сандық жəне сапалық сипаттамалары жəне 

олармен жұмыс істеу тəсілдері туралы ақпаратты жинау жəне беру жүйесі;
4) қалдықтарды қайта өңдеу – сұрыптауды қоса алғанда, қалдықтардан кейіннен тау-

арларды немесе өзге де өнімді өндіруде (дайындауда) пайдаланылатын шикізатты жəне 
(немесе) өзге де материалдарды алуға, сондай-ақ қалдықтармен жұмыс істеуді жеңілдету, 
олардың көлемін немесе қауіпті қасиеттерін азайту мақсатында олардың қасиеттерін 
өзгертуге бағытталған физикалық, химиялық немесе биологиялық процестер;

5) қалдықтардың түрі – шығу тегіне, қасиеттеріне жəне айналыс технологиясына сəй-
кес ортақ белгілері бар, қалдықтар сыныптауышы негізінде айқындалатын қалдықтардың 
жиынтығы;

6) қалдықтарды орналастыру – өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын сақтау немесе көму;
7) қалдықтарды сыныптау – қалдықтардың қоршаған ортаға жəне адам денсаулығына 

қауіптілігіне сəйкес оларды деңгейлерге жатқызу тəртібі;
8) қалдықтармен жұмыс істеу – қалдықтар түзілуінің алдын алуды жəне оны барынша 

азайтуды, қалдықтарды есепке алу мен бақылауды, олардың жиналып қалуын, сондай-
ақ қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді, кəдеге жаратуды, залалсыздандыруды, тасы-
малдауды, сақтауды (жинап қоюды) жəне жоюды қоса алғанда, қалдықтарға байланысты 
қызмет түрлері;

9) қауіпті қалдықтар – бір немесе бірнеше қауіпті қасиеті (уыттылығы, жарылыс 
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қауіптілігі, радиоактивтілігі, өрт қауіптілігі, жоғары реакциялық қабілеті) бар зиянды зат-
тарды қамтитын жəне қоршаған орта мен адамның денсаулығына өз бетінше немесе 
басқа заттармен байланысқа түскен кезде тікелей немесе əлеуетті қауіп төндіруі мүмкін 
қалдықтар;

10) қож – əдетте, металлургиялық процестер кезінде сұйық металдың бетін жабатын 
ауыспалы құрамдағы металлургиялық балқыма;

11) қондырғының паспорты – пайдаланылатын технологияның сипаттамалары, қон-
дырғының географиялық орналасқан жері жəне оның операторының қызмет түрлері ту-
ралы мəліметтерді қамтитын құжат;

12) қоныстану аумағы – тұрғын үй, қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) жəне рекреациялық 
аймақтарды, сондай-ақ инженерлік жəне көлік инфрақұрылымдарының жекелеген 
бөліктерін, басқа да объектілерді орналастыруға арналған, орналастырылуы мен 
қызметі арнаулы санитариялық-қорғау аймақтарын талап ететіндей əсер етпейтін елді 
мекен аумағының бір бөлігі;

13) қоршаған ортаға эмиссиялар – ластаушы заттардың шығарындылары, төгінділері, 
қоршаған ортада өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын орналастыру, күкіртті қоршаған орта-
да ашық түрде орналастыру жəне сақтау;

14) қоршаған ортаға эмиссияларға арналған квота – нақты бір табиғат пайдаланушыға 
белгілі бір мерзімге бөлінетін қоршаған ортаға эмиссияларға арналған лимиттің бір бөлігі;

15) қоршаған ортаға эмиссияларға арналған лимиттер – қоршаған ортаға эмиссиялар-
дың белгілі бір мерзімге белгіленетін нормативтік көлемі;

16) қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесі – нақты 
уақыт режимінде деректерді беру үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті 
органның ақпараттық жүйесімен онлайн-байланысы бар, ластану көздеріндегі қоршаған 
ортаға эмиссияларды өндірістік экологиялық бақылау жүйесі;

17) қоршаған ортаны ластау – қоршаған ортаға ластаушы заттардың, радиоактивті 
материалдардың, өндіріс жəне тұтыну қалдықтарының түсуі, сондай-ақ шудың, 
дірілдердің, магнит өрістерінің жəне өзге де зиянды физикалық əсерлердің қоршаған 
ортаға əсері;

18) қоршаған ортаның апаттық ластануы – жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың 
шаруашылық жəне өзге де қызметінің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыру 
кезінде орын алған апаттан туындаған жəне зиянды заттарды атмосфераға шығару 
жəне (немесе) суға ағызу немесе жер беті учаскесінде, жер қойнауында қатты, сұйық 
немесе газ тəрізді ластаушы заттардың жайылуы немесе иістердің, шулардың, дірілдің, 
радиацияның пайда болуы немесе электр магниттік, температуралық, жарықтық немесе 
өзге де физикалық, химиялық, биологиялық зиянды əсер болып табылатын, осы уақыт 
үшін жол берілетін деңгейден асып кететін қоршаған ортаның кенеттен абайсызда ластануы;

19) қосалқы жабдық – материалдарды жинау, тасымалдау, отын дайындау, тозаңұс-
тағыш, газ тазалау үшін пайдаланылатын қондырғылар, агрегаттар; автоматика, 
бұғаттаулар, бақылау жəне қорғау аспаптары мен құрылғылары, түтін мұржалары;

20) металлургиялық өндіріс процестері (металлургиялық процестер) – периодтық жүйе -
нің элементтері мен олардың қорытпаларын алу процестері, сондай-ақ олардың 
химиялық қасиеттерін, құрылымы мен нысанын өзгерту процестері;
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21) негізгі жабдық – электр доғалы пештер (ЭДП), тауарлық өнімнің қоймаларындағы, 
шикізатты дайындау цехтарындағы (ШДЦ) жəне қожды қайта өңдеу цехтарындағы (ҚҚЦ) 
жабдықтар, ұсатқыштар, вагонаударғыштар, таспалы конвейерлер;

22) отын – оны жағу кезінде жылу энергиясын алу мақсатында қолданылатын жанғыш 
заттар (қатты, сұйық немесе газ тəрізді);

23) санитариялық-қорғау аймағы- арнайы мақсаттағы аймақтарды, сондай-ақ өнеркə -
сіптік ұйымдар мен елді мекендегі басқа да өндірістік, коммуналдық жəне қойма 
объектілерін оларға қолайсыз факторлардың əсерін əлсірету мақсатында жақын 
маңдағы қоныстану аумақтарынан, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар мен 
құрылысжайлардан бөліп тұратын аумақ;

24) табиғат пайдаланушы – табиғи ресурстарды пайдалануды жəне (немесе) қорша-
ған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

25) табиғи ресурстар-тұтыну құндылығы бар табиғи объектілер: жер, жер қойнауы, су, 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесі;

26) табиғи ресурстарды қорғау – табиғи ресурстардың əрбір түрін олардың тұтыну-
шылық қасиеттерін жоғалтуға алып келетін ұтымсыз пайдаланудан, құрып кетуден, 
жұтаңданудан қорғауға бағытталған мемлекеттік жəне қоғамдық шаралар жүйесі;

27) технологиялық көрсеткіштер – ең озық қолжетімді технологиялардың талаптары 
ескеріле отырып белгіленетін ластаушы заттар мен қалдықтар шығарындыларының, 
төгінділерінің, сондай-ақ бірқатар жағдайларда ресурстарды тұтынудың көрсеткіштері;

28) түтінді (қайтпалы) газдар – отынның жануы жəне пеште технологиялық материал-
ды күйдіру нəтижесінде түзілетін газдар;

29) түтін мұржасы – атмосфераға тазартылған түтін газдарының тартымын жасауға 
жəне оларды шығаруға арналған құрылысжай;

30) ферроқорытпа – болатты балқыту кезінде (сұйық металды қышқылсыздандыру 
жəне қоспалау, зиянды қоспаларды байланыстыру, металға талап етілетін құрылым мен 
қасиеттерді беру үшін), сондай-ақ басқа ферроқорытпаларды (қайта құйылған ферро-
қорытпаларды) алу кезінде пайдаланылатын кремниймен, марганецпен, хроммен жəне
басқа да элементтермен темірдің қорытпасы болып табылатын металлургиялық өндіріс-
тің жартылай өнімі;

31) ферроқорытпа өндірісі процестерінің қауіпсіздігі (бұдан əрі – қауіпсіздік) – адамның 
өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде, қауіпті факторды іске асыру 
ықтималдығының ұштасуы мен оның зардаптарының ауырлық дəрежесі ескеріле оты-
рып, өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне зиян келтіруге байланысты жол берілмейтін 
тəуекелдің болмауы;

32) шикізат – өнімді (өнімдерді) алудың технологиялық процесінде пайдаланылатын 
кез келген қатты, ұсақталған немесе дайындалған материал;

33) шикіқұрам – бастапқы материалдардың, ал кейбір жағдайларда белгілі бір пропор-
циядағы отынның металлургиялық, химиялық жəне басқа да агрегаттарда қайта өңдеуге 
жататын қоспасы;

34) экологиялық қауіпті техника мен жабдық – шаруашылық немесе өзге де қызмет те
пайдаланылатын жəне қоршаған ортаға қауіп төндіретін тетіктер, машиналар, құрыл-
ғылар, аспаптар;
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35) экологиялық қауіпті технологиялар – өндіріс процесінде жүзеге асырылатын жəне 
қоршаған ортаға қауіп төндіретін шикізатты, материалды немесе жартылай фабрикатты 
өңдеу, дайындау, жай-күйін, қасиеттерін, нысанын өзгерту əдістерінің жиынтығы;

36) экологиялық мониторинг – қоршаған ортаның жай-күйін жəне оған əсерді жүйелі 
түрде байқау жəне бағалау;

37) экологиялық тəуекел – белгілі бір факторлардың əсері салдарынан қоршаған орта
жəне (немесе) табиғи объектілер жай-күйінің қолайсыз өзгерістерге ұшырау ықтималдығы;

38) эмиссиялардың нормативтері – солардың кезінде қоршаған орта сапасы норма-
тивтерінің сақталуы қамтамасыз етілетін жол берілетін эмиссиялардың көрсеткіштері;

39) эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері – ел экономикасы үшін қолайлы 
шығындар кезінде оларды нақты техникалық құралдармен қамтамасыз ету мүмкіндігі 
негізге алына отырып айқындалатын, уақыт бірлігіндегі немесе шығарылатын өнімнің бір 
бірлігіне немесе басқа да көрсеткіштердегі қоршаған ортаға эмиссиялардың шамалары.

3-тарау. Қазақстан Республикасында өндірісті орналастыру шарттары

8. Қазақстан Республикасының аумағында негізгі жабдықты қауіпсіз пайдаланудың 
көзделген талаптары мен ферроқорытпаларды алудың металлургиялық процестері 
сақталған жағдайда, осы техникалық үлестік нормативтерде белгіленген нормалар-
дан аспайтын қоршаған ортаға эмиссиялардың нормативтерін қамтамасыз ететін 
ферроқорытпалардың металлургиялық өндірісі орналастырылады.

9. Ферроқорытпаларды алудың технологиялық процесінде пайдаланылатын негізгі 
жəне қосалқы жабдықтың оны сəйкестендіруді қамтамасыз ететін, монтаждау схемала-
рын, пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды қамтитын 
құжаттары, сондай-ақ жабдықтың өндірушінің ілеспе құжаттарына жəне осы норматив-
терде белгіленген қауіпсіздік талаптарына сəйкес келетінін растайтын құжаттар бар.

10. Негізгі жəне қосалқы жабдықтың өлшем құралдары Қазақстан Республикасының 
аумағында қолдануға рұқсат етілген Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне 
енгізіледі жəне олардың бекітілген типке сəйкес келетінін растайтын құжаты бар.

4-тарау. Технологиялық процестің, жабдықтың жəне ферроқорытпаларды 
өндіру үшін тұтынылатын шикізат ресурстарының сипаттамасы

4.1-параграф. Негізгі өндірістің қысқаша сипаттамасы

11. Ферроқорытпалар өндірісінің мəні пештердің (электр балқыту, тазарту, кенді қал-
пына келтіру, шахталық типтегі электр пештері) жоғары температуралы аймақтарында 
кен материалдарын қалпына келтіргіш элементпен қалпына келтіруді білдіреді.

12. Ферроқорытпаларды балқыту мынадай жалпы схема бойынша жүргізіледі – шикізат 
материалдарын дайындау, материалдарды белгіленген арақатынаста мөлшерлеуге беру, 
материалдарды балқыту пештеріне беру, қажетті түржиынның қорытпасын балқыту, 
қорытпаны құю шөміштеріне шығару, қорытпаны құю, фракциялау, тұтынушыға тиеп-
жөнелту. Феррохром өндірісінің түбегейлі технологиялық схемасы осы нормативтерге 
1-қосымшада ұсынылған.
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13. Шикіқұрамалық материалдарды дайындау жəне балқыту цехына беру мынадай
бірнеше кезеңде жүргізіледі: кенді химиялық жəне фракциялық құрамы бойынша 
қоймалау; белгілі бір фракцияның кесегін алу мақсатында кенді ұсақтау жəне кейіннен 
себу, қажет болған кезде кен материалдарын араластыру, қысқы кезеңде қажет болған 
кезде кептіру пешінде ұсақ фракциялы кенді кептіру жүргізіледі.

14. Көміртекті қалпына келтіргіштерді дайындау жəне беру мынадай кезеңдерден тұ-
рады: қалпына келтіргіштерді техникалық жəне фракциялық құрамы бойынша қоймалау; 
қажет болған кезде ұсақтау, себу, кептіру жүргізіледі.

Əрбір пеште шикі құрамалық бункерлер жабдықталады.
15. Шикіқұрамалық материалдар берілген арақатынаста мөлшерленеді жəне шикіқұ-

рам қабатының астында немесе балқыма айнасының үстінде электр доғасы жанып 
тұратын электродтар ауданына шикіқұрамды беру құбырлары бойынша ферроқорытпа 
пешіне беріледі. Ферроқорытпаларды электродтар тең қабырғалы үшбұрыштың төбелері 
бойынша орналастырыла отырып, мынадай үш фазалық ашық/жабық стационарлық/
көлбеу шахталық типтегі электр пештерінде балқытады:

• ферросиликохромды жəне ферросилицийді өндіру кезінде пештерде жоғары 
температуралардың əсерімен кварциттен кремнийді қалпына келтіру, темірді, 
хромды балқыту жүреді;

• ферросиликомарганецті өндіру кезінде пештерде жоғары температуралардың 
əсерімен марганецті, кремнийді, темірді қалпына келтіру жүреді;

• жоғары көміртекті феррохром өндірісі хром кенінің құрамындағы хром жəне темір 
тотықтарын қалпына келтіргіштің көміртегі арқылы қалпына келтіруге негізделеді, 
бұл ретте флюс ретінде кварциттің немесе құрамында кремний бар басқа да 
материалдардың еленділері пайдаланылады;

• орташа жəне төмен көміртекті феррохромды ферросиликохромның хром кенінің 
хром жəне темір тотықтарын қалпына келтіру арқылы силикотермиялық периодтық 
процесте балқытады, бұл ретте флюс ретінде əк пайдаланылады.

16. Пештің төменгі деңгейжиектерінде ферроқорытпаның жинақталуы жүреді, содан 
кейін ол мерзімді түрде бөлек немесе қожбен бірге құю шөміштері мен қож табақшаларына 
шығарылады, содан кейін қож ағызылады, ал металл құю машинасында құйылады. Пеш-
терден балқыманы шығару арбаларға орнатылған қаптамаланған шөміштерге, болат қож 
табақшаларына не төселінетін бетке (төсекке) жүргізілуі мүмкін.

17. Металды құю процесінде ферроқорытпаның құймалары салқындатылады, қатай-
тылады, құймаларды қабылдауға арналған қораптарға қоймаланады. Бұл қораптар 
құймалар толығымен салқындағанша сақталып тұрады.

18. Тапсырыстарға сəйкес тиеп-жөнелтуге арналған дайын өнім партиясы қалыптас-
тырылады, ол ұсақталады жəне қажетті фракцияға дейін себіледі.

Тауарды теміржол вагондарына/контейнерлерге тиеп-жөнелту үйіп немесе жұмсақ 
ыдысқа орау арқылы жүргізіледі. Тұтынушыға тиеп-жөнелтілгенге ферроқорытпа дейін 
дайын өнімнің жабық қоймаларында немесе арнайы алаңдарда сақталады.

4.2-параграф. Қосалқы өндірістің сипаттамасы

19. Қабылданған технологиялық процестерге сəйкес негізгі технологиялық процестер-
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ді үздіксіз жүргізу үшін қажетті кəсіпорынның өндірістік цехтары мен бөлімшелері қосал -
қы өндірістердің жұмыстарын жүргізуді талап етеді, оларға мыналар жатады:

• кəсіпорынды ауыр техникамен, жеңіл автокөлікпен қамтамасыз ететін жəне 
зауыттың теміржол жəне автомобиль көлігінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін 
көлік цехы;

• зауыттың өндірістік ғимараттары мен құрылысжайларын жөндеу жəне күтіп 
ұстау, сондай-ақ зауыттың негізгі жəне қосалқы жабдықтарына ағымдағы жəне 
күрделі жөндеу жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыратын, электр жəне 
энергетикалық желілерді, электр жəне энергия жабдықтарын пайдаланумен жəне 
жөндеумен айналысатын жөндеу цехтары;

• кəсіпорынға келіп түсетін шикізаттың, материалдардың, сондай-ақ шығарылатын 
өнімнің сапасын бақылайтын, бақылауға жататын атмосфералық ауаның ластану 
көздеріне өндірістік экологиялық мониторингті жүргізетін сондай-ақ санитариялық-
қорғау аймағының шекарасындағы атмосфералық ауаның сапасын бақылайтын 
зертханалар;

• əкімшілік-тұрмыстық орынжайлар;
• шикізат жəне өзге де материалдарды орналастыруға жəне сақтауға арналған 

ашық жəне жабық үлгідегі қойма алаңдары;
• балқыту цехтарының жинақталған жəне ағымдағы қождарын қоса алғанда, 

ферроқорытпа өндірісінің қалдықтарын қайта өңдеу жəне орналастыру жөніндегі 
цехтар;

• газ тазарту құрылысжайының учаскелері зауыттың газ тазарту жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсетуге арналған;

• бу мен жылуды өндіру жөніндегі цехтар;
• өртке қарсы қауіпсіздік жасағы кəсіпорында өрттерді сөндіруге, апаттарды жою 

жəне құтқару жұмыстары кезінде көмек көрсетуге арналған.

4.3-параграф. Шикізаттың, материалдар мен энергия ресурстарының шығысы

Негізгі өндіріс
20. Құрамында негізгі құрамдас бар тау-кен-байыту комбинатының кені ферроқорыт-

паларды өндіру үшін негізгі шикізат болып табылады.
21. Ферроқорытпалар өндірісінде кеннен бөлек, осы нормативтерге 2-қосымшада 

ұсынылған көмір, антрацит, кокс, əк жəне басқа да флюстеуші материалдар түріндегі 
қосымша шикізат ресурстары жұмсалады.

Шикізатты сақтау кенді, көмірді, коксты, кварцитті жəне басқа материалды қабылдау 
жəне түсіру үшін жабдықталған шикіқұрамалық материалдардың ашық немесе жабық 
қоймаларында жүргізіледі.

Шикіқұрамалық материалдарды дайындау жəне балқыту цехына беру мынадай 
бірнеше кезеңде жүргізіледі: кенді химиялық жəне фракциялық құрамы бойынша ар-
найы бөлінген орындарда қоймалау; белгілі бір фракцияның кесегін алу мақсатында 
кенді ұсақтау жəне кейіннен себу, қысқы кезеңде қажет болған кезде кептіру пешінде ұсақ 
фракциялы кенді кептіру жүргізіледі.
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Цехқа беру кезінде кеннің белгілі бір фракциялық құрамы болады.
Көміртекті қалпына келтіргіштерді дайындау жəне беру мынадай кезеңдерден тұрады: 

қалпына келтіргіштерді техникалық жəне фракциялық құрамы бойынша қоймалау; қажет 
болған кезде ұсақтау жəне себу жүргізіледі.

22. Осы нормативтерге 2-қосымшада ұсынылған шикізат материалдарын тұтынудың 
үлестік деңгейлері анықтама ретінде қабылданған, осы нормативтерге 3-қосымшада 
көрсетілген сападағы өнімді шығару кезінде ферроқорытпаларды өндіру процесінің 
көрсеткіштерін сақтау шарттары үшін ұсынымдық болып табылады жəне өндірістік про-
цесс барысында оларға өзгертулер енгізуге болады.

23. Шикізат материалдарын тұтыну деңгейлері мен олардың физикалық-химиялық көр -
сеткіштері өзгермейтін жағдайда, осы нормативтік техникалық салыстырмалы норматив-
тер кəсіпорын үшін мерзімсіз қолданылады.

24. Технологиялық процесс өзгермеген кезде осы нормативтердің 3-қосымшасында 
келтірілген өнімнің шығуы болжанады:

25. Қосалқы өндіріс. Кəсіпорында қосалқы өндірістер бойынша жұмыстарды жүргізу 
үшін пайдаланылатын материалдар əрбір өндірістің технологиялық процестеріне сəйкес 
мердігерлік ұйымдармен шарттық міндеттемелерге сəйкес сатып алынады.

5-тарау. Қоршаған ортаға эмиссиялардың белгіленген техникалық 
үлестік нормативтері

5.1-параграф. Қоршаған ортаға эмиссиялардың техникалық үлестік 
нормативтерін есептеу

26. Осы нормативтерде атмосфералық ауаға бөлінетін заттар бойынша да, өндірістік 
процестерді жүргізу кезінде кəсіпорынның түзілетін қалдықтары бойынша да мəндер 
келтірілген.

27. Шығарындылар мен түзілетін қалдықтар мөлшерінің 1 тоннаға үлестік көрсеткіш-
терінің шамалары қолданылатын өндіріс технологиясына, пайдаланылатын шикізатқа 
жəне осы нормативтерде келтірілген басқа да көрсеткіштерге тəуелді болады.

Бүкіл кəсіпорынның өнімділігіне қатысты эмиссиялардың үлестік көрсеткіштерінің ша-
малары тұтастай алғанда алынатын өнімнің 1 тоннасына арналған көрсеткіштерді негізге 
отырып айқындалады жəне мынадай формулалар бойынша есептеледі:

Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жылдық шығарындылары жəне кəсіпорында 
қалдықтардың түзілу көлемдерінің саны, Uш,қ, тонна/жылына, мынаны құрайды

Uш,қ = nш,қ * P
мұнда, nш,қ – эмиссиялардың үлестік нормативтерінің көрсеткіші (ЛЗ шығарындылары, 

қалдықтар), тонна;
Р – тұтастай алғанда кəсіпорын бойынша іс жүзіндегі өнімділік, тонна/жыл.
28. Осы нормативтердің 27-тармағында ұсынылған формула əрбір зиянды зат шы-

ғарындысының немесе осы кəсіпорыннан уақыт бірлігінде түзілетін қалдықтың массасын 
айқындау үшін жəне кейіннен алынған көрсеткіштерді белгіленген үлестік нормативтер-
мен салыстыру үшін пайдаланылады.

29. Осы нормативтерде айқындалған эмиссиялардың үлестік нормативтеріне ең озық 
қолжетімді технологияларды енгізу есебінен қол жеткізіледі.
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5.2-параграф. Атмосфералық ауаға эмиссияның техникалық үлестік нормативтері

30. Негізгі жəне қосалқы жабдықтың жұмысынан атмосфералық ауаға эмиссиялардың 
техникалық үлестік нормативтері тұтастай алғанда бүкіл кəсіпорынның əсерін еске-
ре отырып, жұмыс істеп тұрған, жаңадан іске қосылатын жəне реконструкцияланатын 
қондырғылар үшін атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының шекті 
мəндерін белгілейді.

31. Жұмыс істеп тұрған, реконструкцияланатын жəне жаңадан салынып жатқан кə-
сіпорындар үшін осы нормативтерге 4-қосымшада көрсетілген атмосфералық ауаға 
эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері орындалады.

Балқыту процесінде ферроқорытпа газы пештердің «таза» газын жағу білтелерінде 
жағылады.

32. Кəсіпорын қызметінен атмосфералық ауаға ластаушы заттардың іс жүзіндегі жыл-
дық шығарындысын айқындау үшін өндірістік жабдықтың жұмыс уақыты мен режимін, 
отынның, материалдардың жылдық шығысын негізге ала отырып, ластаудың барлық көз-
дерінің (ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған) шығарындыларын ескеру қажет.

33. Көздерден шығарындылардың сапалық жəне сандық сипаттамалары Қазақстан 
Республикасында бекітілген атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларын есеп-
теу əдістемелеріне сəйкес теориялық əдіспен жəне аспаптық өлшемдер бойынша 
айқындалады.

34. Ферроқорытпаларды өндіру жөніндегі кəсіпорындарда шығарылған технологиялық 
газдар, желдету ауасы, аспирациялық жүйелердің газдары түзіледі жəне атмосфераға 
шығарылады.

35. Табиғи жəне мəжбүрлі желдетудің шығарындылары аэрациялық шамдар, құбыр-
лар, ойықтар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

36. Технологиялық жəне аспирациялық газдар мен желдеткіш газдардың едəуір бөлі -
гі қатты бөлшектерден тазартады.

37. Тозаңұстағыш қондырғылар ретінде газдарды қаралап, ақтап тазалауға жəне 
санитариялық қосымша тазалауға арналған əртүрлі аппараттар – суаруға су берусіз 
инерциялық типті циклондар, скрубберлер, электр сүзгілері, əртүрлі комбинациялардағы 
мата жеңқұбырлы сүзгілер немесе тазартуға ұшырайтын тозаң-газ ағындарының сипат-
тамаларына қарай басқа да түрлері пайдаланылуы мүмкін.

38. Жыл сайын кəсіпорында БГҚ тиімді жұмысы үшін профилактикалық жұмыстар, 
соның ішінде: пештердегі газ тазалау қондырғыларын жөндеу, аспирациялық жəне жел-
дету жабдықтарын реконструкциялау, қондырғыларды (электр сүзгілерін, батареялық ци-
клондарды, тозаң камераларын, газжолдарды) ағымдағы жəне күрделі жөндеу жүргізеді.

5.3-параграф. Сарқынды сулар эмиссиясының техникалық үлестік нормативтері

39. Осы нормативте айқындалған ферроқорытпаларды өндіру процестеріндегі өнді-
рістік сарқынды сулардың эмиссияларына жол берілмейді.

Жұмыс істеп тұрған, реконструкцияланатын жəне жаңадан салынып жатқан 
кəсіпорындар үшін су айналымының тұйық циклі қарастырылады.
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40. Технологиялық жүйелерді жəне пештерді салқындату жүйелерін сумен жабдық-
тау су айналымының тұйық жүйесін пайдалана отырып көзделеді. Технологиялық 
объектілерді сумен жабдықтау əрбір нақты жағдайда өндірістік технологиялық процестің 
ерекшеліктерін жəне апаттар мен жарылыс-өрт қауіпті өнімдердің қоршаған ортаға 
шығарындыларын ескере отырып жобаланады.

41. Технологиялық объектілердің кəріз жүйелері өндіріс жұмысының регламенттел-
ген режимдері кезінде де, апаттық жағдайлар кезінде де түзілетін химиялық ластанған 
технологиялық, жуғыш жəне басқа да ағындыларды жоюды жəне тазартуды қамтамасыз 
етуге тиіс. Магистральдық желі осындай ағындыларды қабылдауға арналған 
жағдайларды қоспағанда, кəріздің магистральдық желісіне ағындыларды алдын ала та-
зартусыз ағызуға тыйым салынады.

5.4-параграф. Ферроқорытпалар өндірісінің қалдықтарын орналастыру 
кезіндегі эмиссияның техникалық үлестік нормативтері

42. Өндіріс қалдықтарымен жұмыс істеу жəне оларды орналастыру жөніндегі эколо-
гиялық талаптар экологиялық заңнаманың нормаларына сəйкес келеді.

Кəсіпорынның аумағында қоймаланатын өндіріс қалдықтарының экологиялық 
заңнамаға сəйкес қалдықтардың қауіптілік паспорты бар.

43. Бастапқы кендерді жиынтық өңдеу нəтижесінде ферроқорытпаны жəне қож түр-
індегі өндірістің өнеркəсіптік қатты қалдықтарын алады, олар технологиялық шешімдерге 
сəйкес арнайы көзделген жинақтағыштарда қоймаланады.

44. Өндірістік процестерде тозаңданған ауадағы қатты бөлшектерді аулау үшін əр-
түрлі қондырғылар пайдаланылады, оларда ұсталған бөлшектер жиналып, дымқыл 
тозаңұстағыштарда тозаң аулау кезінде пештердің газдан тазалау тозаңы, аспирациялық 
тозаң сияқты қалдықтар, ал шикіқұрамалық материалдарды өңдеу барысында шламдар 
түзіледі. Бұл қалдықтар жиналмайды жəне сақталмайды, түзілуіне қарай бірден қоймалау 
үшін арнайы жабдықталған жинақтағыштарға жіберіледі.

45. Кəсіпорынның қосалқы өндірісін қоса алғанда, кəсіпорында түзілетін қалған қауіп -
ті қалдықтар арнайы жабдықталған орындарда сақталуға жатады немесе қалдықтарды 
жинаумен, тасымалдаумен жəне кəдеге жаратумен айналысатын бөгде ұйымдарға 
шарттық міндеттемелер бойынша беріледі.

46. Кəсіпорындар қалдықтар түзілген кезден бастап экологиялық заңнаманың талап-
тарына сəйкес олармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

47. Өндіріс қалдықтарымен жұмыс істеу жəне оларды орналастыру жөніндегі эколо-
гиялық талаптар экологиялық заңнама мен осы нормативтердің нормаларына сəйкес 
келеді.

48. Қоршаған ортаға қалдықтар эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері 
одан əрі орналастыруға жататын негізгі жəне қосалқы өндірістен шыққан қалдықтардың 
түрлері үшін белгіленеді.

49. Жұмыс істеп тұрған, реконструкцияланатын жəне жаңадан салынып жатқан 
кəсіпорындар үшін осы нормативтерге 5-қосымшада көрсетілген қалдықтарды қоршаған 
ортаға орналастырудың техникалық үлестік нормативтері орындалады.
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5.5-параграф. Қоршаған ортаға физикалық əсерлер

50. Ферроқорытпаларды өндіру үшін негізгі жəне қосалқы жұмыстарды жүргізу кезін-
де қоршаған ортаға физикалық əсер ету бойынша заңнамада белгіленген нормалар 
сақталады.

Физикалық ластану – бұл қоршаған ортаның физикалық параметрлерінің өзгеруіне 
байланысты ластану. Қоршаған ортаның жылу, жарық, шу арқылы, электромагниттік, 
радиоактивті, радиациялық ластануы физикалық əсерлер болып табылады.

Өндірістік кəсіпорындардың дыбыс қысымының жол берілетін деңгейлері, дБ, (дыбыс 
қысымының баламалы деңгейлері, дБ) жəне дыбыстың ең жоғары деңгейі Адамға əсер 
ететін физикалық факторларға қойылатын гигиеналық нормативтерге сəйкес келеді.

51. Жұмыс орындарында инфра- жəне ультрадыбыс, шу, жалпы немесе жергілікті 
діріл, иондаушы жəне иондамайтын сəулелену көзі болып табылатын жабдықтың ШРД-
нен асып кетуіне жол берілмейді.

52. Өндірістік объектілерде өндірістік бақылау жүргізіледі, оны өндірістік немесе тəуел-
сіз аккредиттелген зертханалар жүзеге асырады. Өндірістік объектілерде жүргізілетін 
өндірістік бақылау нəтижелері туралы ақпарат тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшелеріне ұсынылады.

53. Физикалық əсер ету көздері орналасқан жерлердегі жаңа жəне реконструкциялана-
тын объектілерде үй-жайлардың ішінде, жұмыс орындарында, сондай-ақ тұрғын үй құры -
лыстарын қоршайтын аумақта əсерлерді азайтуға бағытталған іс-шараларды көздеу қажет.

6-тарау. Ферроқорытпаларды өндіру кезінде бақылау жүргізу

54. Ферроқорытпаларды өндіруге байланысты өндірістік қызметті жүзеге асыратын 
жеке жəне заңды тұлғалар кəсіпорынды тиімді əрі қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз 
ету үшін əртүрлі бақылау түрлерін жүргізеді, соның ішіне кіріс шикізатын бақылау, 
технологиялық жабдықтың пайдаланылуын бақылау, экологиялық бақылау, жұмыс 
орындарындағы санитариялық-эпидемиялық бақылау кіреді.

55. Бұл жұмыстар технологиялық процестердің өтуін тұрақты түрде бақылауды қам -
тамасыз ету, табиғи жəне энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін арт-
тыру, штаттан тыс жағдайларға жедел ден қою, өндірістің қоршаған орта мен адам 
денсаулығына əсерін барынша азайту мақсатында жүргізіледі.

56. Шикізат материалдарының сапасын кіріс бақылау статистикалық бақылау болып 
табылады жəне жабдықтың жұмыс процесін уақтылы жоспарлауға мүмкіндік береді.

57. Өндірістік бақылаудың мақсаты объектіде санитариялық-эпидемиологиялық нор-
малаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарында белгіленген талаптардың сақталуына 
өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу арқылы өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтердің адам үшін қауіпсіздігін жəне (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз ету болып 
табылады.

58. Кəсіпорын халықтың денсаулығына теріс əсерді болғызбауға жəне қоршаған ор-
таны сақтауға бағытталған нормативтерді сақтау үшін өндірістік экологиялық бақылау 
жүргізіледі.
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59. Өндірістік экологиялық бақылаудың мақсаттары:
1) табиғат пайдаланушының экологиялық саясатына, қоршаған орта сапасының ны-

саналы көрсеткіштеріне жəне қоршаған ортаға ықтимал əсер ететін өндірістік процестерді 
реттеу құралдарына қатысты шешімдер қабылдау үшін ақпарат алу;

2) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы талаптарының сақталуын қам-
тамасыз ету;

3) табиғат пайдаланушының өндірістік процестерінің қоршаған орта мен адам 
денсаулығына əсерін барынша азайту;

4) табиғи жəне энергетикалық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру;
5) штаттан тыс жағдайларға жедел ескертпелі əрекет ету;
6) табиғат пайдаланушылардың басшылары мен жұмыскерлерінің экологиялық хабар-

дар болу мен жауаптылығының анағұрлым жоғары деңгейін қалыптастыру;
7) кəсіпорындардың экологиялық қызметі жəне халық денсаулығы үшін тəуекелдер 

туралы жұртшылыққа ақпарат беру болып табылады.
8) экологиялық талаптарға сəйкестік деңгейін арттыру;
9) қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесінің өндірістік жəне экологиялық тиімді-

лігін арттыру;
10) инвестициялау жəне кредиттеу кезінде экологиялық тəуекелдерді есепке алу.
60. Өндірістік экологиялық бақылауды жүргізу жəне өндірістік экологиялық бақылау бағ -

дарламасын əзірлеу тəртібі экологиялық заңнамада көзделген талаптарға сəйкес жүзеге 
асырылады.

61. Бақылау жүргізу жəне əртүрлі технологиялық процестерден өту кезінде жылдам 
ден қою мүмкіндігін арттыру үшін кəсіпорында барлық процестерді автоматты басқару 
мен байқаудың қазіргі заманғы жүйелері орнатылады.

7-тарау. Жалпы қауіпсіздік талаптары

62. Жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін əрі негізінен, əрі қосалқы 
процестер кезінде мынадай талаптар орындалады:

1) ферроқорытпаларды өндіру кезінде қолданылатын негізгі жабдық «Машиналар мен 
жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының жəне онымен үндестірілген басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына 
сəйкес келеді;

2) қуатты (ауысымдық, тəуліктік, айлық, жылдық) есепке алынады;
3) негізгі жабдыққа арналған техникалық құжаттаманың жиынтығын (техникалық па-

спорт, пайдалану жəне жөндеу жөніндегі нұсқаулықтар, монтаждау схемалары, сызбалар) 
өзектілендірілген күйде ұсталады жəне ол жаңғыртылған немесе реконструкцияланған 
жағдайда оған өзгерістерді уақтылы енгізіледі;

4) негізгі жабдықтың газдан тазалау жəне оның шекті жай-күйі немесе істен шыққаны 
туралы құлақтандыру жүйелері бар.

63. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін шикізат пен материалдарды сақтау, дайындау 
жəне беру кезінде мыналар қамтамасыз етіледі:

• процестерді мамандандырылған алаңдарда жəне жабық орынжайларда жүзеге 
асыру;
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• шикізатты бөлек сақтау;
• шикізат пен материалдарды түсіру жəне тасымалдау процестерін автоматтан-

дыру жəне конвейерлерді, роторлы экскаваторларды, вагонаударғыштарды, 
грейферлік крандарды жəне вагондардың люктері арқылы түсіруді қолдану 
арқылы қамтамасыз ету;

• таспалы конвейерлерді пайдалану жəне оларға қызмет көрсету шарттарын сақтау;
• үздіксіз жұмыс істейтін салмақтық мөлшерлегіштер базасында шикіқұрамды 

мөлшерлеуді басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдану;
• шикіқұрамалық материалдарды кешенді есепке алу жүйесінің болуы.

64. Ферроқорытпаларды балқыту кезінде мынадай технологиялық параметрлерді ба-
қылау жəне сақтау қамтамасыз етіледі:

• пеш күмбезінің астында СО көміртегі оксиді құрамының деңгейі;
• пеш жабдықтарының жарамдылығы, белгіленген электр режимінің сақталуы жəне 

салғыштың жай-күйі;
• сол кезде пеш балқытылатын қорытпаның бір тоннасына электр энергиясының 

аз шығысы кезінде ең жоғары өнімділік беретін пеш жұмысының оңтайлы электр 
режимін сақтау (қуат, электр тоғы жəне кернеу);

• шикіқұрамның құрамдастары мен шикіқұрамалық материалдар габариттерінің 
оңтайлы арақатынасын сақтау;

• пештегі қалпына келтіргіштің ылғалдылық деңгейі;
• электродтардың тиісті ұзындығы жəне оларды шикіқұрамға батыру тереңдігі;
• жабық пештерге арналған газ режимі;
• салғышқа дұрыс қызмет көрсету;
• жинақталған қожды шығару үшін флюстеуші материалдарды пайдалану;
• металл мен қожды уақтылы шығару;
• газдан тазалау жүйесінің жұ мысын бақылау;
• пештің элементтерін салқындатуға арналған судың шыққан кездегі температурасы 

35 °С–40 °С болуға тиіс.
65. Металды шығару кезінде мынадай технологиялық параметрлерді бақылау жəне 

сақтау қамтамасыз етіледі:
• пештен қорытпаны шығарудың оңтайлы тұрақтылығын (жиілігін) жəне ұзақтығын 

сақтау;
• ағынөзек тесікті бөлшектеу шарттарын сақтау;
• қаптамалау ақаулығын немесе бұзылуын анықтау үшін əрбір құюдан кейін 

қаптаманың жай-күйіне, шөмішті қаптамалауға мұқият қарап-тексеру жүргізу.
66. Пешті ұзақ тоқтап тұруға жəне жылытуға дайындау кезінде газдан тазарту жүйе-

лерінің жұмысын бақылауды күшейтіледі.
67. Мынадай технологиялық параметрлерге бақылау жүргізу қажет:

• электродтардағы масса деңгейін жəне электродтардың жұмыс ұшының ұзындығын;
• тоқтың жүктемесін азайту/көбейту графигін;
• пешті өшіру кезіне біржолғы қайта іске қосудың мөлшері мен санын қысқарту.

68. Ферроқорытпаларды өндіру кезінде қоршаған ортаға эмиссияларға осы норматив-
терде белгіленген талаптарды қамтамасыз ету үшін мынадай шарттар орындалады:
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17) өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы орындалады;
18) белгіленген тəртіппен аккредиттелген зертхананы тарта отырып, бекітілген кесте-

ге сəйкес ферроқорытпаларды өндіру кезінде қоршаған ортаға эмиссияларды өлшеу 
жүргізіледі;

19) шикізат пен материалдарды түсіру жəне тиеу орындары аспирациялық қондырғы-
лармен жабдықталады;

20) жақын маңдағы су айдындарын сүзу мен ластаудың алдын алу үшін шламжина-
ғыштарды пайдалану жəне жаңаларын пайдалануға беру кезінде тоғандардың негіздері 
мен бөгеттерінде сүзуге қарсы қорғау қарастырылады;

21) жұмысының нəтижесінде эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері осы 
нормативтерде белгіленген нормалардан асатын жабдықты пайдалануға жол берілмейді;

22) негізгі шикізат пен өндіріс қалдықтарын қоймалау орындарындағы радиация дең-
гейі денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген радиациялық қауіпсіздік 
нормаларынан аспайды;

23) ықтимал радиациялық қаупі бар аймақтарда қызмет көрсетуші персонал жеке қор-
ғану жəне дозиметрия құралдарымен жабдықталады;

24) қалқандарда, пульттер мен басқару панельдерінде орналасқан бақылау-өлшеу ас-
паптарын басқару, сигнал беру жəне қуаттандыру схемаларының оларда кернеудің бар 
екені туралы сигнал береді;

25) өндіріс процесінде жобада көзделген барлық негізгі ағынды-сорғылы жəне аспи-
рациялық желдету қондырғыларының үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі;

26) технологиялық процестердің жабдығы машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі 
туралы заңнаманың талаптарына, Қазақстан Республикасында бекітілген басқа да нор-
мативтік құжаттарға сəйкес келеді;

27) ферроқорытпа өндірісінде пайдаланылатын негізгі жəне қосалқы технологиялық 
жабдықтың оларды сəйкестендіруді қамтамасыз ететін жəне олардың қолданыстағы нор-
мативтік құжаттарға сəйкестігін куəландыратын құжаттары, сондай-ақ монтаждау схема-
ларын, пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды қамтитын 
өндірушінің ілеспе құжаттары бар;

28) жарылыс-өрт қауіпті жəне зиянды булармен, газдармен жəне тозаңмен жұмыс іс-
теуге арналған технологиялық жабдық, аппараттар мен құбыржолдар саңылаусыз бо-
лып табылады, ал зиянды қалдықтар бөлінуі мүмкін орындарды толық қымтау мүмкін 
болмаған жағдайда осы құжатпен үндестірілген талаптардың сақталуын қамтамасыз 
ететін жергілікті сорғыштармен жабдықталады;

29) өндірістік жабдықтың құрамдас бөліктері, оның ішінде энергетикалық құбыржол -
дар, табиғи газды, мазутты, ауаны, майды, суды беру жеңқұбырлары жəне электр 
кəбілдер оларға балқыманың ықтимал түсуінен қорғалған;

30) химиялық қайта өңдеу учаскелерінде бүкіл қолданылатын жабдық ең аз қарау люк-
тері бар жабық түрде орындалады. Ыдыстық жабдық ондағы затқа қарай қойыртпақ пен 
ерітінділердің құйылуын болғызбайтын құю құбырларымен жабдықталады.

69. Əрбір негізгі жабдықта:
• жабдықтың жүктемесін (ауысымдық, тəуліктік, айлық, жылдық) есепке алу 

жүргізіледі;
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• жабдықтың техникалық жай-күйіне тұрақты бақылау, жоспарлы жөндеу (күрделі, 
ағымдағы) жəне мерзімді техникалық куəландыру, бірақ əрбір бес жылдан сирет-
пей жүргізіледі;

• белгілі бір жабдықты қауіпсіз пайдалану қағидаларының талаптарына сəйкес но-
миналды деректері бар тақтайшалар бекітіледі;

• негізгі жабдықты пайдалануды, жөндеуді жəне оған техникалық қызмет көрсетуді 
жүзеге асыратын персоналды атқаратын лауазымына қойылатын талаптар 
көлемінде арнайы даярлау жүргізіледі;

• шығарындыларды тазартуға арналған құрылысжайларды, жабдықтар мен аппара-
тураны бір мезгілде реконструкцияламай, қоршаған ортаға үлестік эмиссиялардың 
ұлғаюымен қатар жүретін технологиялық жабдықтың өнімділігін арттыруға жол 
берілмейді.

70. Қоршаған орта жай-күйінің нашарлауына алып келген апат туындаған кезде эко-
логиялық қызмет экологиялық заңнама талаптарының негізінде қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы аумақтық уəкілетті органға апат болу фактісін, күнін, туындау уақытын, 
себептерін жəне оны жою бойынша қабылданған шараларды көрсете отырып, кəсіпорын 
басшылығының қолы қойылған хат жібереді.

71. Кəсіпорын халықты, жергілікті өзін-өзі басқару органдарын, Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызметінің органдары мен мекемелерін 
апаттықапаттық жағдайлар, өндірістің тоқтатылуы туралы, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығына қатер төндіретін технологиялық процестердің 
бұзылуы туралы уақтылы ақпарат береді.

72. Кəсіпорынның барлық бөлімшелерінде қызмет көрсетуші персоналдың басшылы-
ғы үшін «Апаттарды жою жоспары» əзірленеді, онда туындаған апаттық жағдайлардың 
себептері мен салдарын жою үшін қызметкерлердің іс-қимылдары сипатталады.

8-тарау. Қолданысқа енгізу тəртібі мен мерзімдері

73. Осы нормативтер бекітілген кезден бастап жаңадан салынып жатқан кəсіпорын-
дар үшін осы нормативтің 4 жəне 5-қосымшаларында көрсетілген қоршаған ортаға 
эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері орындалуға тиіс.

74. Жұмыс істеп тұрған жəне реконструкцияланатын кəсіпорындар үшін шекті жол 
берілетін эмиссиялардың жəне (немесе) қоршаған ортаға əсерді бағалау жобаларын-
да өздеріне белгіленген нормативтерді кəсіпорын үшін бекітілген Ең озық қолжетімді 
технологияларға көшу бағдарламасында көрсетілген ең озық қолжетімді технологиялар 
енгізілгенге дейінгі мерзімде орындалады.

75. Ең озық қолжетімді технологиялар енгізілгеннен кейін кəсіпорындар осы норматив-
терге 4 жəне 5-қосымшаларда көрсетілген қоршаған ортаға эмиссиялардың техникалық 
үлестік нормативтерін орындауға тиіс.

 Жалғасы келесі нөмірде
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2021 жылы санитариялық-эпидемияға қарсы
 іс-шараларды қалай жүргізу керек 

«Санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды 
ұйымдастыру мен жүргізудің кейбір мəселелері туралы»

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 шiлдедегi 
№ ҚР ДСМ-78/2020 бұйрығы (2021.11.01 өзгерістер мен толықтырулармен)

Күшіне енді: 2020.06.07

Окончание. Басы № 9, 10, 11, 12 сандарда, 2020; 1, 2, 3, 4, 2021

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне

26-қосымша

«Мектепке дейінгі ұйымдарға жəне сəбилер үйлеріне
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларына
13-қосымша

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу кезеңінде мектепке дейінгі 
балалар ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

1. Балалар секцияларындағы сабақтар топта бір мезгілде 15-тен артық емес адамның 
қатысуымен жүргізіледі.

2. Медицина қызметкерінің балабақшаның барлық жұмыскерлеріне жəне балаларға 
күнделікті таңертеңгілік сүзгі өткізуі.

3. Жіті респираторлық инфекциялар (жоғары температура, жөтел, мұрынның бітелуі) 
мен басқа да инфекциялық аурулар белгілері бар персонал жəне балалар жіберілмейді.

4. Учаскелік педиатрдан денсаулық жағдайы туралы анықтамалары бар балаларды 
қабылдау (3 жұмыс күнінен артық болмаған жағдайда).

5. Балаларды мектепке дейінгі балалар ұйымдарына мынадай адамдардың алып 
жүруі жүзеге асырылмайды:

• COVID-19 расталған жағдайларымен байланысы бар;
• соңғы 14 күн ішінде жағдайлар тіркелген шет елден немесе өңірлерден келгендер;
• жіті респираторлық аурулардың белгілері бар адамдар.

6. Объектіде персонал мен келушілердің қолын өңдеу үшін қолжетімді орындарда тері 
санитайзері орнатылады.

7. Балалардың тамақ ішкенге дейін, көшеде серуендегеннен кейін, санитариялық 

(https://e.npa.mcfr.kz/837453)

(https://e.npa.mcfr.kz/844386)

 (https://e.npa.mcfr.kz/851209)

(https://e.npa.mcfr.kz/858607)

(https://e.npa.mcfr.kz/865678)
(https://e.npa.mcfr.kz/871107)

 (https://e.npa.mcfr.kz/877122)

(https://e.npa.mcfr.kz/883890)

 іс-шараларды қалай жүргізу керек 
«Санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды 

Күшіне енді: 2020.06.07

Окончание. Басы № 9, 10, 11, 12 сандарда, 2020; 1, 2, 3, 4, 2021
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торапқа барғаннан кейін жəне басқа да ластану жағдайларында қолын уақтылы жууы 
(сұйық сабынды пайдалана отырып қолды жуу) үшін тəрбиешінің жеке жауапкершілігі.

8. Кейіннен желдете отырып, балалар болмаған кезде топтардың үй-жайларын за-
рарсыздандыруды (кварцтауды) қамтамасыз ету. Желдету режимін сақтау: балалар топ-
та болған əрбір сағат сайын 15 минуттан кем емес желдету, топта балалар болмаған 
жағдайда тура желдету. Желдету балалардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілген кезде 
тəрбиешінің бақылауымен жүзеге асырылады.

9. Топтарда дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, есіктің тұтқаларын, бас пал -
дақ марштарының таяныштарын, горшоктарды, сантехника жабдықтарын екі рет өңдеу 
(топтық үй-жайларда балалар болмаған кезде дезинфекциялау құралдарды пайдалану).

10. Дене шынықтыру сабақтарын жəне басқа да топтық сабақтарды далада (жылы 
уақытта) өткізу. Ойындар үшін оқшауланған алаң болмаған жағдайда (тұрғын кешен 
құрамында орналастыру) серуендеуді шектеуді қамтамасыз ету.

11. Ұйықтайтын үй-жайларда балалар арасындағы қашықтықты ұйқы кезінде кемінде 
1 метр қашықтықты сақтау.

12. Термометрлердің, дезинфекциялау жəне жуу құралдарының, антисептиктердің, жеке 
қорғаныш құралдарының (бетперделер, қолғаптар) жеткілікті санының болуы.

13. Ауыз су режимін сақтау (бір рет қолданылатын стакандар).
14. Балабақшада эпидемияға қарсы режимді сақтау, эпидемияға қарсы режимді сақтау 

мониторингі мəселелері бойынша балабақша қызметкерлерімен күнделікті нұсқама 
жүргізуге жауапты адамды тағайындау.

15. Нормативтік құқықтық актілерде белгіленген санитариялық-эпидемиялық талаптар-
ды сақтау.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне

27-қосымша

«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларына
8-қосымша

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу кезеңінде санаторлық-
курорттық мақсаттағы объектілерге, демалыс үйлеріне қойылатын

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

1. Санаторлық-курорттық мақсаттағы объектілерде, демалыс үйлерінде эпидемияға 
қарсы күшейтілген режимді қамтамасыз ету мақсатында:

1) COVID-19 бойынша профилактикалық іс-шаралар қатаң сақталады;
2) персонал қашықтықтан жұмыс істеу нысанына барынша ауыстырылады жəне өнді-

рістік қажеттілікке байланысты жұмыс күнін барынша қысқартады;
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3) санаторлық-курорттық ұйымдардың корпустарын толтыру жобалық қуаттан асырыл-
майды;

4) кіреберісте (ресепшн, күзет пункті) келушілердің дене температурасына бақылау 
жүргізіледі;

5) жүргізілген/алынған қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін барын ша 
жағдай жасалады (карталар, телефондағы қосымша), емшараларды көрсету кезектерді 
құрмай жазу бойынша жүзеге асырылады;

6) адамдар көп жиналатын жерлерде, қозғалыс қарқындылығы байқалатын тіркеу орны 
(ресепшн) алдындағы еденге сигналдық белгі қою арқылы немесе шектеу бағандары 
арқылы əлеуметтік қашықтық аймағы анықталады. Дивандар, орындықтар қонақ 
аймақтарында өзара 1,5 метр арақашықтықта орнатылады;

7) аптасына 1 рет «санитариялық» күнді өткізу;
8) санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға (температураны өлшеу, пер-

соналға нұсқама беру, жеке қорғаныш құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, 
жуу жəне антисептикалық құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу жур-
налын жүргізу, бетперделерді, респираторларды, сулықтарды кəдеге жарату, жабдықтар 
мен мүкəммалды өңдеу, үй-жайларды жинау жəне т. б.) жауапты адам тағайындалады;

9) мекемеде демалушыларға көлік қызметтерін көрсету (трансфер, экскурсиялар өт -
кізу жəне т. б.) жүргізілетін жеке көлігі болған кезде. Бұл ретте жүргізушілер қолды өң-
деуге арналған антисептикпен жəне оларды талап етілетін жиілікпен міндетті түрде ауыс-
тыра отырып, қорғаныш құралдарымен (арнайы киім, бетперде жəне қолғаптар, бетке 
арналған бетперде) жабдықталады, сондай-ақ əрбір рейс алдында кейіннен желдете 
отырып автокөлік салонын дезинфекциялау;

10) əрбір келуші/клиент шыққаннан кейін дезинфекциялық құралдарды қолдана оты-
рып, бөлмелерге күрделі тазалау жүргізу;

11) COVID 19-ға күдікті адамдарға арналған изолятор көзделеді (қонақтарға арналған 
үйлерден басқа).

2. Тамақтануды ұйымдастыру кезінде мынадай талаптар сақталады:
1) персоналдың жұмыс орындарында тамақтануы жүзеге асырылмайды. Тамақ ішу 

арнайы бөлінген бөлмеде – тамақ ішу бөлмесінде жүзеге асырылады. Тамақ ішетін 
бөлме болмаған кезде дезинфекциялау құралдарының көмегімен күнделікті жинауды
қамтамасыз ете отырып, қол жууға арналған шұңғылша бар (ыстық жəне суық су 
келтірілген) осы мақсаттар үшін үй-жай бөлу көзделеді;

2) «швед үстелі» типі бойынша тамақтануды ұйымдастыру жағдайында швед желісінде 
тағамдарды орналастыруды ортақ пайдаланылатын барлық орындарда демалушылар-
ды ақпараттандыру жүйесін пайдалануды, сондай-ақ еденде сигналдық белгілеулерді 
салуды қоса алғанда, əлеуметтік қашықтық принципін сақтай отырып жүзеге асырады. 
Осындай талаптар тамақтандыруды тарату желісі принципі бойынша ұйымдастыруға да 
қойылады;

3) асханаларда демалушылар мен туристердің тамақтануын ұйымдастыру үстелдердің 
арасында 1 метрден кем емес қашықтық жəне 1 үстелге 1 адамнан асырмай отырғызу 
(демалуға жəне сауықтыруға келгендердің бір отбасының мүшелері болып табылатын 
немесе 1 нөмірде тұратын жағдайларды қоспағанда) жəне қонақтардың жиналуын бол-
дырмайтын жағдайлар сақталған кезде жүзеге асырылады.
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3. Санаторлық-курорттық мақсаттағы объектілердің, демалыс үйлерінің персоналы:
1) жабық үй-жайларда медициналық бетперделерді міндетті түрде киюге;
2) əлеуметтік қашықтықты сақтауға қойылатын талаптарды сақтауды қамтамасыз етеді.
4. Ішкі қауіпсіздік қызметі мынадай сақтық шараларын қабылдай отырып, персоналдың 

қауіпсіздігін қамтамасыз етеді:
1) персоналдың санитайзерлерді ғимаратқа кіру жəне шығу кезінде пайдалануы;
2) ғимарат ішіндегі адамдар арасындағы əлеуметтік қашықтықты сақтауды бақылайды;
3) ғимаратқа персонал жеке қорғаныш құралдарынсыз (медициналық бетпердесіз) 

кірмейді;
4) ғимаратқа кіру кезінде персоналдың температурасын өлшейді, ғимаратқа жоғары 

температура мен ЖРВИ белгілері бар персоналды жібермейді. Симптомдар анықталған 
немесе пайда болған жағдайда əкімшілікті хабардар етеді.

5. Бөлімше басшылары басшылары төменде аталғандарды қамтамасыз етеді:
1) персонал бір үй-жайда əлеуметтік қашықтықты сақтайтын жағдайларды; санаторлық-

курорттық мекемелердің аумағында демалушылардың жеке қорғаныш құралдарын са-
тып алу мүмкіндігін;

2) алдын ала тексеру жүргізе отырып (сүзгілерді ауыстыруды, ауа өткізгіштерді дезин-
фекциялауды қоса алғанда) желдету жүйелері мен ауаны баптау жүйелерінің үздіксіз 
жұмысын, желдету режимін сақтауды;

3) болмау себептерін анықтай отырып, персоналдың жұмысқа шығуының күн сайынғы 
мониторингін, ЖРВИ, тұмау жəне басқа да вирустық аурулармен ауыратындарға қағаз 
немесе электрондық тасығышта тіркей отырып, ерекше назар аударуды;

4) жедел медициналық жəрдем бригадасы келгенге дейін температурасы жоғары жəне 
ЖРВИ белгілері бар персоналды оқшаулауды;

5) персоналдың жеке гигиенасын сақтауға арналған жағдайларды (санитариялық то -
раптардың жұмыс істеуі, жуу құралдарымен, санитайзерлермен, қағаз сүлгілермен 
қамтамасыз ету);

6) бір рет қолданылатын медициналық бетперделердің (жұмыс ауысымы мен 
бетперделерді ауыстыру ұзақтығына қарай 3 сағатта кемінде 1 рет) немесе көп рет 
қолданылатын қорғаныш маскаларының (келесі қолдану алдында кейіннен жуу жəне 
термиялық өңдеу арқылы), сондай-ақ бір рет қолданылатын немесе көп рет қолданылатын 
қолғаптардың (ауысымына кемінде 2 рет ауыстыруға жататын жəне тұтастығы бұзылған 
кезде), қолды өңдеуге арналған дезинфекциялайтын сулықтар немесе тері антисептик-
терінің азаймайтын қорын. Бір рет қолданылатын бетперделерді қайта пайдалануды 
болдыр мауды. Пайдаланылған ЖҚҚ-ны шығару үшін арнайы бөлінген орындарда пакет-
терге жинауды, одан əрі қатты тұрмыстық қалдықтар ретінде кəдеге жаратуды;

7) қызметкерлер арасында:
• қонақтар келген кезде немесе болған кезде аурудың кез келген белгілері (жөтел, 

əлсіздік, жоғары температура жəне т. б.) байқалатын болса, ден қою жоспары туралы;
• жеке/өндірістік гигиена ережелерін сақтау жəне олардың мүлтіксіз сақталуын 

бақылау қажеттілігі туралы нұсқама өткізуді;
8) қолды өңдеу үшін тері антисептиктерін орнату, коронавирустық инфекцияның ал-

дын алу бойынша жаднамалар орналастыруды;
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9) есептік қажеттілікке, ауданына жəне өңдеу жиілігіне қарай дезинфекциялау құрал-
дарының азаймайтын қорын.

6. Нөмір қоры қызметінің бастығы мыналарды қамтамасыз етеді:
1) персоналдың ұялы телефондарын, гаджеттерді, компьютерлік техниканы, есік тұт -

қаларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқалықтарын (креслолардың 
шынтақшаларын), жиһазды, қол жууға арналған шұңғылшаларды, терезе алды, есік 
ойықтарын, қосқыштар мен розеткаларды, лифт батырмаларын міндетті түрде өңдеу 
арқылы күнделікті ылғалды жинау жəне дезинфекциялау жүргізуді қамтамасыз етеді. 
Кілем жабынын ылғалды жинау жуу химиялық құралдары бар кілем жуу машиналары-
мен орындалады, одан кейін кілемнің таза бетін шаю жүргізіледі. Дезинфекциялау үшін 
оларға қоса берілген нұсқаулықты қатаң сақтаған кезде вирусқа қарсы тиімділігі бар 
(əдістемелік нұсқауларға немесе нұсқаулыққа сəйкес), белгіленген тəртіппен мемлекеттік 
тіркеуден өткен құралдарды қолдануды;

2) ылғалды жинау жəне дезинфекциялау орнына қағаз тұсқағаздары бар нөмірлерде 
қабырғалар мен төбелерді құрғақ жинауды пайдалану, содан кейін оларды пайдала-
ну жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес адамдар бар кезде қолдануға рұқсат етілген ауаны 
зарарсыздандыруға арналған жабдықпен өңдеу жүргізуді;

3) үй-жайларды жəне жабдықтардың жекелеген түрлерін (үстелдер, панельдер, есіктер, 
терезелер, еден) жуу жəне өңдеу үшін жеке шүберекті пайдалануды;

4) дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерін арнайы бөлінген орында дай -
ындау, өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) заттың атауы, оның мақсаты, затбелгі-
дегі жарамдылық мерзімін көрсетіп сақтау. Ыдыстық затбелгі дезинфекциялау құралын 
сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңінде сақталуын;

5) уни форма, қолғап, медициналық бетперде сияқты жеке қорғаныш құралдарын пай-
далана отырып дезинфекция жүргізуді;

6) денсаулық жағдайы бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ адамдарды дезинфекция-
лау құралдарымен жұмыс істеуге жіберуді;

7) 15 минут ішінде күніне кемінде 2 рет желдетуді.
7. Қонақтарға арналған үйлердегі эпидемияға қарсы күшейтілген режимді қамтамасыз 

ету мақсатында əкімшілік қамтамасыз ететін жайттар:
1) персоналдың жеке қорғаныш құралдарын (бетперделерді) киюін;
2) персоналдың температурасын қағаз немесе электрондық тасымалдағышта тіркей 

отырып, күн сайын өлшеуді. Температурасы жоғары жəне ЖРВИ белгілері бар персонал 
жұмысқа жіберілмейді.

3) персоналдың ұялы телефондарын, гаджеттерді, компьютерлік техниканы, есік тұтқа -
ларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқалықтарын (креслолардың шынтақ-
шаларын), жиһазды, қол жууға арналған шұңғылшаларды, терезе алды, есік ойықтарын, 
қосқыштар мен розеткаларды міндетті түрде өңдеу арқылы күнделікті ылғалды жинау 
жəне дезинфекциялау жүргізуді, дезинфекциялау үшін оларға қоса берілген нұсқаулықты 
қатаң сақтаған кезде вирусқа қарсы тиімділігі бар (əдістемелік нұсқауларға немесе 
нұсқаулыққа сəйкес), белгіленген тəртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен құралдарды 
қолдануды;

4) үй-жайларды жəне жабдықтардың жекелеген түрлерін (үстелдер, панельдер, есік-
тер, терезелер, еден) жуу мен өңдеуге жеке шүберекті пайдалануды;
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5) дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерін арнайы бөлінген орында дай -
ындау, өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) заттың атауы, оның мақсаты, затбелгі-
дегі жарамдылық мерзімін көрсетіп сақтауды;

6) уни форма, қолғап, медициналық бетперде сияқты жеке қорғаныш құралдарын пай-
далана отырып дезинфекция жүргізуді;

7) денсаулық жағдайы бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ адамдарды дезинфекция-
лау құралдарымен жұмыс істеуге жіберуді;

8) бір рет қолданылатын медициналық бетперделердің (жұмыс ауысымы мен бет-
перделерді ауыстыру ұзақтығына қарай 3 сағатта кемінде 1 рет) немесе көп рет 
қолда нылатын қорғаныш маскаларының (келесі қолдану алдында кейіннен жуу жəне 
 термиялық өңдеу арқылы), сондай-ақ бір рет қолданылатын немесе көп рет қолда-
нылатын қолғаптардың (ауысымына кемінде 2 рет ауыстыруға жататын жəне тұтастығы 
бұзылған кезде), қолды өңдеуге арналған дезинфекциялайтын сулықтар немесе тері 
антисептиктерінің азаймайтын қорын; бір рет қолданылатын бетперделерді қайта пайда-
лануды болдырмауды. Пайдаланылған ЖҚҚ-н шығару үшін арнайы бөлінген орындарда 
пакеттерге жинауды, одан əрі қатты тұрмыстық қалдықтар ретінде кəдеге жаратуды;

9) көрінетін жерлерге қолды өңдеуге арналған тері антисептиктерін, коронавирустық 
инфекцияның алдын алу жөніндегі жаднамаларды орнатуды;

10) есептік қажеттілікке, өңдеу ауданы мен жиілігіне қарай дезинфекциялау құралдары-
ның азаймайтын қорын;

11) COVID-19 кезінде жеке гигиенаны арттыру жəне қажетті шаралар мен іс-қимыл жос-
парын іске асыру үшін персоналды мерзімді оқытуды.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне

28-қосымша

«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларына
9-қосымша

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу кезеңінде меншік ныса-
нына қарамастан (мектеп жанындағы, қала сыртындағы) балаларды сауықтыру 
лагерьлерінің қызметіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

1. Күн сайын жұмыс басталғанға дейін балаларды сауықтыру лагерінің (бұдан əрі – 
лагерь) персоналына жанаспайтын термометрия арқылы респираторлық аурулар 
белгілерінің бар-жоғына, оның ішінде отбасы мүшелерінде, шетелден келгендермен 
байланыстың болуына сауалнама жүргізіледі.

2. ЖРВИ жəне тұмау белгілері, сондай-ақ COVID-19 (құрғақ жөтел, жоғары темпера-
тура, тыныс алудың қиындауы, ентігу жəне т. б.) жоққа шығармайтын белгілері бар пер-
сонал жедел жəрдем келгенше оқшауланады.
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3. Персоналды жұмысқа жіберу лагерь жұмысы басталғанға дейін 72 сағаттан кешік -
тірмей жүргізілген коронавирустық инфекцияға зертханалық зерттеуден кейін жүзеге асы-
рылады. Тізімдер мен тексеру кестелерін лагерь əкімшілігі санитариялық-эпидемиология-
лық қызмет органдарымен бірлесіп жасайды.

4. Лагерьге кіру кезінде журналдарда нəтижелерді рəсімдеу арқылы əрбір балаға жə не 
алып жүретін ересектерге жанаспайтын термометрлермен термометрия жүргізіледі.

5. Лагерь аумағына бөгде адамдардың кіруіне жəне автокөліктің кіруіне жол берілмейді. 
Лагерь аумағына автокөлік кіру жабдықталған арнайы алаң (дезинфекциялық тосқауыл) 
арқылы жүзеге асырылады.

6. Тауарларды қойма үй-жайларына орналастырғанға дейін олардың қаптамасының 
сыртқы бетін дезинфекциялау құралдарымен сүрту жүргізіледі.

7. Балаларды қабылдауға, тамақ өнімдері мен тауарларды қабылдап-беруге қатыса-
тын персонал жеке қорғаныш құралдарында (бетперделер, қолғаптар) болады.

8. Мектеп жанындағы лагерьлер мен қосымша білім беру объектілерін ашу карантин
кезеңінде санитариялық қағидалар талаптары жəне санитариялық-эпидемияға қарсы та -
лаптар қамтамасыз етіле отырып, короновирустық инфекция бойынша қолайлы аумақ-
тарда жүргізіледі.

9. Əр ауысым басталғанға дейін дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, күр-
делі жинау жүргізіледі.

10. Ғимаратқа кіреберісте жəне асханаға кіру алдында жəне санитариялық тораптарда 
қолды өңдеуге арналған тері антисептиктері бар дозаторлар орнатылады.

11. Лагерьдің əкімшілігі мыналарды қамтамасыз етеді:
1) ауыз су режимінің ұйымдастырылуын, бір рет қолданылатын ыдыспен қамтамасыз 

етілуін жəне кулерлер мен дозаторларға өңдеудің жүргізілуін бақылауды;
2) санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға (температураны өлшеу, пер-

соналға нұсқама беру, жеке қорғаныш құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, 
жуу жəне антисептикалық құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу жур-
налын жүргізу, бетперделерді, респираторларды, сулықтарды кəдеге жарату, жабдықтар 
мен мүкəммалды өңдеу, үй-жайларды жинау) жауапты адамды белгілеуді;

3) жанасатын беттерді, есік тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың ар-
қалықтарын, жиһазды, қол жууға арналған шұңғылшаларды, терезе алды, есік ойықтарын, 
қосқыштар мен розеткаларды жəне т. б. міндетті түрде өңдей отырып, жуу жəне дезин-
фекциялау құралдарын қолдана отырып, үй-жайларды күнделікті ылғалды жинау жəне 
дезинфекциялау жүргізуді;

5) респираторлық аурулардың белгілері бар жəне дене температурасы жоғары бала-
ларды заңды өкілдері (ата-аналары, қамқоршылары) немесе «жедел жəрдем» бригада-
сы келгенге дейін изоляторға немесе арнайы бөлінген үй-жайға дереу оқшаулауды;

6) есептік қажеттілікке, ауданына жəне өңдеу жиілігіне қарай дезинфекциялау құрал-
дарының азаймайтын қорын қамтамасыз етуді;

7) алдын ала тексеру жүргізе отырып (сүзгілерді ауыстыруды, ауа өткізгіштерді де-
зинфекциялауды қоса алғанда) желдету жүйелері мен ауаны баптау жүйелерінің үздіксіз 
жұмысы, желдету режимін сақтауды;
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8) гигиеналық тəрбие, жеке гигиена ережелерін сақтау қажеттілігі, профилактика ша-
раларын сақтау, əлеуметтік қашықтық туралы ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізуді 
қамтамасыз етуді.

12. Үй-жайларды толассыз желдету балалар жоқ кезде жүргізіледі.
13. Тəулігіне бір рет (таңертеңгі немесе кешкі сағаттарда) ашық кеңістіктерді дезинфек-

циялау жүргізіледі.
14. Күркелер, орындықтар, ойын алаңдары, кіре берістердің жанындағы алаңдар, сырт-

қы есіктер, жанасатын қоршау конструкциялары, тұтқалар, урналар дезинфекциялауға жатады.
15. Дезинфекциялау үшін вирусқа қарсы тиімділігі бар құралдар қолданылады (əдісте-

мелік нұсқауларға немесе нұсқаулыққа сəйкес).
16. Лагерьге инфекцияның əкелінуіне жол бермеу мақсатында:
1) ауысым жұмысы кезінде персоналды лагерьден тыс жерлерге ауыстыруға (оның 

ішінде қоса атқарылатын жұмысқа) жол берілмейді;
2) барлық балалардың лагерьге бір мезетте келуі (бір күнде), сондай-ақ ауысым ара-

сында 2 күннен кем емес үзіліспен бір мезетте шығуы (қорытынды дезинфекция жүргізу 
үшін) жүзеге асырылады;

3) ауысым кезінде балалардың келген күнінен кейін балаларды қабылдауға жəне уа-
қытша кетуіне жол берілмейді;

4) топтардың толуы жобалық қуаттың 50 %-нан аспауы тиіс;
5) əрбір балада келу кезінде денсаулық жағдайы туралы құжаттар (086/У нысаны) 

жəне инфекциялық аурулармен, оның ішінде COVID-19 бойынша байланыстың жоқтығы 
туралы анықтамалар болуы тиіс;

6) балалар саны есебінен медицина қызметкерлерінің (дəрігер жəне (немесе) мейір-
гер) тəулік бойы болуы қамтамасыз етіледі;

7) COVID-19 қаупі бар адамдар үшін изолятор жасақтау көзделген.
17. Лагерьде жағажай бар болған жағдайда жағажай жабдықтарын орналастыру (шез-

лонг, аяқ жуу, суға арналған кулерлер жəне т. б.) əлеуметтік қашықтықты есепке ала оты-
рып, мүмкіндік бойынша сигналдық белгілерді салу, кіретін жерде əлеуметтік қашықтықты 
сақтау қажеттілігі туралы ақпаратты көрсете отырып жүргізіледі.

18. Балаларды тасымалдауға арналған автокөлік салоны (отырғызғанға дейін) 
дезин  фекцияланып, кейіннен желдетіледі. Жүргізушілерді рейс алдында тексеру мін-
детті түрде термометрия жəне жол парағында нəтижелерді ресімдеу арқылы жүргізі-
леді, жүргізуші лер мен еріп жүретін адамдар бетпердеде жəне қолғапта болады. 
Жүргізушілер қорғаныш құралдарымен (бетперделер, қолғаптар, антисептиктер) қамта-
масыз етіледі.

19. Балаларды көліктің басқа түрлерімен (теміржол, авиа) тасымалдау кезінде ұйымдас-
қан топтарды бөтен адамдармен қарым-қатынастан барынша оқшаулауды қамтамасыз 
ету, алдын ала дайындалған маршруттар бойынша жеткізуді жүзеге асыру.

20. Қызметкерлердің жұмыс орындарында тамақ ішуі жүзеге асырылмайды, тамақ де-
зинфекциялау құралдарының көмегімен күнделікті жинауды қамтамасыз ете отырып, қол 
жууға арналған шұңғылшамен (ыстық жəне суық су келтірілген) жабдықталған арнайы 
бөлінген тамақ ішетін бөлмеде ғана қабылданады.

21. Балалардың бөлмелерде тамақтануы жүзеге асырылмайды.
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22. Асханаларда балалардың тамақтануын ұйымдастыру үстелдердің арасында 1 метр -
ден кем емес қашықтық сақталған жағдайда жүзеге асырылады.

23. Балалардың жұмыс режимі мен бос уақытын ұйымдастыру отрядтарды барынша оқ-
шаулау жағдайында (үйірмелер, қызығушылықтары бойынша сабақтар) жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне

29-қосымша

«Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларына
7-қосымша

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу кезеңінде ұйымдастыралған 
ұжымдардағы, ас блоктарындағы жəне сауда объектілеріндегі қоғамдық 

тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
1-тарау. Жалпы ережелер

1. COVID-19 бойынша карантин кезінде объектілерде қағаз немесе электрондық та-
сығышта тіркеу арқылы күніне кемінде 3 рет жай-күйіне сауалнама жүргізу жəне термо-
метрия жүргізу арқылы персоналды медициналық бақылау жүргізіледі.

2. Жіті респираторлық инфекциялар (жоғары температура, жөтел, мұрынның бітелуі) 
жəне басқа да инфекциялық аурулар белгілері бар персонал жұмысқа кіріспейді.

3. Персонал келушілермен жұмыс істеу кезінде пайдалану үшін бір рет қолданыла-
тын медициналық бетперделер қорымен (жұмыс ауысымының ұзақтығы мен 2 сағатта 
1 реттен кем емес бетперделердің ауысуын ескере отырып), сондай-ақ дезинфекциялау
сулықтарымен, қолды өңдеуге арналған тері антисептиктерімен, дезинфекциялау құрал -
дарымен қамтамасыз етіледі. Бір рет қолданылатын бетперделерді қайталап пайдала-
нуға, сондай-ақ ылғалданған маскаларды пайдалануға жол берілмейді.

4. Объектіде келушілердің қолын өңдеуге арналған тері антисептиктері қарастыры-
лады, олар көрінетін жəне қолжетімді орындарда орнатылады.

5. Бір рет қолданылатын ыдысты қолдану кезінде пайдаланылған бір рет қолданы латын 
ыдысты бір рет қолданылатын тығыз жабылатын пластикалық пакеттерге жинау жүргізіледі.

2-тарау. Үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыру

6. Объекті əкімшілігі ауа температурасы мен ылғалдылығының оңтайлы жағдайларын 
қамтамасыз ету үшін ауа ортасын желдету жəне ауа баптау жүйелеріне (тазалау, жуу, де-
зинфекциялау, сүзгілерді ауыстыру жəне т. б.) тексеру жүргізеді. Барлық үй-жайларды 
кемінде 15 минут күніне 3 рет жиілікпен желдету жүргізіледі.

Үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыру мақсатында күн сайын адамдар болған 
кезде (холлдар, тамақтану залдары) тəулік бойы қолдануға болатын жабық үлгідегі 
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ультракүлгін бактерицидті сəулелегіштерді немесе рециркуляторларды пайдаланылады. 
Рециркуляторларды орнату жəне саны дайындаушы зауыттың қолдану нұсқаулығына 
сəйкес есептеледі.

7. Желдету жəне ауаны баптау жүйелерін тазарту жəне дезинфекциялау жоспарлы 
профилактикалық жұмыстар кестесіне сəйкес жүргізіледі.

3-тарау. Үй-жайларды жинауға қойылатын талаптар

8. Залдарда күн сайын рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып 
жинау жүргізіледі. Дезинфекциялау құралдарымен жұмыстың барлық түрлерін ылғал 
өткізбейтін, бүтіндігі бұзылмаған қолғаптарда орындау керек.

9. Дезинфекциялау жүргізу үшін белгіленген тəртіппен тіркелген жəне қолдануға рұқ -
сат етілген, қолдану жөніндегі нұсқаулықтарында вирустық инфекциялар кезінде 
объектілерді зарарсыздандыру режимдері көрсетілген дезинфекциялау құралдары мы-
надай жиілікпен қолданылады:

• тамақтану залының едендері, сауда сөрелері – күніне 2 рет таңертең жəне кешке;
• подностар, тамақ тарату лентасы, есік тұтқалары, касса аппараттары, банк терми-

налы – сағат сайын;
• қоғамдық санитариялық тораптар (еден, санитариялық-техникалық жабдықтар, 

сон ың ішінде крандардың шұралары, унитаз бактарының су ағызатын жері), тая-
ныштар, лифт батырмалары – күніне 3 рет.

Жинауға арналған мүкəммал жинау жүргізілгеннен кейін міндетті түрде дезинфек-
циялауға жатады.

10. Дезинфекциялау үшін белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасы мен Еуразия-
лық экономикалық одақтың аумағында тіркелген жəне қолдануға рұқсат етілген жəне 
Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу туралы куəліктердің 
бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады.

11. Дезинфекция жүргізген кезде препараттың нұсқаулығына сəйкес дезинфекциялау 
құралының экспозиция уақытын (яғни дезинфекциялау құралының жұмыс ерітіндісінің 
өңделетін объектінің бетінде болу уақыты) жəне жұмыс ерітіндісінің шоғырлануын қатаң 
сақтау керек.

12. Өңдеуден кейін бетті сумен жуады жəне қағаз сүлгілердің немесе бір рет қолда-
нылатын сулықтардың (шүберектер) көмегімен кептіреді. Дезинфекциялау құралын 
пайдалану регламенті жекелеген дезинфекциялау құралдарын қолдану жөніндегі 
нұсқаулықта белгіленген, онда дезинфекциялау құралын экспозициясынан кейін жуу 
қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы түсіндіріледі.

13. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) есіктердің 
тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқаларын (креслолардың 
шынтаққойғыштарын), тамақтанатын залға (асханаға) кіретін жердегі қол жууға арналған 
шұңғылшаларды, өзіне-өзі қызмет көрсету сөрелерін дезинфекциялау сулықтарымен 
(немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту арқылы дезинфекциялау 
құралдарын қолдана отырып, үй-жайларды ылғалды жинауды жүргізеді.

14. Əрбір объектіде есепті қажеттілікке қарай шүберектің, жинау мүкəммалының, де-
зинфекциялау құралдарының азаймайтын қоры жасалады.
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15. Дезинфекциялау құралдарын дайындаушының қаптамасында балалардың қолы
жетпейтін арнайы бөлінген құрғақ, салқын жəне қараңғыланған жерде, тығыз жау-
ып сақтайды. Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу кезіндегі сақтық шаралары жəне 
кездейсоқ улану кезіндегі алғашқы көмек əрбір нақты дезинфекциялау құралдары үшін 
оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда жазылған.

4-тарау. Ұйымдастырылған ұжымдардағы қоғамдық тамақтану объектілерінде 
жедел сипаттағы алдын алу шаралары

16. Үстелдердің, орындықтардың жəне өзге де мүкəммалдың орналасуын үстелдер 
мен келушілердің арасындағы арақашықтықты кемінде 1 метр қамтамасыз етуді ескере 
отырып жүргізеді.

17. Тамақ өнімдерін асханаларда өткізуді кесілмеген көкөністер мен жемістерді қос-
пағанда, өлшеп-оралған түрде жүргізеді.

18. Сатып алушылардың өздері алатын нан-тоқаш, кондитерлік жəне өзге де өнімдер-
ді сатуды тек оралған түрде жүзеге асырады.

19. Асхана жұмыскерлері (сатушылар, аспаздар, даяшылар, кассирлер жəне тамақ 
өнімдерімен тікелей байланысы бар басқа да қызметкерлер) жұмысшыларға өз қыз-
меттерін ауысымына кемінде екі рет жəне бүтіндігі бұзылған кезде ауыстыруға жататын 
бір рет қолданылатын қолғапты кию арқылы көрсетеді, персоналдың жұмыс кезінде бір 
рет қолданылатын бетперделерді пайдалануы ұсынылады (бетперделерді ауыстыру 
2 сағатта 1 реттен сиретпей).

20. Асханаларда өзіне-өзі қызмет көрсету түрі бойынша тарату жүргізілмейді.
21. Қолды өңдеуге арналған санитайзерлер орнатылады немесе бір рет қолданылатын 

қолғаптар беруді қамтамасыз етеді.
22. Араларында кемінде 1 метр қашықтық сақтала отырып, 5 адамнан артық кезек 

құрылмайды, бір мезгілде қызмет көрсетілетін келушілердің санын шектейді.
23. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) есіктердің 

тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқаларын (креслолардың 
шынтаққойғыштарын), тамақтанатын залға (асханаға) кіретін жердегі қол жууға арналған 
шұңғылшаларды, өзіне-өзі қызмет көрсету сөрелерін дезинфекциялау сулықтарымен 
(немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту арқылы дезинфекциялау 
құралдарын қолдана отырып, үй-жайларды желдету жəне ылғалды жинау жүргізіледі.

24. Күшейтілген дезинфекциялау режимін жүргізеді: əр сағат сайын арнайы дезинфек-
циялау құралдарымен үстелдер, орындықтар өңделеді.

25. Жоғарыда көрсетілген тармақтардың сақталуын қамтамасыз ететін жауапты жұ-
мыскерлерді бекітеді.

5-тарау. Сауда объектілері

26. Объектіде дезинфекциялау жəне жуу құралдарын қолдана отырып, əрбір 2–3 сағат 
сайын ылғалды жинау жүргізіледі.

27. Ғимаратқа кіреберісте қолды өңдеуге арналған санитайзерлер орнатылады.
28. Осы қағидалардың талаптарына сəйкес үй-жайларда ауаны зарарсыздандыру жəне 

желдету жүргізіледі.
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29. Ғимараттардағы ішке сору-сыртқа тарту желдеткішіне тексеру жəне тазалау жүргі зіледі.
30. Əрбір 3 сағат сайын арнайы дезинфекциялау құралдарымен тоңазытқыштардың 

тұтқаларын, есіктерді, таразыларды, сөрелерді, витриналарды, себеттер мен арбаларды, 
сатып алушыларға арналған шкафтарды, едендерді, келушілердің қолымен жанасатын 
өзге де беттерді өңдейді.

31. Сатып алушымен жақын қарым-қатынасты азайту бойынша шаралар қабылдайды.
32. Келушілермен байланыста болатын сатушылар мен басқа да қызметкерлердің 

жұмысы тыныс алу органдарын қорғау құралдарында жəне қолғаппен жүзеге асырыла-
ды. Кассадан сатып алушыларға жəне кіре берісте COVID-19 алдын алу бойынша жад-
намалар таратылады.

33. Жауапты адамдар санитариялық қағидалары талаптарын орындау мақсатында, 
сондай-ақ респираторлық аурулар белгілері бар, дене температурасы жоғары жəне 
соңғы 2 апта ішінде COVID ауруының жоғары деңгейі бар елдерден оралған адамдарды 
жұмысқа жібермеу мақсатында персоналмен жұмыс жүргізеді.

34. Көкөністер мен жемістерді қоспағанда, тамақ өнімдерін қабылдау, сату жəне сақтау 
тек өлшеп-оралған жəне буып-түйілген түрде жүзеге асырылады.

35. Объекті əкімшілігі санитариялық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларды 
қамтамасыз ете отырып жəне тапсырыс берушімен тікелей (жақын) байланысты бол-
дырмай, онлайн сатуға көшіру жəне үйге жеткізу арқылы тауарларға ақы төлеу бойынша 
жұмысты ұйымдастырады.

36. Тамақ пен тауарлардың онлайн-саудасы жəне оларды байланыссыз жеткізу Тамақ
жеткізуді жүзеге асыратын қоғамдық тамақтану ұйымдарына арналған уақытша қағи-
даларға сəйкес жүзеге асырылады.

37. Келушілердің сауда объектілерінің үй-жайларына кіруі медициналық бетпердемен, 
кезектер құрылған кезде – кезекпен, өткізу қабілетін ескере отырып, сатып алушылардың 
барлық кассалардың алдында 1 метр қашықтықты сақтай отырып, жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне

30-қосымша

«Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларына
10-қосымша

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу кезеңінде тамақ жеткізуді 
жүзеге асыратын қоғамдық тамақтану ұйымдарына қойылатын

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
1-тарау. Жалпы талаптар

1. Əрбір тапсырыс тағамның атауы, дайындалған күні мен сағаты көрсетіле отырып, 
тамақтану объектісінің есептік құжаттамасында тіркеледі.
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2. Қоғамдық тамақтану ұйымынан тыс өткізуге арналған салат өнімдеріне, бірінші, 
екінші тағамдарға тұздықтар салуға жол берілмейді. Тағамға тұздықтар жеке тұтыну ыды-
сында, қаптамада жеткізіледі.

3. Өнімді жеткізу тамақ дайындау күні мен уақытын көрсете отырып, өнімнің екінші 
рет ластануын болдырмайтын бір рет қолданылатын ыдыста жүзеге асырылады.

4. Объектінің персоналы арнайы санитариялық киіммен (халаттар, орамал бас киім-
дері, шашқа арналған, сақалға арналған таңғыштар немесе торлар), сондай-ақ жеке 
қорғаныш құралдарымен (медициналық бетперде, əрбір 2 сағат сайын ауыстырылатын 
бір рет қолданылатын қолғап), антисептикалық құралдармен жəне қол жууға арналған 
құралдармен қамтамасыз етіледі.

5. Өнімді жеткізушілер (курьерлер) жеке қорғаныш құралдарымен (медициналық бет-
перде, медициналық қолғап немесе əр 2 сағат сайын ауыстырылып, дезинфекциялау 
құралдарымен өңдеуге жататын басқалары), антисептикалық құралдармен, бір рет 
қолданылатын ылғалды майлықтармен жəне сулықтармен қамтамасыз етіледі.

6. Көлік құралын өңдеу, желдету əрбір 2 сағат сайын жəне өнімді тасу егер салонда 
орындықтар мен қаптар өңделмейтін болса, жүк салғышта ғана жүргізіледі. Көлік құралы 
таза ұсталады.

7. Объектінің барлық үй-жайларында мақсатына қарамастан экспозициясы кемінде 
30 мин бактерицидті шамдар пайдаланылады, əрбір 2 сағат сайын тоңазытқыш жəне 
технологиялық жабдықтарды өңдеу жүргізіледі. Персонал жұмыс орындарында қолғаппен 
жүреді.

8. Объектінің əкімшілігі персоналға күнделікті термометрияны ұйымдастырады. Ауы-
сым аяқталғаннан кейін арнайы киім суға салынып өңделеді, арнайы киімді ауыстыру күн 
сайын жүргізіледі.

9. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кем дегенде 6 сағаттан кейін) үй-
жайларды желдету жəне есік тұтқаларын, технологиялық жабдықтарды, үстелдерді, 
персонал мен келушілерге арналған санитариялық тораптарды дезинфекциялау 
сулықтарымен (немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту жолымен 
дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды жинау, кварцтау жүргізіледі.

10. Өнімді жеткізу кезінде тұтынушымен байланыс барынша болмайды.
11. Жіті респираторлық инфекциялар (жоғары температура, жөтел, мұрынның бітелуі) 

белгілері бар персонал жұмысқа кіріспейді.
12. Персонал жəне өнім жеткізушілер өнімге түсіп кетуі мүмкін əшекейлерді (сақиналар, 

сағаттар, басқа да заттар) киюді жүзеге асырмайды, егер мұндай əшекейлерді шешу 
мүмкін болмаса, оларды бүтін, таза жəне санитариялық күйде ұстай алатын жəне өнім -
дерді, беттерді жəне буып-түю материалдарын ластанудан тиімді қорғайтын материалдың 
көмегімен оқшауланады.

13. Су өткізбейтін материалдан жасалған, бүтін жəне таза күйдегі қолғаптарды кию 
жүзеге асырылады.

2-тарау. Қолды қашан жуу жəне дезинфекциялау керек

16. Дененің жалаңаш бөліктерін, лас заттарды ұстағаннан кейін.
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17. Жөтелуден, түшкіруден кейін, қол орамалын немесе бір рет қолданылатын сулықты 
пайдаланғаннан кейін.

18. Лас жабдықпен немесе ыдыспен жұмыс істегеннен кейін.
19. Өнімдермен тікелей жұмыс істеуге кірісу алдында.
20. Дəретханадан келгеннен кейін жəне өндірістік цехқа кіру алдында.
21. Тамақ жеткізуге тапсырыс алу алдында (курьерлерге, жеткізушілерге).
22. Клиенттерге тамақты жеткізуге кірісудің тікелей алдында қолғаптағы қол əрбір жет-

кізу алдында дезинфекцияланады.

 31-қосымша күшін жойды.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне

32-қосымша

«Əкімшілік жəне тұрғын ғимараттарға қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларына
2-қосымша

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу кезеңінде əлеуметтік 
қашықтықты жəне күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтай 
отырып, мемлекеттік органдарға (ұйымдарға), ұлттық компанияларға, басқа да 

кеңселерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

1. Объектіге кіруге рұқсат:
• кіретін жерде (өткізу пункті) жұмыскерлердің дене температурасын бақылау;
• ауру белгілері жоқ қызметкерлер;
• кіреберісте, холлдарда, лифттерге кіреберісте, санитариялық тораптарда тері 

антисептигі бар санитайзерлер орнату.
2. Жұмыс процесін ұйымдастыру:
• санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты адамды 

анықтау (дене температурасын өлшеу, персоналға нұсқама беру, жеке қорғаныш 
құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу жəне антисептикалық 
құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын жүргізу, маска-
ларды, респираторларды, сулықтарды кəдеге жарату, жабдықтар мен мүкəммалды 
өңдеу, үй-жайларды тазалау);

• мүмкіндігінше қызметтік автобуста/автокөлікпен жұмысқа жəне жұмыстан 
орталықтандырылған жеткізуді ұйымдастыру;

• санитариялық тораптарды жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, антисепти-
ка) қамтамасыз ету;

( / n p d -
doc?npmid=93&npid=14323)
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• қолғаптарды, бетперделерді/респираторларды жұмыс күні ішінде оларды уақтылы 
ауыстыру шартымен пайдалану;

• қызметкерлер бір үй-жайда бір-бірінен 1 метрден кем емес қашықтықта болатын 
жағдайларды қамтамасыз ету (əлеуметтік қашықтықты сақтай отырып);

• жұмыс орындарын антисептиктермен қамтамасыз ету;
• жұмыскерлер арасында жеке/өндірістік гигиена қағидаларын сақтау жəне олардың 

мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу.
3. Аумақты жəне үй-жайларды күтіп ұстау:
•  объектілердің аумағы мен барлық үй-жайлар таза ұсталады, күн сайын қоқыс пен 

ластан тазартылады;
• барлық үй-жайларды жинау жуу жəне дезинфекциялау құралдарын қолдана оты-

рып, күн сайын ылғалды тəсілмен жүргізіледі жəне желдетіледі.
4. СОVID-19 бойынша эпидемиологиялық жағдай күрделенген кезеңде асханалар, бу-

фет жəне дəретханалар күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жи-
налады.

5. Жиһазды, терезенің алдын, шкафтарды, есіктің тұтқаларын, компьютерлердің клавиа-
тураларын (жиі жанасатын орындар) кемінде 2 рет дезинфекциялау құралымен сүртеді.

6. Дезинфекциялау жүргізу үшін белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасы мен 
Еуразиялық экономикалық одақтың аумағында тіркелген жəне қолдануға рұқсат етілген 
жəне Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу туралы куəліктерінің 
бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады.

7. Дезинфекциялау үшін вирусқа қарсы тиімділігі бар құралдар қолданылады.
8. Дезинфекциялау құралдары вирустық инфекциялар кезінде дезинфекциялау режимі 

көрсетілген оларға қоса берілген нұсқаулықтарды қатаң сақтаған кезде қолданылады.
9. Үй-жайларды жəне жабдықтардың жекелеген түрлерін (тамақтанатын үстелдер, 

ыдыс-аяқ, панельдер, есіктер, терезелер, еден) жуу жəне өңдеу үшін бөлек шүберек 
көзделеді.

10. Дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерін дайындау арнайы бөлінген 
орында жүзеге асырылады. Дезинфекциялау құралдары өнім берушінің ыдысында (қап -
тамасында) заттың атауы, оның мақсаты, заттаңбадағы жарамдылық мерзімі көрсетіле 
отырып сақталады. Ыдыстың заттаңбасы дезинфекциялау құралын сақтаудың (пайда-
ланудың) барлық кезеңінде сақталады.

11. Дезинфекциялау құралдарын бөгде адамдарға беруге жəне оларды қараусыз 
қалдыруға жол берілмейді.

12. Беттерді дезинфекциялау үшін кейіннен жабатын қақпағы бар қоқыс контейнеріне 
кəдеге жарата отырып, бір рет қолданылатын сулықтарды (үстелдер, есік тұтқалары, ку-
шеткалар жəне т. б.) пайдалану керек.

13. Техникалық персонал (жинаушылар) дезинфекциялауды жеке қорғаныш құралда-
рын: халат, қолғап, медициналық бетперде пайдалана отырып жүргізеді.

14. Дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша қарсы 
көрсетілімі жоқ кəмелетке толған адамдар жіберіледі.

15. Жинау мүкаммалы (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланғаннан кейін жақсы 
жуылады жəне арнайы бөлінген орындарда сақталады.
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ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ

Дербес деректерді қорғау жөніндегі шараларды 
жүзеге асыру қағидалары  жаңа редакцияда берілді

«Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес 
деректерді қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 3 қыркүйектегі № 909 қаулысы 
(2021.18.01 өзгерістер мен толықтырулармен)

Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес 
деректерді қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес 
деректерді қорғау жөніндегі шараларды іске асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Дербес деректер мен оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 26-бабының 4) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес 
деректерді қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыру тəртібін айқындайды.

 2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) дербес деректер – мəліметтер негізінде айқындалған немесе айқындалатын дербес 

деректер субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз жəне (немесе) өзге де материалдық 
жеткізгіште тiркелген cол мəліметтер;

2) дербес деректердi бұғаттау – дербес деректердi жинауды, жинақтауды, өзгертуді, 
толықтыруды, пайдалануды, таратуды, иесiздендiруді жəне жоюды уақытша тоқтату 
жөніндегі іс-əрекеттер;

3) дербес деректерді жинау – дербес деректерді алуға бағытталған іс-əрекеттер;
4) дербес деректердi жою – жасалуы нəтижесінде дербес деректердi қалпына келтiру 

мүмкін болмайтын iс-əрекеттер;
5) дербес деректердi иесiздендiру – жасалуы нəтижесiнде дербес деректердiң дербес 

деректер субъектiсіне тиесiлiгiн анықтау мүмкін болмайтын iс-əрекеттер;
6) дербес деректерді қамтитын база (бұдан əрі – база) – ретке келтірілген дербес 

деректердің жиынтығы;
7) дербес деректерді қамтитын базаның меншік иесі (бұдан əрі – меншік иесі) – дер-

бес деректерді қамтитын базаны Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес иелену, 
пайдалану жəне оған билік ету құқығын іске асыратын мемлекеттік орган, жеке жəне (не-
месе) заңды тұлға;

8) дербес деректерді қамтитын базаның операторы (бұдан əрі – оператор) – дербес 
деректерді жинауды, өңдеуді жəне қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган, жеке 
жəне (немесе) заңды тұлға;

жүзеге асыру қағидалары  жаңа редакцияда берілді

«Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес 

(2021.18.01 өзгерістер мен толықтырулармен)

Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес 
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9) дербес деректерді қорғау – Заңда белгіленген мақсаттарда жүзеге асырылатын 
шаралар, оның ішінде құқықтық, ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар кешені;

10) дербес деректерді қорғау саласында уəкілетті орган – дербес деректерді қорғау 
саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

11) дербес деректердi өңдеу – дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, то-
лықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесiздендiруге, бұғаттауға жəне жоюға бағытталған 
iс-əрекеттер;

12) дербес деректер субъектісі (бұдан əрі – субъект) – дербес деректер тиесілі жеке тұлға;
13) жалпыға бірдей қолжетімді дербес деректер – Қазақстан Республикасының заңна-

масына сəйкес құпиялылықты сақтау талаптары қолданылмайтын, оларға қол жеткізу 
субъектінің келісімімен еркін болып табылатын дербес деректер немесе мəліметтер;

14) қолжетімділігі шектеулі дербес деректер – Қазақстан Республикасының заңнамасы-
мен қолжетімділігі шектелген дербес деректер;

15) үшінші тұлға – субъект, меншік иесі жəне (немесе) оператор болып табылмайтын, 
бiрақ дербес деректердi жинау, өңдеу жəне қорғау бойынша олармен (онымен) мəн-
жайлар немесе құқық қатынастары арқылы байланысты болатын тұлға;

16) электрондық ақпараттық ресурстар – электрондық жеткізгіште жəне ақпараттанды-
ру объектілерінде қамтылған электрондық-цифрлық нысандағы ақпарат.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге ұғымдар Заңға жəне «Ақпараттандыру туралы» 
2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.

2-тарау. Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның 
дербес деректерді қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыру тəртібі

3. Меншік иесі жəне (немесе) оператор, сондай-ақ үшінші тұлға:
1) дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің алдын алуды;
2) егер дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің алдын алу мүмкін болмаса, дер-

бес деректерге мұндай рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін уақтылы анықтауды;
3) дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің қолайсыз салдарын барынша азайту-

ды қамтамасыз ететін дербес деректерді қорғау жөніндегі қажетті шараларды қолдануға 
міндетті.

 4. Дербес деректерді жинау жəне өңдеу кезінде оларға рұқсатсыз, оның ішінде кез-
дейсоқ қол жеткізуге мүмкіндік беретін, нəтижесінде дербес деректерді жою, өзгерту, 
бұғаттау, көшіру, үшінші тұлғаларға рұқсатсыз беру, рұқсатсыз тарату орын алуы мүмкін 
шарттар мен факторлардың жиынтығы, сондай-ақ өзге де заңсыз іс-əрекеттер дербес 
деректердің қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерлер деп түсініледі.

 5. Дербес деректерді қорғау:
1) жеке өмірге қолсұғылмаушылық, жеке жəне отбасы құпиясы құқықтарын іске асыру;
2) олардың тұтастығын жəне сақталуын қамтамасыз ету;
3) олардың құпиялылығын сақтау;
4) оларға қол жеткізу құқығын іске асыру;
5) оларды заңсыз жинаудың жəне өңдеудің алдын алу мақсатында шаралар кешенін, 
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оның ішінде құқықтық, ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар кешенін қолдану 
арқылы жүзеге асырылады.

 6. Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес де-
ректерді қорғау жөніндегі міндеттері дербес деректерді жинаған кезден бастап туындай-
ды жəне олар жойылған не иесіздендірілген кезге дейін күшінде болады.

 7. Дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету үшін:
1) дербес деректер қамтылған бизнес-процестерді бөлу;
2) дербес деректерді жалпыға қолжетімді жəне қолжетімділігі шектеулі деп бөлу;
3) дербес деректерді жинауды жəне өңдеуді жүзеге асыратын не оларға рұқсаты бар 

тұлғалардың тізбесін айқындау;
4) егер меншік иесі жəне (немесе) оператор заңды тұлғалар болып табылған жағдайда, 

дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлғаны тағайындау. Дербес 
деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты адамның міндеттері Заңның 25-бабының 
3-тармағында көрсетілген. Осы тармақтың 4) тармақшасының күші соттар қызметінде 
дербес деректерді өңдеуге қолданылмайды;

5) дербес деректерге ол жеткізудің тəртібін белгілеу қажет.
Ақпараттандыру объектілерінде дербес деректерді жинау жəне өңдеу кезінде дербес 

деректерді жеткізгіштердің сақталуында қамтамасыз ету қажет.
 8. Ақпараттандыру объектілерінде дербес деректерді жинау жəне өңдеу кезінде олар-

ды қорғаудың өзге ерекшеліктері Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы 
заңнамасына сəйкес белгіленеді.

 9. Қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді өңдеу кезінде меншік иесі жəне (немесе) 
оператор:

1) қолжетімділік шектеулі дербес деректерді өңдеу мақсаттарын белгілейді. Қолжетім-
ділік шектелген дербес деректер декларацияланатын мақсаттарға сəйкес пайдаланылады;

2) қолжетімділік шектеулі дербес деректерді өңдеу, тарату жəне оларға қол жеткізу 
тəртібін айқындайды;

3) субъект өтініш берген кезде субъектіге қатысты қолжетімділік шектеулі дербес де-
ректерді бұғаттау тəртібін айқындайды.

Қолжетімділік шектеулі дербес деректерді өңдеу кезінде меншік иесі жəне (немесе) 
оператор, сондай-ақ үшінші тұлға:

1) қолжетімділік шектеулі дербес деректерге рұқсаты бар адамдардың тізбесін айқын-
дайды;

2) қолжетімділік шектеулі дербес деректерге заңсыз қол жеткізуге байланысты ақпа-
раттық қауіпсіздік инциденттері туралы дербес деректерді қорғау саласындағы уəкілетті 
органды хабардар етеді;

3) қолжетімділік шектеулі дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын техникалық құ-
ралдарға ақпаратты қорғау құралдарын, бағдарламалық қамтылымның жаңартуларын 
орнатуды қамтамасыз етеді;

4) базаларды басқару жүйелерінің оқиғаларын журналдауды қамтамасыз етеді;
5) қолжетімділік шектеулі дербес деректерге рұқсаты бар пайдаланушылардың іс-қимыл -

дарын журналдауды қамтамасыз етеді;
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6) қолжетімділік шектеулі дербес деректердің тұтастығын бақылау құралдарын қол-
данады;

7) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қолжетімділік 
шектеулі дербес деректерді өзге тұлғаларға қорғалған байланыс арналары бойынша 
жəне (немесе) шифрлауды қолдана отырып жəне дербес деректер субъектісінің келісімі 
болған кезде беруді қамтамасыз етеді;

8) қолжетімділік шектеулі дербес деректер қамтылған бизнес-процестерді бөледі;
9) қолжетімділік шектеулі дербес деректердің сенімді сақталуын қамтамасыз ету үшін 

ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдануды қамтамасыз етеді;
10) қолжетімділік шектеулі дербес деректермен жұмыс жасаған кезде пайдаланушы-

ларды сəйкестендіру жəне (немесе) аутентификациялау құралдарын қолданады.
 10. Қолжетімділік шектеулі дербес деректерді жинау жəне өңдеу Қазақстан Республи-

касының аумағында орналасқан ақпараттандыру объектілері арқылы жүзеге асырылады.
Қолжетімділік шектеулі дербес деректерді сақтау жəне беру ҚР СТ 1073-2007 

«Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар» Қазақстан 
Республикасының стандартына сəйкес қауіпсіздіктің үшінші деңгейінен төмен емес 
параметрлері бар ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын пайдалану арқылы 
жүзеге асырылады.

Осы тармақтың талаптары деректерді трансшекаралық беру жағдайларына қолданыл-
майды.

Біздің сайтымыз: 
www.seminar.mcfr.kz             Өтінімді жүктеу             Семинарлардың кестесі

                      Көшпелі семинарлар ұйымдастырылады

«ХҚЭДО-Қазақстан» ЖШС Дамыту жəне білім беру 
бағдарламаларын іске асыру бөлімі семинарлар 
ұйымдастырады жəне өткізеді

«ХҚЭДО-Қазақстан» ЖШС Дамыту жəне білім беру 
АҚПАРАТ

ұйымдастырады жəне өткізедіұйымдастырады жəне өткізедіұйымдастырады жəне өткізеді
050009, Алматы қ, Шевченко көшесі, 165б, 
Радостовец көшесінің қиылысы, 72г, 712 кеңсе
Тел./факс: +7 (727) 237-77-03, +7 (727) 323-62-14, 
+7 (727) 323-62-15, +7 (727) 323-62-29 (ішкі: 106, 107, 108)

Жетекшісі:            А. Нұрқасымова +7 777 273 32 28
Менеджерлер:     К. Қарабекова +7 702 953 01 07, 
                          

Электрондық мекенжай:  seminar@mcfr.kz

http://www.seminar.mcfr.kz/
tel:+7 (727) 237-77-03
tel:+7 (727) 323-62-14
tel:+7 (727) 323-62-15
tel:+7 (727) 323-62-29
tel:+7 777 273 32 28
tel:+7 702 953 01 07
mailto:seminar@mcfr.kz
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Должны ли в удостоверении по БиОТ 
обязательно присутствовать подпись и печать 

госинспектора
Инженер ТБ не допускает мастера по монтажу и сервису к ра-
боте, так как в удостоверении по БиОТ отсутствует подпись и 
печать госинспектора. Правомерно ли это?

Отвечает: Аширов А. А., независимый эксперт по вопросам 
охраны труда и трудовых отношений, эксперт электронной 
системы «ACTUALIS: Кадровое дело»

Чтобы ответить на вопрос, рассмотрим требования Правил и сроков проведения обу-
чения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда 
работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охра-
ны труда, утверждённых приказом Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 (далее по тексту – Правила обу-
чения по БиОТ).

Глава 2 Правил обучения по БиОТ устанавливает порядок и сроки проведения обуче-
ния и проверки знаний в области безопасности и охраны труда работников.

Глава 3 Правил обучения по БиОТ устанавливает порядок и сроки проведения обуче-
ния и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководителей и лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда.

Работнику, который успешно прошёл проверку знаний, выдают удостоверение по про-
верке знаний, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда по форме 
согласно приложению 3 к Правилам (п. 17 Правил обучения по БиОТ).

Ответственным работникам, прошедшим обучение и проверку знаний по безопасности 
и охране труда, выдают сертификат по форме согласно приложению 1 к Правилам обуче-
ния по БиОТ со сроком действия три года (п. 32 Правил обучения по БиОТ).

Проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда проводит экзаменацион-
ная комиссия, создаваемая приказом работодателя, численностью не менее трех человек, 
и состоит из председателя и членов комиссии из числа специалистов, предусмотренных 
в пункте 8 Правил обучения по БиОТ (п. 13 Правил обучения по БиОТ).

Так как вопрос касается правильности оформления именно удостоверения по провер-
ке знаний, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда, то должен отве-
тить, что исходя из содержания Правил обучения по БиОТ, а также самой установленной 
Правилами обучения по БиОТ формы удостоверения, подпись государс твенного ин-
спектора по труду не предусмотрена.

В порядке дополнительной информации, для сведения, хотел бы сообщить, что 
допус каю, как гипотезу, что изложенное в вопросе требование «инженера ТБ» основы-
вается на утратившей силу редакции пункта 25 Правил обучения по БиОТ, которая 
имела следующее содержание: Экзаменационная комиссия состоит из председателя – 

(h t tps : / / v ip -kadry.mcf r.kz /# /
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 государственного инспектора труда и членов комиссии. В состав экзаменационной 
комиссии включаются руководитель учебного центра, специалисты государствен-
ных органов надзора и контроля (по согласованию), а также лица из числа специалис-
тов, перечисленных в пункте 22 настоящих Правил.

В действующей редакции Правил обучения по БиОТ требование по составу экза-
менационной комиссии отражено в пункте 28 и имеет следующее содержание: Экза-
менационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. В состав 
экзаме национной комиссии включаются руководитель учебного центра, специалис-
ты государственных органов надзора и контроля (по согласованию), представи-
тель работников, а также лица из числа специалистов, перечисленных в пункте 23 
настоящих Правил.

Согласно утратившим силу указанным выше требованиям Правил обучения по БиОТ 
о том, что экзаменационная комиссия состоит из председателя – государственного ин-
спектора труда и членов комиссии, государственный инспектор труда, как председатель 
экзаменационной комиссии, должен был подписывать протокол заседания экзаменаци-
онной комиссии по проверке знаний по безопасности и охране труда работников и серти-
фикат. Теперь этого обязательного требования нет. Но это касается оформления серти-
фиката. В вопросе речь шла об удостоверении. По нему ответ выше.

 
Можно ли восстановить журнал инструктажа, 

если его заполняли неправильно
На специалиста отдела кадров возложили работу специалиста 
по охране труда. Сертификат она получила недавно. В ходе 
проверки журнала выявили, что до этого журнал не заполняли 
правильно. Может ли новый специалист по ОТ восстановить 
журнал за 2020 год, хотя сертификат она получила в 2021 году, 
или, несмотря на это, продолжить со дня издания приказа как 
ответственного за ОТ?

Отвечает: Конисов Ж. А., инженер по промышленной безопас-
ности, охране труда и окружающей среды АО «Tin One Mining»

Из содержания вопроса не совсем понятно, о каком журнале идёт речь. Предполагаю, 
что имелся в виду журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране 
труда.

Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по воп-
росам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных 
за обеспечение безопасности и охраны труда (далее по тексту – Правила обучения 
по БиОТ), утверждены приказом Министра здравоохранения и социального развития 
Рес публики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019.

Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводит служба безопасности и 
охраны труда или лицо, на которое приказом по организации возложили эти обязанности. 
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Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят со всеми вновь принима-
емыми на работу работниками независимо от их образования, стажа работы по данной 
профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися 
и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный инс-
труктаж проводят по программе, разработанной службой безопасности и охраны труда 
и утверждённой работодателем, с учётом требований стандартов безопасности труда, 
правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда, а также всех особенностей 
производства.

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудо-
ванном помещении с использованием современных технических средств обучения и 
наглядных пособий: плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 
диафильмов, видеофильмов и т. п. 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 
инструктажа по форме согласно приложению 4 к Правилам обучения по БиОТ с обяза-
тельной подписью инструктируемого и инструктирующего.

При проведении вводного инструктажа ознакомляют: 
• с общими сведениями о предприятии, организации, характерными особенностями 

производства; 
• правилами трудового распорядка предприятия, организации, ответственностью 

за нарушение правил; 
• организацией работы по охране труда на предприятии; 
• ведомственным, государственным надзором и общественным контролем за состо-

янием охраны труда; 
• общими правилами поведения работающих на территории предприятия, в произ-

водственных и вспомогательных помещениях; 
• расположением основных цехов, служб, вспомогательных помещений; 
• основными опасными и вредными производственными факторами, характерными 

для данного производства; 
• методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигна-
лизация;

• основными требованиями по предупреждению электротравматизма; 
• основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены; 
• средствами индивидуальной защиты; 
• порядком и нормами выдачи СИЗ, сроками носки и т. д.

В случае утери журнала регистрации вводного инструктажа либо обнаружения непра-
вильного ведения и заполнения журнала рекомендуем восстановить журнал. Для этого 
следует:

1) составить акт об утрате либо заполнении не в соответствии с требованиями Пра-
вил обучения по БиОТ; 

2) издать соответствующий приказ о восстановлении журнала; 
3) завести новый журнал; 
4) повторно провести с работниками вводный инструктаж, о чём внести записи в но-

вый журнал. 
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Как проводят аттестацию сварщиков
Кто и как проводит аттестацию сварщиков, обязательно ли её 
проводить, кто это контролирует и каким НПА это регламенти-
руется?

Отвечает: Аширов А. А., независимый эксперт по вопросам ох-
раны труда и трудовых отношений, эксперт электронной системы 
«ACTUALIS: Кадровое дело»

На аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства распространяются 
требования промышленной безопасности по аттестации сварщиков и специалистов сва-
рочного производства, утверждённые приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан от 16 сентября 2010 года № 309 (далее по тексту – Требования). 
Согласно Требованиям:

1. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в це-
лях установления достаточности их теоретической и практической подготовки, проверки 
их знаний и навыков и предоставления права сварщикам и специалистам сварочного 
производства выполнять работы на опасных производственных объектах.

2. Процедура аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, заня-
тых на работах по изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту оборудования опас-
ных производственных объектов, определяет:

1) уровни профессиональной подготовки специалистов сварочного производства;
2) требования к образованию и специальной подготовке сварщиков и специалистов 

сварочного производства;
3) порядок аттестации сварщиков;
4) порядок аттестации специалистов сварочного производства;
5) порядок ведения реестра системы аттестации.
3. Процедура аттестации включает четыре уровня профессиональной подготовки:
• I уровень – аттестованный сварщик;
• II уровень – аттестованный мастер-сварщик;
• III уровень – аттестованный технолог-сварщик;
• IV уровень – аттестованный инженер-сварщик.

Присвоение уровня не отменяет присвоенного квалификационного разряда по дей-
ствующей системе аттестации.

4. Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства допускаются к вы-
полнению тех видов деятельности, которые указаны в их аттестационных удостоверениях.

5. Специалисты сварочного производства, участвующие в работе аттестационных ко-
миссий, аттестуются на право проведения работ по подготовке и аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства.

6. Аттестованные организации и их филиалы осуществляют обучение, проверку зна-
ний и умений аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства в соот-
ветствии с Требованиями.

(/npd-doc?npmid=93&npid=1085 каз /npd-
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7. Аттестация сварщиков выполняется на производственной базе аттестованной орга-
низации или её филиалов.

8. Приём аттестационных экзаменов осуществляют аттестационные комиссии.
Состав аттестационных комиссий формируется из квалифицированных специалистов 

сварочного производства II, III и IV уровней профессиональной подготовки, прошедших 
аттестацию на право работы в аттестованных организациях и государственного инспек-
тора в области промышленной безопасности (далее – экзаменаторов).

9. В состав аттестационных комиссий входят:
1) при аттестации сварщиков на I уровень профессиональной подготовки – не менее

одного специалиста IV уровня профессиональной подготовки и двух специалистов 
III или II уровней профессиональной подготовки;

2) при аттестации специалистов на II и III уровень профессиональной подготовки – 
не менее одного специалиста IV уровня профессиональной подготовки и двух специалис-
тов III уровня профессиональной подготовки;

3) при аттестации специалистов на IV уровень профессиональной подготовки – не менее 
трёх специалистов IV уровня профессиональной подготовки.

10. В состав аттестационной комиссии не входят лица, осуществлявшие обучение (спе-
циальную подготовку) аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства.

11. Аттестационные удостоверения, выдаваемые аттестованным сварщикам и спе-
циалистам сварочного производства, действительны на всей территории Респуб-
лики Казахстан.

12. Кандидат, претендующий на получение уровня профессиональной подготовки, имеет 
образование и профессиональную подготовку в соответствии с требованиями, приведён-
ными в приложении 1 к Требованиям.

13. Перед аттестацией сварщиков и специалистов сварочного производства проводит ся 
подготовка по программам, согласованным в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах». Программы составляются с учётом уровня профессиональной подготовки спе-
циалистов и направлений их производственной деятельности и включают разделы по сва-
рочному оборудованию, основным и сварочным материалам, технологии сварки, контролю 
качества сварных соединений, дефектам сварных соединений и способам их исправле-
ния, безопасному выполнению сварочных работ.

По решению комиссии к аттестации допускаются специалисты сварочного производс-
тва, прошедшие подготовку самостоятельно по программе и соответствующие требова-
ниям, согласно приложению 1 к Требованиям.

14. Требования к производственному стажу работы по специальности аттестуемых 
сварщиков и специалистов сварочного производства предусмотрены в приложении 1 
к Требованиям.

Настоятельно рекомендуем тщательно ознакомиться с Требованиями самостоятельно, 
так как в них и содержатся:

• система аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
• требования к профессиональной подготовке сварщиков и специалистов сварочного 

производства;
• требования к аттестации сварщиков;
• требования к аттестации специалистов сварочного производства.

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/document/93/1085/
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Что изменилось в законе о поддержке 
использования возобновляемых

источников энергии
«О поддержке использования возобновляемых источников энергии»

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV (с изменениями и до-
полнениями от 01.04.2021)

Внесли изменения в Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возоб-
новляемых источников энергии» (далее по тексту – Закон). Многие изменения связаны 
с тем, что добавили упоминание вторичных энергетических ресурсов. Их мы не будем при-
водить в данной статье. Достаточно упомянуть, что это отразилось в преамбуле Закона, 
по тексту Закона, а также в названиях следующих статей:

– статья 7-1 «Обязанности участников производства, передачи и покупки электри-
ческой энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источни-
ков энергии и вторичных энергетических ресурсов, объектами по энергетической ути-
лизации отходов»;

– статья 9 «Поддержка при продаже электрической и (или) тепловой энергии, произ-
ведённой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и вторич-
ных энергетических ресурсов, объектами по энергетической утилизации отходов».

Соответственно, в некоторые подпункты и пункты вышеуказанных статей также доба-
вили «вторичные энергетические ресурсы». Приведём их перечень и то, что они регла-
ментируют: 

• подпункт 14) статьи 1 – понятие зоны потребления электрической энергии; 
• пункт 1 статьи 7-1 – обязанность ежемесячно представлять сведения об объёмах 

паводковой электрической энергии и электрической энергии, поставленной объектами; 
• абзац первый пункта 6 статьи 7-1 – обязанности энергопроизводящих организа-

ций, использующих возобновляемые источники энергии, вторичные энергетические 
ресурсы, энергетическую утилизацию отходов;

• пункт 6-1 статьи 7-1 – обязанность соблюдать заданные системным оператором 
режимы работы генерирующих установок электростанции в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан;

• пункт 8 статьи 7-1 – требование о наличии автоматизированной системы коммер-
ческого учёта на объекте;

• пункт 2-1 статьи 9 Закона – перерасчёт и перераспределение соответствующей 
доли электроэнергии на квалифицированного условного потребителя, которые произ-
водит расчётно-финансовый центр.

Но также есть и другие, более существенные изменения. Рассмотрим подробнее, что 
именно изменилось. Для удобства сравнения приведём все изменения в формате «было – 
стало».
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Изменения и дополнения внесли в статью 1 Закона. Данная статья даёт опреде-
ления основным понятиям, используемым в Законе. 

В новой редакции изложили подпункт 1-3) указанной статьи. По сути убрали фор-
мулировку «использующие возобновляемые источники энергии» и добавили «действу-
ющие (введённые в эксплуатацию после 1 января 2021 года) объекты по использованию 
вторичных энергетических ресурсов»:

Было Стало

квалифицированные условные потребители – 
лицо или группа лиц, в состав которой входят 
условные потребители и энергопроизводящие 
организации, использующие возобновляемые 
источники энергии, владеющие действующи-
ми (введёнными в эксплуатацию после 1 января 
2018 года и не включёнными уполномоченным 
органом в Перечень энергопроизводящих ор-
ганизаций, использующих возобновляемые ис-
точники энергии) объектами по использованию 
возобновляемых источников энергии на праве 
собственности или на ином законном основании, 
вырабатываемая электрическая энергия которых 
в полном объёме потребляется данным лицом 
или группой лиц либо реализуется потребителям 
по договорным ценам согласно заключённым 
двусторонним договорам;

квалифицированные условные потребители – лицо 
или группа лиц, в состав которой входят условные пот-
ребители и энергопроизводящие организации, владе-
ющие на праве собственности или на ином законном 
основании действующими (введёнными в эксплуата-
цию после 1 января 2018 года и не включёнными 
уполномоченным органом в Перечень энергопроизво-
дящих организаций, использующих возобновля емые 
источники энергии) объектами по использованию 
возобновляемых источников энергии и (или) дей-
ствующими (введёнными в эксплуатацию после 
1 января 2021 года) объектами по использованию 
вторичных энергетических ресурсов, вырабатыва-
емая электрическая энергия которых в полном объёме 
потребляется данным лицом или группой лиц либо 
реализуется потребителям по договорным ценам сог-
ласно заключённым двусторонним договорам;

Следующие изменения в статье 1 Закона связаны с тем, что добавили три новых 
понятия: вторичные энергетические ресурсы; энергопроизводящая организация, ис-
пользующая вторичные энергетические ресурсы; объект по использованию вторичных 
энергетических ресурсов. Но при этом нужно учитывать, что  эти определения при-
вели в подпунктах 9-2), 9-3) и 9-4). Раньше указанные подпункты уже были в данной 
статье и давали определения таким понятиям, как энергопроизводящая организация, 
использующая энергетическую утилизацию отходов; резервный фонд; паводковая 
электрическая энергия. Теперь последние определения даются в новых подпунктах: 
9-5), 9-6) и 9-7):

Было Стало

Подпункты 9-2), 9-3) и 9-4) статьи 1 Закона:
9-2) энергопроизводящая организация, использу-
ющая энергетическую утилизацию отходов, – юри-
дическое лицо, осуществляющее производство 
энергии, получаемой от энергетической утилизации 
отходов в соответствии с настоящим Законом и 
экологическим законодательством Республики Ка-
захстан;

Подпункты 9-2), 9-3) и 9-4) статьи 1 Закона:
9-2) вторичные энергетические ресурсы – энерге-
тические ресурсы, образующиеся в качестве по-
бочного продукта в процессе металлургического 
производства, включающие в себя ферросплавный, 
коксовый и доменный газы, используемые для про-
изводства электрической энергии;
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9-3) резервный фонд – фонд, формируемый расчётно-
финансовым центром, деньги которого хранятся на 
 специальном банковском счёте и используются толь-
ко на покрытие кассовых разрывов и задолженности 
расчётно-финансового центра перед энергопро-
изводящими организациями, использующими возоб-
новляемые источники энергии, возникающих вс ледс-
твие неоплаты или задержки оплаты со стороны услов-
ных потребителей за поставленную им электричес-
кую энергию, произведённую объектами по использо-
ванию возобновляемых источников энергии;

9-4) паводковая электрическая энергия – электричес-
кая энергия, вырабатываемая энергопроизводящими 
организациями (гидроэлектростанциями) в период 
природоохранных попусков воды в соответствии с вод-
ным законодательством Республики Казахстан в объ-
ёме согласно фактическому балансу производства-
потребления электрической энергии в Республике Ка-
захстан и реализуемая расчётно-финансовому центру 
по предельному тарифу на электрическую энергию 
в порядке, установленном настоящим Законом;

Подпункты 9-5), 9-6) и 9-7) статьи 1 Закона – 
отсутс твовали.

9-3) энергопроизводящая организация, использу-
ющая вторичные энергетические ресурсы, – юриди-
ческое лицо, осуществляющее производство элек-
трической энергии с использованием вторичных 
энергетических ресурсов;

9-4) объект по использованию вторичных энергети-
ческих ресурсов – технические устройства, предназ-
наченные для производства электрической энер-
гии с использованием вторичных энергетических 
ресурсов, и взаимосвязанные с ними сооружения 
и инфраструктура, технологически необходимые 
для эксплуатации объекта по использованию вто-
ричных энергетических ресурсов и находящиеся на 
балансе собственника объекта по использованию 
вторичных энергетических ресурсов;

Подпункты 9-5), 9-6) и 9-7) статьи 1 Закона:
9-5) энергопроизводящая организация, использу-
ющая энергетическую утилизацию отходов, – юриди-
ческое лицо, осуществляющее производство энергии, 
получаемой от энергетической утилизации отходов 
в соответствии с настоящим Законом и экологическим 
законодательством Республики Казахстан;

9-6) резервный фонд – фонд, формируемый расчётно-
финансовым центром, деньги которого хранятся на 
специальном банковском счёте и используются толь-
ко на покрытие кассовых разрывов и задолженности 
расчётно-финансового центра перед энергопроизво-
дящими организациями, использующими возобнов-
ляемые источники энергии, возникающих вследствие 
неоплаты или задержки оплаты со стороны условных 
потребителей за поставленную им электрическую 
энергию, произведённую объектами по использова-
нию возобновляемых источников энергии;

9-7) паводковая электрическая энергия – электричес-
кая энергия, вырабатываемая энергопроизводящими 
организациями (гидроэлектростанциями) в период 
природоохранных попусков воды в соответствии с вод-
ным законодательством Республики Казахстан в объ-
ёме согласно фактическому балансу производства-
потребления электрической энергии в Республике Ка-
захстан и реализуемая расчётно-финансовому центру 
по предельному тарифу на электрическую энергию 
в порядке, установлен ном настоящим Законом;
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 Изменения и дополнения внесли в статью 7-1 Закона. Пункт 2-1 статьи 7-1 Закона 
дополнили частью третьей:

Было Стало

2-1. Квалифицированные услов-
ные потребители несут обязанности, 
предусмотренные подпунктами 2) и 
3) пункта 2, а также пунктами 6, 6-1, 
6-2 и 8 настоящей статьи.
Квалифицированные условные потре-
бители обязаны ежегодно заключать 
договоры с расчётно-финансовым
центром на покупку электрической 
энергии, произведённой энергопро-
изводящими организациями, исполь-
зующими возобновляемые источники 
энергии, энергетическую утилизацию 
отходов, и паводковой электрической 
энергии в соответствии с типовой 
формой.

2-1. Квалифицированные условные потребители несут обязан-
ности, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 2, а также 
пунктами 6, 6-1, 6-2 и 8 настоящей статьи.
Квалифицированные условные потребители обязаны ежегодно 
заключать договоры с расчётно-финансовым центром на покуп-
ку электрической энергии, произведённой энергопроизводящи-
ми организациями, использующими возобновляемые источники 
энергии, энергетическую утилизацию отходов, и паводковой элек-
трической энергии в соответствии с типовой формой.
При строительстве объекта по использованию вторичных 
энергетических ресурсов квалифицированные условные 
пот ребители не позднее чем за триста шестьдесят пять дней 
до ввода объекта в эксплуатацию уведомляют уполномочен-
ный орган и системного оператора о строительстве объекта 
по использованию вторичных энергетических ресурсов с ука-
занием вида вторичных энергетических ресурсов, объёма 
мощности и места расположения.

Появился новый пункт – 6-3:
«6-3. После введения в эксплуатацию объекта по использованию вторичных энергетичес-

ких ресурсов в течение десяти лет между энергопроизводящей организацией, использующей 
вторичные энергетические ресурсы, и системным оператором ежегодно заключается до-
говор на оказание услуг по регулированию электрической мощности по цене, равной сред-
невзвешенной договорной цене приобретения системным оператором данных услуг за ка-
лендарный год, предшествующий году заключения договора, в диапазоне регулирования 
не менее двадцати процентов от установленной электрической мощности объекта по ис-
пользованию вторичных энергетических ресурсов на увеличение или снижение».

Изменения внесли в пункт 2 статьи 9 Закона:

Было Стало
2. Затраты на поддержку использования возоб-
новляемых источников энергии распределяются 
расчётно-финансовым центром между условны-
ми потребителями электрической энергии про-
порционально доле их отпуска в сети с учётом 
объёмов паводковой электрической энергии, про-
изводимой и отпускаемой в сеть энергопроизво-
дящими организациями (гидроэлектростанциями).
При этом затраты на поддержку использования 
возобновляемых источников энергии не рас-
пределяются расчётно-финансовым центром на 
квалифицированного условного потребителя, за 
исключением случая, предусмотренного в пун-
кте 2-1 настоящей статьи.

2. Затраты на поддержку использования возобновля-
емых источников энергии распределяются расчётно-
финансовым центром между условными потребите-
лями электрической энергии пропорционально доле 
их отпуска в сети с учётом объёмов паводковой элек-
трической энергии, производимой и отпускаемой 
в сеть энергопроизводящими организациями (гидро-
электростанциями).
При этом затраты на поддержку использования 
возоб новляемых источников энергии не распреде-
ляются расчётно-финансовым центром на квали-
фицированного условного потребителя, за исклю-
чением случаев, предусмотренных в пунктах 2-1 
и 2-2 нас тоящей статьи.
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Также в статью 9 Закона добавили новый пункт – пункт 2-2. Он устанавливает сле-
дующую норму:

«В случае, если квалифицированный условный потребитель введёт в эксплуата-
цию объект по использованию вторичных энергетических ресурсов, его доля элек-
трической энергии рассчитывается в соответствии с пунктом 2-1 настоящей статьи, 
но не может быть ниже минимальной величины, равной фактически приобретённому 
квалифицированным условным потребителем и условными потребителями, вошедши-
ми в состав квалифицированного условного потребителя, объёму электрической энергии 
у расчётно- финансового центра в 2020 году на срок действия договоров купли-продажи 
расчётно-финансового центра с энергопроизводящими организациями, использующими 
возобновляемые источники энергии, по объектам по использованию возобновляемых ис-
точников энергии, осуществлявшим продажу электрической энергии расчётно-финансовому 
центру в 2020 году.

При этом минимальная величина электрической энергии, подлежащей к приобрете-
нию у расчётно-финансового центра, указанная в части первой настоящего пункта, про-
порционально снижается на соответствующий объём электрической энергии по мере 
прекращения действия договоров купли-продажи расчётно-финансового центра с энер-
гопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, 
указанных в части первой настоящего пункта, в порядке, утверждённом уполномочен-
ным органом».

Какие изменения внесли 
в закон от 07.07.2004 № 580

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим 
лицам»

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 580 (с изменениями и дополне-
ниями от 01.04.2021)

Изменения внесли в Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых 
связана с опасностью причинения вреда тр етьим лицам» (далее по тексту – Закон). 
Для начала напомним, кто относится к владельцам объектов, деятельность которых 
связана с опасностью причинения вреда третьим лицам. К ним относятся физические 
или юридические лица, которые владеют таким объектом на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на любом другом за-
конном основании (пп. 4) ст. 1 Закона).

Гражданско-правовая ответственность владельца объекта, деятельность которого 
связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, подразумевает установленную 

в закон от 07.07.2004 № 580
«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 

ниями от 01.04.2021)

Изменения внесли в Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых 
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гражданским законодательством Республики Казахстан обязанность возместить вред, 
причинённый жизни, здоровью или имуществу третьих лиц опасным производственным 
фактором. Соответственно, третьими лицами считаются лица, жизни, здоровью или 
имуществу которых причинён вред опасным производственным фактором. Но работники 
и владельцы объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда 
третьим лицам, не являются третьими лицами.

Рассмотрим, что именно изменилось в Законе:
1. Изменения внесли в статью 1 Закона. Данная статья содержит основные поня-

тия, используемые в Законе. Изменения претерпели такие понятия, как инцидент и упол-
номоченный орган:

Было Стало

Подпункт 2) статьи 1 Закона:
инцидент – отказ или повреждение технических 
устройств, применяемых на опасном производс-
твенном объекте, отклонение от режима техно-
логического процесса, нарушение законода-
тельства Республики Казахстан;

Подпункт 14) статьи 1 Закона:
уполномоченный орган – центральный исполни-
тельный орган, осуществляющий руководство и 
межотраслевую координацию, разработку и реали-
зацию государственной политики в сфере граж-
данской защиты;

Подпункт 2) статьи 1 Закона:
инцидент – отказ или повреждение технических 
устройств, применяемых на опасном производствен-
ном объекте, отклонение от параметров, обеспечи-
вающих безопасность ведения технологического 
процесса, не приведшие к аварии;

Подпункт 14) статьи 1 Закона:
уполномоченный орган – центральный исполнитель-
ный орган, осуществляющий руководство и межот-
раслевую координацию, разработку и реализацию 
государственной политики в области промышлен-
ной безопасности;

 2. Изменения также внесли в статью 5 Закона «Объекты, деятельность которых 
связана с опасностью причинения вреда третьим лицам». В новой редакции изложили 
часть вторую пункта 1 и пункт 2 указанной статьи. Для сравнения приведём прежнюю и 
новую редакцию данных пунктов:

Было Стало

Пункт 1 статьи 5 Закона:
1. Объектами, деятельность которых связана с опас-
ностью причинения вреда третьим лицам, являются 
объекты, подлежащие декларированию промышлен-
ной безопасности в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О гражданской защите».
Перечень объектов, по которым зарегистрирова-
ны декларации промышленной безопасности, раз-
мещается уполномоченным органом на его интернет-
ресурсе или публикуется в республиканских пе-
риодических печатных изданиях на казахском и 
русском языках.

Пункт 1 статьи 5 Закона:
1. Объектами, деятельность которых связана 
с опасностью причинения вреда третьим лицам, 
являются объекты, подлежащие декларирова-
нию промышленной безопасности в соответс-
твии с Законом Республики Казахстан «О граж-
данской защите».
Сведения об объектах, по которым зарегис-
трированы декларации промышленной безо-
пасности, размещаются на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа.
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Пункт 2 статьи 5 Закона:
Если в течение срока действия договора обяза-
тельного страхования ответственности владель-
цев объектов объект перестал представлять 
опасность причинения вреда третьим лицам, то 
страхователь представляет главному государс-
твенному инспектору Республики Казахстан по 
государственному надзору в области промыш-
ленной безопасности или лицу, его замещающе-
му, заявление о снятии с учёта декларации про-
мышленной безопасности и экспертное заклю-
чение о состоянии промышленной безопасности 
на объекте. Главный государственный инспек-
тор Республики Казахстан по государственному 
надзору в области промышленной безопасности 
или лицо, его замещающее, на основании рас-
смотрения экспертного заключения принимает 
решение о снятии декларации промышленной 
безопасности с учёта либо даёт мотивирован-
ный отказ.
Снятие декларации промышленной безопасности 
с учёта предоставляет страхователю право на до-
срочное прекращение договора обязательного 
стра хования ответственности владельцев объектов. 
При этом страховщик имеет право на часть страховой 
премии пропорционально времени, в течение которо-
го действовало страхование.

Пункт 2 статьи 5 Закона:
Если в течение срока действия договора обя-
зательного страхования ответственности вла-
дельца объекта объект не соответствует 
критериям отнесения опасных производс-
твенных объектов к декларируемым, утвер-
ждённым уполномоченным органом, то стра-
хователь предоставляет информацию в тер-
риториальное подразделение уполномочен-
ного органа о состоянии промышленной безо-
пасности на объекте.
Несоответствие объекта критериям, указан-
ным в части первой настоящего пункта, пре-
доставляет владельцу объекта право на дос-
рочное прекращение договора обязательного 
страхования ответственности владельцев 
объектов. При этом страховщик имеет право 
на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало стра-
хование.
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Утвердили технические удельные 
нормативы эмиссий

«Об утверждении технических удельных нормативов эмиссий, в том числе для пе-
редвижных источников выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу» 

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
от 11 января 2021 года № 1 

Вступил в силу: 26.01.2021

Продолжение. Начало в № 4, 2021.

  Приложение 2
к приказу Министра

экологии, геологии и
природных ресурсов

Республики Казахстан
от 11 января 2021 года № 1

Технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду 
при производстве ферросплавов

Глава 1. Область применения

 6. Настоящие Технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду при про -
изводстве ферросплавов (далее – нормативы) разработаны в соответствии с подпун-
ктом 26-3) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года, 
а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и с учетом за-
дач по охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов, поставленных 
стратегическими и программными документами по устойчивому развитию и охране окру-
жающей среды в Республике Казахстан.

 7. Настоящие нормативы применяются при металлургическом производстве фер-
росплавов (феррохрома, ферросилиция, ферросиликохрома и ферросиликомарганца) 
независимо от типа используемого сырья.

 8. Настоящие нормативы распространяются на новые, действующие и модернизиру-
емые процессы металлургического производства, применяемые на территории Респуб-
лики Казахстан с учетом наилучших доступных технологий, обеспечивающих защиту 
жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов.

 9. К опасным факторам (рискам) в процессах металлургического производства ферроспла-
вов, идентифицированным для целей применения настоящих нормативов, относятся эмиссии 

(https://e.npa.mcfr.
kz/883899)

нормативы эмиссий
«Об утверждении технических удельных нормативов эмиссий, в том числе для пе-

Вступил в силу: 26.01.2021

Продолжение. Начало в № 4, 2021.
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от процессов подготовки, хранения и подачи сырья и материалов, выплавки ферросплавов, 
выпуска и разливки металла, подготовки печей к разогреву или длительному простою.

 10. Настоящие нормативы рассматривают как основные, так и вспомогательные процес -
сы, влияющие на образование эмиссий в окружающую среду.

К основным процессам производства ферросплавов относятся процессы подготовки, 
хранения и подачи сырья, выплавка ферросплавов, выпуск и разливка металла, подго-
товка, хранение и передача потребителю готовой продукции.

Вспомогательными и подсобными производствами являются административно-бытовые 
корпуса, ремонтные, автотранспортные, железнодорожные, монтажные цеха, цеха по 
выработке пара и тепла, складские хозяйства, участки размещения и хранения отходов, 
цеха по подготовке воды, лаборатории, отделы рабочего снабжения.

 11. Нормативы предназначены для физических и юридических лиц, независимо от 
форм собственности, занимающихся разработкой проектной документации, строитель-
ством и эксплуатацией объектов по производству ферросплавов, уполномоченных орга-
нов в области охраны окружающей среды.

 Глава 2. Термины и определения

7. В настоящих нормативах используются следующие термины и определения:
1) наилучшие доступные технологии – используемые и планируемые отраслевые техно-

логии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры, 
направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества окружающей среды;

2) вредные вещества – вещества, оказывающие негативное воздействие на организм 
человека;

3) учет отходов – система сбора и предоставления информации о количественных и 
качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними;

4) переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, вклю -
чая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных матери алов, 
используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной про-
дукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, 
уменьшения их объема или опасных свойств;

5) вид отходов – совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их 
происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании 
классификатора отходов;

6) размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления;
7) классификация отходов – порядок отнесения отходов к уровням в соответствии 

с их опасностью для окружающей среды и здоровья человека;
8) обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая 

предуп реждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление от-
ходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хра-
нение (складирование) и удаление отходов;

9) опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие одним 
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или несколькими опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактив-
ностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), и могут представлять 
непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья че-
ловека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

10) шлак – металлургический расплав переменного состава, обычно покрывающий по-
верхность жидкого металла при металлургических процессах;

11) паспорт установки – документ, содержащий сведения о характеристиках использу-
емой технологии, географическом месте расположения установки и видах деятельности 
ее оператора;

12) селитебная территория – часть территории населенного пункта, предназначенная 
для размещения жилой, общественной (общественно-деловой) и рекреационной зон, 
а также отдельных частей инженерной и транспортной инфраструктур, других объектов, 
размещение и деятельность которых не оказывает воздействия, требующего специаль-
ных санитарно-защитных зон;

13) эмиссии в окружающую среду – выбросы, сбросы загрязняющих веществ, разме-
щение отходов производства и потребления в окружающей среде, размещение и хране-
ние серы в окружающей среде в открытом виде;

14) квота на эмиссии в окружающую среду – часть лимита на эмиссии в окружающую 
среду, выделяемая конкретному природопользователю на определенный срок;

15) лимиты на эмиссии в окружающую среду – нормативный объем эмиссий в окружа-
ющую среду, устанавливаемый на определенный срок;

16) автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду – систе ма 
производственного экологического контроля за эмиссиями в окружающую среду на источни-
ках загрязнения, имеющая онлайн-связь с информационной системой уполномоченного орга-
на в области охраны окружающей среды для передачи данных в режиме реального времени;

17) загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду загрязня-
ющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также 
влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физи-
ческих воздействий;

18) аварийное загрязнение окружающей среды – внезапное непреднамеренное загряз-
нение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении экологи-
чески опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) юридических 
лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или 
рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке 
земной поверхности, в недрах или образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или 
электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологи-
ческое вредное воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень;

19) вспомогательное оборудование – аппараты, агрегаты, используемые для сбора, 
транспортировки материалов, подготовки топлива, пылеулавливания, газоочистки; авто-
матика, блокировки, приборы и устройства контроля и защиты, дымовые трубы;

20) процессы металлургического производства (металлургические процессы) – про-
цессы получения элементов периодической системы и их сплавов, а также процессы 
изменения их химических свойств, структуры и формы;
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21) основное оборудование – электрические дуговые печи (ЭДП), оборудование на 
складах товарного продукта, в цехах подготовки сырья (ЦПС) и цехах переработки шла-
ка (ЦПШ), дробилки, вагоноопрокидыватели, ленточные конвейеры;

22) топливо – горючие вещества (твердые, жидкие или газообразные), применяемые 
с целью получения при их сжигании тепловой энергии;

23) санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначе-
ния, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и 
складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зда-
ний и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия 
на них неблагоприятных факторов;

24) природопользователь – физическое или юридическое лицо, осуществляющее поль -
зование природными ресурсами и (или) эмиссии в окружающую среду;

25) природные ресурсы – природные объекты, имеющие потребительскую ценность: 
земля, недра, воды, растительный и животный мир;

26) охрана природных ресурсов – система государственных и общественных мер, 
нап равленных на охрану каждого вида природных ресурсов от нерационального исполь-
зования, уничтожения, деградации, ведущих к утрате их потребительских свойств;

27) технологические показатели – показатели выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ и отходов, а также, в ряде случаев, потребления ресурсов, устанавливаемые 
с учетом требований наилучших доступных технологий;

28) дымовые (отходящие) газы – газы, образующиеся в результате сгорания топлива 
и обжига технологического материала в печи;

29) дымовая труба – сооружение для создания тяги и отвода очищенных дымовых 
газов в атмосферу;

30) ферросплав – полупродукт металлургического производства, являющийся спла-
вом железа с кремнием, марганцем, хромом и другими элементами, используемыми 
при выплавке стали (для раскисления и легирования жидкого металла, связывания 
вредных примесей, придания металлу требуемой структуры и свойств), а также при по-
лучении других ферросплавов (передельных ферросплавов);

31) безопасность процессов ферросплавного производства (далее – безопасность) – 
отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью че-
ловека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру, с учетом со-
четания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий;

32) сырье – любой твердый, измельченный или подготовленный материал, который 
используется в технологическом процессе получения продукта(ов);

33) шихта – смесь исходных материалов, а в некоторых случаях и топлива в определенной 
пропорции, подлежащая переработке в металлургических, химических и других агрегатах;

34) экологически опасные техника и оборудование – механизмы, машины, устройства, 
приборы, используемые в хозяйственной или иной деятельности и представляющие 
опасность для окружающей среды;

35) экологически опасные технологии – совокупность методов обработки, изготовления, 
изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осущест-
вляемых в процессе производства и представляющих опасность для окружающей среды;
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36) экологический мониторинг – систематические наблюдения и оценка состояния 
окружающей среды и воздействия на нее;

37) экологический риск – вероятность неблагоприятных изменений состояния окружа-
ющей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов;

38) нормативы эмиссий – показатели допустимых эмиссий, при которых обеспечива-
ется соблюдение нормативов качества окружающей среды;

39) технические удельные нормативы эмиссий – величины эмиссий в окружающую 
среду в единицу времени или на единицу выпускаемой продукции или в других показате-
лях, определяемые исходя из возможности их обеспечения конкретными техническими 
средствами при приемлемых для экономики страны затратах.

 Глава 3. Условия размещения производства в Республике Казахстан

8. На территории Республики Казахстан размещается металлургическое производст во 
ферросплавов, обеспечивающее технические удельные нормативы эмиссий в окружа-
ющую среду, не превышающие норм, установленных настоящими нормативами, при ус-
ловии соблюдения предусмотренных требований безопасной эксплуатации основного 
оборудования и металлургических процессов получения ферросплавов.

9. Основное и вспомогательное оборудование, используемое в технологическом про -
цессе получения ферросплавов, имеет документы, обеспечивающие его идентификацию, со-
держащие схемы монтажа, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также 
документы, подтверждающие соответствие оборудования сопроводительным документам 
производителя и требованиям безопасности, установленным настоящими нормативами.

10. Средства измерений основного и вспомогательного оборудования вносятся в Государс-
твенный реестр средств измерений, допущенных для применения на территории Респуб лики 
Казахстан, и имеют документ, подтверждающий их соответствие утвержденному типу.

 Глава 4. Описание технологического процесса, оборудования и потребляемых 
сырьевых ресурсов для производства ферросплавов

Параграф 4.1. Краткая характеристика основного производства

11. Сущность производства ферросплавов заключается в восстановлении рудных 
материалов элементом восстановителем в высокотемпературных зонах печей (электро-
плавильных, рафинировочных, рудовосстановительных, электропечи шахтного типа).

12. Выплавка ферросплавов ведется по общей схеме: подготовка сырьевых матери-
алов, подача материалов на дозирование в заданном соотношении, подача материалов 
в плавильные печи, выплавка сплава необходимого сортамента, выпуск сплава в раз-
ливочные ковши, разливка сплава, фракционирование, отгрузка потребителю. Принци-
пиальная технологичес кая схема производства феррохрома представлена в приложе-
нии 1 к настоящим нормативам.

 13. Подготовка и подача шихтовых материалов в плавильный цех производится в нес-
колько этапов: складирование руды по химическому и фракционному составу; дробле-
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ние руды и последующий рассев с целью получения куска определенной фракции, сме-
шивание рудных материалов при необходимости, проведение в зимний период сушки 
руд мелкой фракции в сушильной печи при необходимости.

 14. Подготовка и подача углеродистых восстановителей состоит из следующих этапов: 
складирование восстановителей в закромах по техническому и фракционному составу; 
при необходимости производится дробление, рассев, сушка.

На каждой печи оборудуются шихтовые бункера.
 15. Шихтовые материалы дозируются в заданном соотношении и подаются в фер-

росплавную печь по трубам подачи шихты в район электродов, где под слоем шихты 
или над зеркалом расплава горит электрическая дуга. Ферросплавы выплавляют в трех-
фазных открытых (закрытых) стационарных/наклонных электропечах шахтного типа 
с расположением электродов по вершинам равностороннего треугольника:

• при производстве ферросиликохрома и ферросилиция в печах под действием вы-
соких температур происходит восстановление кремния из кварцита, расплавление 
железа, хрома;

• при производстве ферросиликомарганца в печах под действием высоких темпера-
тур происходит восстановление марганца, кремния, железа;

• производство высокоуглеродистого феррохрома основано на восстановлении 
окислов хрома и железа, содержащихся в хромовой руде, углеродом восстанови-
теля, при этом в качестве флюса используются отсевы кварцита или других крем-
неземсодержащих материалов;

• средне- и низкоуглеродистый феррохром выплавляют силикотермическим пери-
одическим процессом путем восстановления окислов хрома и железа хромовой 
руды ферросиликохрома, при этом в качестве флюса используется известь.

 16. В нижних горизонтах печи происходит накопление ферросплава, который затем 
периодически выпускается раздельно или вместе со шлаком в разливочные ковши и 
шлаковые чаши, затем шлак сливается, а металл разливается на разливочной машине. 
 Выпуск расплава из печей производится в установленные на тележки футерованные 
ковши, стальные шлаковые чаши либо на растилающуюся поверхность (постель).

 17. В процессе разливки металла слитки ферросплава охлаждаются, затвердевают, 
складируются в короба для приема слитков. Эти короба отстаиваются до полного охлаж-
дения слитков.

 18. В соответствии с заказами формируется партия готовой продукции для отгрузки, 
которая дробится и рассевается до нужной фракции.

Отгрузка товара производится в железнодорожные вагоны/контейнеры навалом или 
упакованными в мягкую тару. До отгрузки потребителю ферросплав хранится в крытых 
складах готовой продукции или на специальных площадках.

 Параграф 4.2. Характеристика вспомогательного производства

19. В соответствии с принятыми технологическими процессами производственными 
цехами и подразделениями предприятия, необходимыми для бесперебойного ведения 
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основных технологических процессов, требуется ведение работ вспомогательных произ-
водств, к которым относятся:

• транспортный цех, обеспечивающий предприятие тяжелой техникой, легковым ав-
тотранспортом и бесперебойной работой заводского железнодорожного и автомо-
бильного транспорта;

• ремонтные цеха, осуществляющие работы по ремонту и содержанию производс-
твенных зданий и сооружений завода, а также проведение текущих и капитальных 
ремонтов основного и вспомогательного оборудования завода, эксплуатацией и 
ремонтом электрических и энергетических сетей, электро- и энергооборудования;

• лаборатории, осуществляющие контроль качества поступающего на предприятие 
 сырья, материалов, а также выпускаемой продукции, производственный экологи-
ческий мониторинг на источниках загрязнения атмосферного воздуха подлежащих 
контролю, также контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-
защитной зоны;

• административно-бытовые помещения;
• складские площадки открытого и закрытого типа, предназначенные для размеще-

ния и хранения сырьевых и прочих материалов;
• цеха по переработке и размещению отходов производства ферросплавов, вклю-

чая накопленные и текущие шлаки плавильных цехов;
• участки газоочистного сооружения, предназначенные для технического обслужи-

вания газоочистного оборудования завода;
• цеха по выработке пара и тепла;
• отряд противопожарной безопасности, предназначенный для тушения пожаров, 

оказания помощи и ликвидации аварий и проведения спасательных работ на пред-
приятии.

 Параграф 4.3. Расход сырья, материалов и энергоресурсов

Основное производство
20. Основным сырьем для производства ферросплавов является руда горно-обогати-

тельного комбината с содержанием основного компонента.
 21. В производстве ферросплавов, помимо руды, расходуют дополнительные сырьевые 

ресурсы в виде угля, антрацита, кокса, известь и другие флюсующие материалы, пред-
ставленные в приложении 2 к настоящим нормативам.

Хранение сырья производится на открытых или закрытых складах шихтовых мате-
риалов, оборудованных для приема и разгрузки руды, угля, кокса, кварцита или другого 
материала.

Подготовка и подача шихтовых материалов в плавильный цех производится в нес-
колько этапов: складирование руды в специально отведенных местах по химическому 
и фракционному составу; дробление руды и последующий рассев с целью получения 
куска определенной фракции, проведение в зимний период сушки руд мелкой фракции 
в сушильной печи при необходимости.

При подаче в цех руда содержит определенный фракционный состав.
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Подготовка и подача углеродистых восстановителей состоит из следующих этапов: 
складирование восстановителей в закромах по техническому и фракционному составу; 
при необходимости производится дробление и рассев.

 22. Удельные уровни потребления сырьевых материалов, представленные в прило-
жении 2 к настоящим нормативам, приняты справочно, являются рекомендательными 
для условий сохранения показателей процесса производства ферросплавов при выпуске 
продукции указанного в приложении 3 к настоящим нормативам качества, и в них допус-
кается вносить изменения в ходе производственного процесса.

 23. При неизменности уровней потребления сырьевых материалов и их физико-хими-
ческих показателей, приведенные в настоящих нормативах технические удельные нор-
мативы действуют для предприятия бессрочно.

 24. При неизменности технологического процесса предполагается выход продукции, 
имеющей состав, приведенный в приложении 3 к настоящим нормативам.

 25. Вспомогательное производство. Материалы, используемые для проведения работ 
по вспомогательным производствам на предприятии, закупаются согласно договорным 
обязательствам с подрядными организациями в соответствии с технологическими про-
цессами каждого из производств.

 Глава 5. Установленные технические удельные нормативы эмиссий 
в окружающую среду

Параграф 5.1. Расчет технических удельных нормативов эмиссий 
в окружающую среду

26. В настоящих нормативах приведены значения по выделяемым веществам как в ат -
мосферный воздух, так и по образуемым отходам предприятия при ведении производс-
твенных процессов.

 27. Величины удельных показателей количества выбросов и образующихся отходов 
на 1 тонну зависят от применяемой технологии производства, используемого сырья и 
других показателей, приведенных в настоящих нормативах.

Величины удельных показателей эмиссий относительно производительности всего 
предприятия определяются исходя из показателей на 1 тонну получаемой в целом про-
дукции и рассчитываются по следующим формулам:

годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и количество объемов 
образования отходов на предприятии, Uв,о, тонн/год, составляют

Uв,о = nв,о * P
где, nв,о – показатель удельных нормативов эмиссий (выбросы ЗВ, отходы), тонн;
Р – фактическая производительность в целом по предприятию, тонн/год.
 28. Представленная в пункте 27 настоящих нормативов формула используется для 

определения массы выброса каждого вредного вещества или образуемого отхода в еди-
ницу времени от данного предприятия и в последующем для сравнения полученных по-
казателей с установленными удельными нормативами.

 29. Удельные нормативы эмиссий, определенные настоящими нормативами, достига-
ются за счет внедрения наилучших доступных технологий.
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 Параграф 5.2. Технические удельные нормативы эмиссии в атмосферный воздух

30. Технические удельные нормативы эмиссий в атмосферный воздух от работы ос-
новного и вспомогательного оборудования устанавливают предельные значения выбро-
сов в атмосферный воздух загрязняющих веществ для действующих, вновь вводимых и 
реконструируемых установок с учетом воздействия всего предприятия в целом.

 31. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий выполняют -
ся технические удельные нормативы эмиссий в атмосферный воздух, указанные в при-
ложении 4 к настоящим нормативам.

В процессе выплавки ферросплавный газ сжигается на свечах дожига «чистого» газа печей.
 32. Для определения фактического годового выброса загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух от деятельности предприятия необходимо учитывать выбросы всех ис-
точников загрязнения (организованных и неорганизованных), исходя из времени и режи-
ма работы производственного оборудования, годового расхода топлива, материалов.

 33. Качественные и количественные характеристики выбросов от источников опреде-
ляются теоретическим методом и по инструментальным замерам, согласно методикам 
расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденным в Республике Казахстан.

 34. На предприятиях по производству ферросплавов образуются и выбрасываются в атмос-
феру: отходящие технологические газы, вентиляционный воздух, газы аспирационных систем.

 35. Выбросы естественной и принудительной вентиляции осуществляются через 
аэра ционные фонари, трубы или проемы.

 36. Технологические и аспирационные газы и значительная часть вентиляционных га-
зов подвергается очистке от твердых частиц.

 37. В качестве пылеулавливающих установок используются различные аппараты для 
грубой, тонкой очистки и санитарной доочистки газов – циклоны инерционного типа без по-
дачи воды на орошение, скрубберы, электрофильтры, тканевые рукавные фильтры в раз-
личных их комбинациях или другие виды в зависимости от характеристик пылегазовых 
потоков, подвергаемых очистке.

 38. Ежегодно на предприятии проводятся профилактические работы для эффектив-
ной работы ПГУ, включая ремонт газоочистных установок на печах, реконструкция аспи-
рационного и вентиляционного оборудований, текущие и капитальные ремонты устано-
вок (электрофильтров, батарейных циклонов, пылевых камер, газоходов).

 Параграф 5.3. Технические удельные нормативы эмиссии сточных вод

39. Эмиссии производственных сточных вод в процессах производства ферросплавов, 
определенных настоящим нормативом, не допускаются.

Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий предусматри-
вается замкнутый цикл водооборота.

 40. Водоснабжение технологических систем и систем охлаждения печей предусмат-
ривается с использованием замкнутой системы водооборота. Водоснабжение техноло-
гических объектов в каждом конкретном случае проектируется с учетом особенностей 
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производственного технологического процесса и исключения аварий и выбросов взры-
вопожароопасных продуктов в окружающую среду.

 41. Системы канализации технологических объектов обеспечивают удаление и очистку 
химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при 
регламентированных режимах работы производства, так и при аварийных ситуациях. Запре-
щается сброс стоков в магистральную сеть канализации без предварительной очистки, за ис-
ключением случаев, когда магистральная сеть предназначена для приема таких стоков.

 Параграф 5.4. Технические удельные нормативы эмиссии при размещении 
отходов производства ферросплавов

42. Экологические требования по обращению и размещению отходов производства 
соответствуют нормам экологического законодательства.

Складируемые на территории предприятия отходы производства имеют паспорт опас-
ности отходов в соответствии с экологическим законодательством.

 43. В результате суммарной обработки исходных руд получают ферросплав и промыш-
ленные твердые отходы производства в виде шлака, которые согласно технологическим 
решениям допускается складировать на специально предусмотренных накопителях.

 44. В производственных процессах для улова твердых частиц в запыленном воздухе 
используются различные установки, в которых собираются уловленные частицы и об-
разуются такие отходы, как пыль газоочисток печей, аспирационная пыль, а при улове 
пыли в мокрых пылеуловителях в ходе переработки шихтовых материалов образуются 
шламы. Данные отходы не собираются и не хранятся, по мере образования сразу нап-
равляются в специально оборудованные накопители для складирования.

 45. Остальные опасные отходы, образующиеся на предприятии, включая отходы вспо-
могательного производства, подлежат хранению на специально оборудованных местах 
или передаются сторонним организациям, занимающимся сбором, транспортировкой и 
утилизацией отходов, по договорным обязательствам.

 46. Предприятия с момента образования отходов обеспечивают безопасное обраще-
ние с ними в соответствии с требованиями экологического законодательства.

 47. Экологические требования по обращению и размещению отходов производства 
соответствуют нормам экологического законодательства и настоящих нормативов.

 48. Технические удельные нормативы эмиссий отходов в окружающую среду устанав-
ливаются для видов отходов от основного и вспомогательного производства, подлежа-
щих к дальнейшему размещению.

 49. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий выполня-
ются технические удельные нормативы размещения отходов в окружающую среду, ука-
занные в приложении 5 к настоящим нормативам.

 Параграф 5.5. Физические воздействия на окружающую среду

50. При проведении основных и вспомогательных работ для производства ферроспла-
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вов соблюдаются установленные законодательством нормы по физическому воздей-
ствию на окружающую среду.

Физическое загрязнение – это загрязнение, связанное с изменением физических парамет-
ров окружающей среды. Физическими воздействиями являются тепловое, световое, шумо-
вое, электромагнитное, радиоактивное, радиационное загрязнение окружающей среды.

Допустимые уровни звукового давления, дБ, (эквивалентные уровни звукового давле-
ния, дБ) и максимальный уровень звука производственных предприятий соответствуют ги-
гиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.

 51. На рабочих местах у оборудования, являющегося источником инфра- и ультразву-
ка, шума, общей или локальной вибрации, ионизирующих и не ионизирующих излуче-
ний, не допускается превышение ПДУ.

 52. На производственных объектах проводится производственный контроль, который 
осуществляется производственными или независимыми аккредитованными лаборато-
риями. Информация о результатах производственного контроля, проводимого на произ-
водственных объектах, представляются в территориальные подразделения ведомства 
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на соответствующей территории.

 53. В новых и реконструируемых объектах, где располагаются источники физическо-
го воздействия, необходимо предусматривать мероприятия, направленные на снижение 
воздействий внутри помещений, на рабочих местах, а также на территории, окружающей 
жилые постройки.

 Глава 6. Ведение контроля при производстве ферросплавов

54. Физические и юридические лица, осуществляющие производственную деятель-
ность, связанную с производством ферросплавов, проводят различные виды контроля 
для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации предприятия, включая кон-
троль входящего сырья, контроль эксплуатации технологического оборудования, эколо-
гический контроль, санитарно-эпидемический контроль на рабочих местах.

 55. Данные работы проводятся с целью обеспечения постоянного контроля прохожде-
ния технологических процессов, повышения эффективности использования природных 
и энергетических ресурсов, оперативное реагирование на нештатные ситуации, сведе-
ние к минимуму влияния производства на окружающую среду и здоровье человека.

 56. Входной контроль качества сырьевых материалов, является статистическим кон-
тролем и позволяет своевременно планировать процесс работы оборудования.

 57. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) 
безвредности для человека продукции, работ и услуг путем организации и проведения 
на объекте самоконтроля за соблюдением требований, установленных в документах го-
сударственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

 58. Предприятием проводится производственный экологический контроль для соблю-
дения нормативов, направленных на предотвращение негативного воздействия на здо-
ровье населения и сохранность окружающей среды.
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 59. Целями производственного экологического контроля являются:
1) получение информации для принятия решений в отношении экологической поли-

тики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инстру-
ментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воз-
действие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики 
Казахстан;

3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользо-
вателя на окружающую среду и здоровье человека;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и от-

ветственности руководителей и работников природопользователей;
7) информирование общественности об экологической деятельности предприятий и 

рисках для здоровья населения;
8) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
9) повышение производственной и экологической эффективности системы управле-

ния охраной окружающей среды;
10) учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.
 60. Порядок проведения производственного экологического контроля и разработки 

программы производственного экологического контроля осуществляется в соответствии 
с требованиями, предусмотренными экологическим законодательством.

 61. Для ведения контроля и увеличения возможности быстрого реагирования при прохож-
дении различных технологических процессов на предприятии допускается устанавливать 
сов ременные системы автоматического управления и наблюдения за всеми процессами.

 Глава 7. Общие требования безопасности

62. Для обеспечения безопасности ведения работ как в основном, так и при вспомога-
тельных процессах выполняются следующие требования:

1) основное оборудование, применяемое при производстве ферросплавов, соответс-
твует требованиям Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности 
машин и оборудования» и других гармонизированных с ним нормативных документов;

2) ведется учет (сменный, суточный, месячный, годовой) мощности;
3) комплект технической документации (технический паспорт, инструкции по эксплу-

атации и ремонту, схемы монтажа, чертежи) на основное оборудование поддерживается 
в актуализированном состоянии и в случае его модернизации или реконструкции в него 
своевременно вносятся изменения;

4) основное оборудование имеет системы газоочистки и оповещения о его предель-
ном состоянии или выходе из строя.

 63. При хранении, подготовке и подаче сырья и материалов для безопасного ведения 
работ обеспечиваются:
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• осуществление процессов на специализированных площадках и в закрытых по-
мещениях;

• раздельное хранение сырья;
• обеспечение процессов разгрузки и транспортировки сырья и материалов автома-

тизацией и применением конвейеров, роторных экскаваторов, вагоноопрокидыва-
телей, грейферных кранов и разгрузки через люки вагонов;

• соблюдение условий эксплуатации и обслуживания ленточных конвейеров;
• применение автоматизированной системы управления дозированием шихты 

на базе весовых дозаторов непрерывного действия;
• наличие системы комплексного учета шихтовых материалов.

 64. При выплавке ферросплавов обеспечивается контроль и соблюдение технологи-
ческих параметров:

• уровень содержания оксида углерода СО под сводом печи;
• исправность печного оборудования, соблюдение установленного электрического 

режима и состояния колошника;
• соблюдение оптимального электрического режима работы печи (мощность, электри-

ческий ток и напряжение), при котором печь дает максимальную производительность 
при низком расходе электрической энергии на одну тонну выплавляемого сплава;

• соблюдение оптимального соотношения компонентов шихты и габаритов шихто-
вых материалов;

• уровень влажности восстановителя в печи;
• соответствующая длина электродов и глубина их погружения в шихту;
• газовый режим для закрытых печей;
• правильное обслуживание колошника;
• использование флюсующих материалов для выпуска накопившегося шлака;
• своевременный выпуск металла и шлака;
• контроль работы систем газоочистки;
• соблюдение температуры воды для охлаждения элементов печи на выходе 35 °С – 40 °С.

 65. При выпуске металла обеспечивается контроль и соблюдение технологических 
параметров:

• соблюдение оптимальной регулярности (частоты) и продолжительности выпусков 
сплава из печи;

• соблюдение условий разделки леточного отверстия;
• ведение тщательного осмотра состояния кожуха, футеровки ковша после каждой 

разливки для обнаружения неисправностей или разрушений футеровки.
 66. При подготовке печи к длительному простою и разогреву усиливается контроль 

работы систем газоочистки.
 67. Необходимо вести контроль технологических параметров:

• уровня массы в электродах и длины рабочего конца электродов;
• графика снижения/набора токовой нагрузки;
• сокращения величины и числа разовых перепусков к моменту отключения печи.

 68. Для обеспечения установленных настоящими нормативами требований к эмиссиям 
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в окружающую среду при производстве ферросплавов выполняются следующие условия:
17) выполняется программа производственного экологического контроля;
18) проводятся измерения эмиссий в окружающую среду при производстве фер-

росплавов согласно утвержденному графику, с привлечением лаборатории, аккредито-
ванной в установленном порядке;

19) места разгрузки и погрузки сырья и материалов оборудуются аспирационными 
установками;

20) для предупреждения фильтрации и загрязнения близлежащих водоемов в основа-
нии и дамбах прудов при эксплуатации и вводе в эксплуатацию новых шламонакопите-
лей предусматривается противофильтрационная защита;

21) не допускается эксплуатация оборудования, в результате работы которого технические 
удельные нормативы эмиссий превышают нормы, установленные настоящими нормативами;

22) уровень радиации в местах складирования основного сырья и отходов производс тва 
не превышает норм радиационной безопасности, установленных уполномоченным органом 
в области здравоохранения;

23) в зонах возможной радиационной опасности обслуживающий персонал оснащается 
средствами индивидуальной защиты и дозиметрии;

24) схемы управления, сигнализации и питания контрольно-измерительных приборов, 
расположенных на щитах, пультах и панелях управления, имеют сигнализацию о нали-
чии напряжения на них;

25) в процессе производства обеспечивается непрерывная работа всех основных приточно-
вытяжных и аспирационных вентиляционных установок, предусмотренных проектом;

26) оборудование технологических процессов соответствует требованиям законода-
тельства о безопасности машин и оборудования, других нормативных документов, ут-
вержденных в Республике Казахстан;

27) основное и вспомогательное технологическое оборудование, используемое в фер -
росплавном производстве, имеет документы, обеспечивающие их идентификацию и 
удостоверяющие их соответствие действующим нормативным документам, а также соп-
роводительные документы производителя, содержащие схемы монтажа, инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию;

28) технологическое оборудование, аппараты и трубопроводы, предназначенные для 
работы со взрывопожароопасными и вредными парами, газами и пылью, являются гер-
метичными, а при невозможности полной герметизации места, где возможны вредные 
выделения, оборудуются местными отсосами, обеспечивающими соблюдение требова-
ний, гармонизированных с настоящими нормативами;

29) составные части производственного оборудования, в том числе энергетические 
трубопроводы, рукава подачи природного газа, мазута, воздуха, масла, воды и электро-
кабели защищаются от возможного попадания на них расплава;

30) на участках химической переработки все применяемое оборудование исполняет ся 
закрытым типом с минимальными смотровыми люками. Емкостное оборудование, в за-
висимости от находящегося в нем вещества, снабжается переливными трубами, исклю-
чающими переливы пульпы и растворов.
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 69. На каждом основном оборудовании:
• ведется учет (сменный, суточный, месячный годовой) нагрузки оборудования;
• проводится постоянный контроль технического состояния оборудования, плано-

вый ремонт (капитальный, текущий) и периодическое техническое освидетель-
ствование, но не реже чем через каждые пять лет;

• закрепляются таблички с номинальными данными согласно требованиям правил 
безопасной эксплуатации определенного оборудования;

• проводится специальная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию, 
ремонт и техническое обслуживание основного оборудования, в объеме требова-
ний к занимаемой должности;

• не допускается увеличение производительности технологического оборудования, соп-
ровождающееся увеличением удельных эмиссий в окружающую среду, без одновре-
менной реконструкции сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов.

 70. При возникновения аварии, приведшей к ухудшению состояния окружающей сре-
ды, экологическая служба на основании требований экологического законодательства 
направляет в территориальный орган уполномоченного органа в области охраны окру-
жающей среды письмо за подписью руководства предприятия с указанием факта ава-
рии, даты, времени возникновения, причинах и принятых мерах по ее устранению.

 71. Предприятие своевременно информирует население, органы местного самоуправ-
ления, органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях 
технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благо-
получию населения.

 72. Во всех подразделениях предприятия для руководства обслуживающего персо-
нала разрабатывается «План ликвидации аварий», в котором описываются действия 
сотрудников для устранения причин и последствий, возникших аварийных ситуаций.

 Глава 8. Порядок и сроки введения в действие

73. С момента утверждения настоящих нормативов для вновь строящихся предпри-
ятий выполняются технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, ука-
занные в приложениях 4 и 5 к настоящим нормативам.

 74. Для действующих и реконструируемых предприятий допускается выполнение нор -
мативов, установленных для них проектами предельно допустимых эмиссий и (или) 
оценки воздействия на окружающую среду в сроки до внедрения наилучших доступных 
технологий, указанные в утвержденной для предприятия Программе перехода к наилуч-
шим доступным технологиям.

 75. После внедрения наилучших доступных технологий предприятия выполняют 
технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в прило-
жениях 4 и 5 к настоящим нормативам.

Продолжение в следующем номере.
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 Как проводить санитарно-
противоэпидемические мероприятия в 2021 году

 
«О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемичес-
ких и санитарно-профилактических мероприятий»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года 
№ ҚР ДСМ-78/2020 (с изменениями и дополнениями от 11.01.2021)

Вступил в силу: 06.07.2020

Окончание. Начало в № 9, 10, 11, 12, 2020; 1, 2, 3, 4, 2021 

 Приложение 26
к Перечню некоторых приказов

Министерства здравоохранения
Республики Казахстан и Министерства

национальной экономики Республики
Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Приложение 13
к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования
к дошкольным организациям и домам ребенка»

Санитарно-эпидемиологические требования к детским дошкольным 
организациям на период введения ограничительных мероприятий, 

в том числе карантина

1. Занятия в детских секциях проводятся при одномоментном присутствии не более 
15 человек в группе.

2. Проведение ежедневного утреннего фильтра медицинским работником всех сотруд-
ников детского сада и детей.

3. Работа персонала и дети с проявлениями острых респираторных инфекций (по-
вышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний не осу-
ществляются.

4. Прием детей со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра (при от-
сутствии более 3 рабочих дней).

5. Сопровождение детей в детские дошкольные организации не осуществляется сле-
дующими лицами:

(https://e.npa.mcfr.
(https://e.npa.mcfr.

(https://e.npa.mcfr.

(https://e.npa.mcfr.

(https://e.npa.mcfr.

(https://e.npa.mcfr.

(https://e.npa.mcfr.

(https://e.npa.mcfr.
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• контактным с подтвержденными случаями COVID-19;
• прибывшим из-за рубежа или регионов с регистрацией случаев за последние 

14 дней;
• лицам с проявлениями острых респираторных заболеваний.

6. Для обработки рук персонала и посетителей на объекте в доступных местах уста-
навливаются санитайзеры с кожным антисептиком.

7. Персональная ответственность воспитателей за своевременное мытье рук детей 
(мытье рук с использованием жидкого мыла) до приема пищи, после прогулки на улице, 
посещения санузла и в других случаях загрязнения.

8. Обеспечение обеззараживания (кварцевания) помещений групп в отсутствие детей 
с последующим проветриванием. Соблюдение режима проветривания: через каждый 
час нахождения детей в группе проветривание не менее 15 минут, сквозное проветрива-
ние при отсутствии детей в группе. Проветривание осуществляется под контролем вос-
питателя при обеспечении безопасности детей.

9. Двухкратная обработка дверных ручек, перил лестничных маршей, подокон-
ников, горшков, сантехоборудования в группах с применением дезинфицирующих 
средств (использование дезсредств во время отсутствия детей в групповых поме-
щениях).

10. Проведение уроков физической культуры и других групповых занятий на улице 
(в теплое время). При отсутствии изолированной площадки для игр (размещение в сос-
таве жилых комплексов) обеспечение ограничения прогулок.

11. Соблюдение расстояния между детьми в спальных помещениях во время сна 
на расстоянии не менее 1 метра.

12. Наличие достаточного количества термометров, дезинфицирующих и моющих 
сред ств, антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

13. Соблюдение питьевого режима (одноразовые стаканы).
14. Назначение ответственного лица за проведение ежедневного инструктажа с сот-

рудниками детского сада по вопросам соблюдения противоэпидемического режима, 
за мониторинг соблюдения противоэпидемического режима в детском саду.

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных в норма-
тивных правовых актах.

 Приложение 27
к Перечню некоторых приказов

Министерства здравоохранения
Республики Казахстан и Министерства

национальной экономики Республики
Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Приложение 8
к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования
к детским оздоровительным и санаторным объектам»
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Санитарно-эпидемиологические требования к объектам санаторно-курортного 
назначения, домов отдыха на период введения ограничительных мероприятий, 

в том числе карантина

1. В целях обеспечения усиленного противоэпидемического режима на объектах 
санаторно-курортного назначения, домах отдыха:

1) строго соблюдаются профилактические мероприятия на время по COVID-19;
2) персонал максимально переводится на дистанционную форму работы и макси-

мально сокращается рабочий день в зависимости от производственной необходимости;
3) заполнение корпусов санаторно-курортных организаций не превышает проектную 

мощность;
4) проводится контроль температуры тела посетителей на входе (ресепшен, пункт ох-

раны);
5) максимально создаются условия для безналичного расчета за произведенные/

полученные услуги (карты, приложение на телефоне), оказание процедур осуществляет-
ся по записи без создания очередей;

6) в местах наибольшего скопления людей, перед ресепшен, где наблюдается ин-
тенсивность передвижения, путем нанесения сигнальной разметки на полу или посред-
ством ограничительных стоек определяются зоны социального дистанцирования. Уста-
навливать диваны, стулья на расстоянии от 1,5 метра между собой в гостевых зонах;

7) проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня;
8) назначается лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена 
средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфициру-
ющих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, 
утилизация масок, респираторов, салфеток, обработка оборудования и инвентаря, убор-
ка помещений);

9) при наличии у учреждения собственного транспорта, на котором проводится оказа-
ние транспортных услуг отдыхающим (трансфер, проведение экскурсий и др.). При этом 
водители снабжаются антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодеж-
да, маски и перчатки, маска для лица) с обязательной их сменой с требуемой частотой, 
а также проведение дезинфекции салона автотранспорта перед каждым рейсом с после-
дующим проветриванием;

10) после выезда каждого посетителя/клиента проводить генеральную уборку комнат 
с применением дезинфицирующих средств;

11) предусматривается изолятор для лиц с подозрением на COVID-19 (за исключением 
гостевых домов).

2. При организация питания соблюдаются следующие требования:
1) приём пищи персоналом на рабочих местах не осуществляется. Прием пищи осу-

ществляется в специально отведенной комнате – комнате приема пищи. При отсутствии 
комнаты приёма пищи предусматривается выделение помещения для этих целей с рако-
виной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную 
уборку с помощью дезинфицирующих средств;
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2) в случаях организации питания по типу «шведский стол» расстановку блюд на 
шведской линии осуществляют с соблюдением принципа социального дистанцирования, 
включая использование системы информирования отдыхающих во всех местах общего 
пользования, а также нанесением сигнальной разметки на полу. Аналогичные требова-
ния предъявляются к организации питания по принципу линии раздачи;

3) организация питания отдыхающих и туристов в столовых осуществляется при соб-
людении дистанцирования между столами не менее 1 метра и рассадку не более 1 че-
ловек за 1 стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление 
являются членами одной семьи либо проживают в 1 номере), и условий, исключающих 
скопление постояльцев.

3. Персонал объектов санаторно-курортного назначения, домов отдыха обеспечивает 
соблюдение требований к:

1) обязательному ношению медицинских масок в закрытых помещениях;
2) соблюдение социального дистанцирования.
4. Служба внутренней безопасности обеспечивает безопасность персонала, прини-

мая следующие меры предосторожности:
1) использование персоналом санитайзеров на входе и выходе из здания;
2) контролируют соблюдения социального дистанцирования между людьми внутри 

здания;
3) в здание персонал без средств индивидуальной защиты (без медицинских масок) 

не заходят;
4) проводят измерение температуры персонала при входе в здание, не пропускают 

в здание персонал с высокой температурой и признаками ОРВИ. В случае выявления 
или появления симптомов информируют администрацию.

5. Руководители подразделений обеспечивают:
1) условия, при которых персонал в одном помещении будут соблюдать социальное 

дистанцирование; на территории санаторно-курортных учреждений обеспечивается воз-
можность приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты;

2) бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воз-
духа с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфек-
цию воздуховодов), соблюдение режима проветривания;

3) ежедневный мониторинг выхода персонала на работу с выяснением причины от-
сутствия, уделять особое внимание заболеваниям ОРВИ, гриппом и другим вирусными 
заболеваниями с регистрацией на бумажном или электронном носителе;

4) изолирование до приезда бригады скорой медицинской помощи персонала с высо-
кой температурой и признаками ОРВИ;

5) условия для соблюдения личной гигиены персонала (функционирование санитар-
ных узлов, обеспечение моющими средствами, санитайзерами, бумажными полотенцами);

6) неснижаемый запас одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности 
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа) или многоразовых защитных 
масок (с последующей стиркой и термической обработкой перед следующим приме-
нением), а также одноразовыми или многоразовыми перчатками (подлежащих замене 
не реже 2 раз в смену и при нарушении целостности), дезинфицирующими салфетками 
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или кожными антисептиками для обработки рук. Исключить повторное использование 
одноразовых масок. Сбор использованных средств индивидуальной защиты (далее – 
СИЗ) проводить в пакеты в специально отведённых местах для вывоза, в дальнейшем 
утилизировать как твердые бытовые отходы;

7) проведение инструктажа среди работников:
• о плане реагирования в случае, если по прибытии или во время пребывания у гос-

тей будут наблюдаться любые признаки заболевания (кашель, слабость, высокая 
температура);

• о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля 
за их неукоснительным соблюдением;

8) установку кожных антисептиков для обработки рук, размещение памятки по профи-
лактике коронавирусной инфекции;

9) неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, 
площади и кратности обработки.

6. Начальник службы номерного фонда обеспечивает:
1) проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений не менее 

1 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств с обязательной об-
работкой мобильных телефонов персонала, гаджетов, компьютерной техники, ручек 
дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотники кресел), мебели, раковин для 
мытья рук, подоконников, дверных проемов, включателей и розеток, кнопок лифтов. 
Влажная уборка коврового покрытия выполняется ковромоечными машинами с моющи-
ми химическими средствами, после которой проводится орошение чистой поверхности 
ковра. Для дезинфекции применять средства, обладающие противовирусной эффектив-
ностью (согласно методическим указаниям или инструкции), прошедшие государствен-
ную регистрацию в установленном порядке при строгом соблюдении прилагаемой к ним 
инструкции;

2) использование сухой уборки стен и потолков в номерах с бумажными обоями 
вместо влажной уборки и дезинфекции, после которой проводится обработка обору-
дованием для обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии 
людей, в соответствии с инструкцией по их использованию;

3) использование отдельной ветоши для мытья и обработки помещений и отдельных 
видов оборудования (столы, панели, двери, окна, пол);

4) приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств в специально отведен-
ном месте, хранить в таре (упаковке) поставщика с указанием наименования средства, 
его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего 
периода хранения (использования) дезинфицирующего средства;

5) проведение дезинфекции с использованием средств индивидуальной защиты: уни-
форма, перчатки, медицинская маска;

6) допуск лиц к работе с дезинфицирующими средствами, не имеющих противопока-
заний по состоянию здоровья;

7) проветривание не реже 2-х раз в день в течение 15-ти минут.
7. В целях обеспечения усиленного противоэпидемического режима в гостевых домах 

администрация обеспечивает:
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1) ношение персоналом средств индивидуальной защиты (масок);
2) ежедневное измерение температуры персонала с регистрацией на бумажном или 

электронном носителе. Не приступает к работе персонал с высокой температурой и 
приз наками ОРВИ;

3) проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений не менее 2 раз 
в день с применением моющих и дезинфицирующих средств с обязательной обработкой 
мобильных телефонов персонала, гаджетов, компьютерной техники, ручек дверей, по-
ручней, столов, спинок стульев (подлокотники кресел), мебели, раковин для мытья рук, 
подоконников, дверных проемов, включателей и розеток. Для дезинфекции применять 
средства, обладающие противовирусной эффективностью (согласно методическим ука-
заниям или инструкции), прошедшие государственную регистрацию в установленном по-
рядке при строгом соблюдении прилагаемой к ним инструкции;

4) использование отдельной ветоши мытья и обработки помещений и отдельных ви-
дов оборудования (столы, панели, двери, окна, пол);

5) приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств в специально отве-
денном месте, хранить в таре (упаковке) поставщика с указанием наименования средс-
тва, его назначения, срока годности на этикетке;

6) проведение дезинфекции с использованием средств индивидуальной защиты: уни-
форма, перчатки, маска;

7) допуск к работе с дезинфицирующими средствами лиц, не имеющих противопока-
заний по состоянию здоровья;

8) неснижаемый запас одноразовых медицинских масок (исходя из продолжитель-
ности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа) или многоразовых защит-
ных масок (с последующей стиркой и термической обработкой перед следующим при-
менением), а также одноразовыми или многоразовыми перчатками (подлежащих замене 
не реже 2 раз в смену и при нарушении целостности), дезинфицирующими салфетками 
или кожными антисептиками для обработки рук. Исключить повторное использование 
одноразовых масок. Сбор использованных СИЗ проводить в пакеты в специально отве-
дённых местах для вывоза, в дальнейшем утилизировать как твердые бытовые отходы;

9) установку на видных местах кожных антисептиков для обработки рук, памятки 
по профилактике коронавирусной инфекции;

10) неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, 
площади и кратности обработки;

11) периодическое обучение персонала для повышения личной гигиены и реализации 
необходимых мер и плана действий при COVİD-19.
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 Приложение 28
к Перечню некоторых приказов

Министерства здравоохранения
Республики Казахстан и Министерства

национальной экономики Республики
Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Приложение 9
к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования
к детским оздоровительным и санаторным объектам»

Санитарно-эпидемиологические требования к деятельности детских 
оздоровительных лагерей (пришкольных, загородных), независимо 

от форм собственности на период введения ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина

1. Ежедневно до начала работы проводится опрос персонала детского оздоровитель-
ного лагеря (далее – лагерь) на наличие симптомов респираторных заболеваний, в том 
числе у членов семьи, наличие контакта с приехавшими из-за рубежа, с бесконтактной 
термометрией.

2. Персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а также с симптомами, не исключающи-
ми COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка), 
изолируется до приезда скорой помощи.

3. Допуск к работе персонала осуществляется после лабораторного исследования 
на коронавирусную инфекцию, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала 
работы лагеря. Списки и графики обследования составляются администрацией лагеря 
совместно с органами санитарно-эпидемиологической службы.

4. Во время заезда в лагерь проводится термометрия каждого ребенка и сопровожда-
ющих взрослых бесконтакными термометрами с оформлением результатов в журналах.

5. На территорию лагеря вход посторонних лиц и заезд автотранспорта не осущест-
вляется. Въезд на территорию лагеря автотранспорта осуществляется через оборудо-
ванную специальную площадку (дезбарьер).

6. До размещения товаров в складские помещения проводится протирание их наруж-
ной поверхности упаковки дезинфицирующими средствами.

7. Персонал, участвующий в приеме детей, приеме-передаче пищевых продуктов и 
товаров, находится в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).

8. Открытие пришкольных лагерей и объектов дополнительного образования прово-
дится на территориях благополучных по коронавирусной инфекции с обеспечением тре-
бований санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических требований в пе-
риод карантина.

9. До начала каждой смены проводится генеральная уборка с применением дезинфи-
цирующих средств.
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10. При входе в здания и перед входом в столовую и санитарные узлы устанавливаются 
дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

11. Администрация лагеря обеспечивает:
1) контроль за организацией питьевого режима, обеспеченности одноразовой посудой 

и проведением обработки кулеров и дозаторов;
2) определяет лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-

бований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств 
индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих 
и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизация ма-
сок, респираторов, салфеток, обработка оборудования и инвентаря, уборка помещений);

3) проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений с примене-
нием моющих и дезинфицирующих средств с обязательной обработкой контактных 
поверхностей, ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, мебели, раковин для 
мытья рук, подоконников, дверных проемов, включателей и розеток;

5) незамедлительную изоляцию детей с симптомами респираторных заболеваний и 
с повышенной температурой до приезда законных представителей (родители, опекуны) или 
приезда бригады «скорой помощи» в изоляторе или специально выделенном помещении;

6) неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, 
площади и кратности обработки;

7) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воз-
духа с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфек-
цию воздуховодов), соблюдение режима проветривания;

8) работу по гигиеническому воспитанию, информированию о необходимости соблюде-
ния правил личной гигиены, соблюдения мер профилактики, социального дистанцирования.

12. Сквозное проветривание помещений проводится в отсутствие детей.
13. Один раз в сутки (в утренние или вечерние часы) проводится дезинфекция откры-

тых пространств.
14. Дезинфекции подлежат беседки, скамейки, игровые площадки, площадки у входов, 

наружные двери, контактные оградительные конструкции, поручни, урны.
15. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной эффек-

тивностью (согласно методическим указаниям или инструкции).
16. В целях недопущения завоза инфекции в лагерь:
1) перемещение персонала (в том числе работа по совместительству) за пределы ла-

геря в период работы смены не осуществляется;
2) осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также 

одномоментный выезд с перерывом между сменами не менее 2-х дней (для проведения 
заключительной дезинфекции);

3) прием детей после дня заезда и временный выезд детей во время смены не осу-
ществляется;

4) наполняемость групп не превышает более 50 % от проектной мощности;
5) наличие на каждого ребенка при заезде документов о состоянии здоровья (фор-

ма 086/у) и справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том чис-
ле по COVID-19;
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6) обеспечивается круглосуточное нахождение медицинских работников (врач и (или) 
медицинская сестра), из расчета количества детей;

7) предусматривается изолятор для лиц с подозрением на COVID-19.
17. При наличии в лагере пляжа расстановка пляжного оборудования (шезлонги, но-

гомойки, кулеры для воды и др.) проводится с учетом социального дистанцирования, 
по возможности нанесения сигнальной разметки, с указанием на входе информации 
о необходимости соблюдения социального дистанцирования.

18. Автотранспорт для перевозки детей подлежит дезинфекции салона (до посадки) 
с последующим проветриванием. Проводится предрейсовый осмотр водителей с обяза-
тельной термометрией и оформлением результатов в путевом листе, водители и сопро-
вождающие лица находятся в маске и перчатках. Водители обеспечиваются средствами 
защиты (маски, перчатки, антисептики).

19. При транспортировке детей другими видами транспорта (железнодорожный, авиа) 
обеспечить максимальную изоляцию организованных групп от контактов с посторонними 
лицами, осуществлять доставку по заранее подготовленным маршрутам.

20. Приём пищи сотрудников на рабочих местах не осуществляется, пища принимает-
ся только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи, оборудованной ра-
ковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную 
уборку с помощью дезинфицирующих средств.

21. Прием пищи детьми в комнатах не осуществляется.
22. Организация питания детей в столовых осуществляется при соблюдении дистан-

цирования между столами не менее 1 метра.
23. Режима работы и организации досуга детей осуществляется при условиях макси-

мальной изоляции отрядов (кружки, занятия по интересам).

 Приложение 29
к Перечню некоторых приказов

Министерства здравоохранения
Республики Казахстан и Министерства

национальной экономики Республики
Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Приложение 7
к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования
к объектам общественного питания»

Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания 
в организованных коллективах, пищеблоках и объектах торговли на период 

введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина
Глава 1. Общие положения

1. На время карантина по COVID-19 на объектах проводится медицинское наблю-
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дение за персоналом с проведением опроса состояния и термометрии не менее 3 раз 
в день с регистрацией на бумажном или электронном носителе.

2. К работе не приступает персонал с проявлениями острых респираторных инфекций 
(повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний.

3. Персонал обеспечивается запасом одноразовых медицинских масок (исходя из про-
должительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа) для использо-
вания их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использо-
вание одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не осуществляется.

4. На объекте предусматриваются кожные антисептики для обработки рук посетите-
лей, которые устанавливаются на видном и доступных местах.

5. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной однора-
зовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

Глава 2. Обеззараживание воздуха в помещениях

6. Администрация объекта проводит ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена 
фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обес-
печения оптимальных условий температуры и влажности воздуха. Проветривание всех 
помещений проводится с периодичностью не менее 15 минут до 3 раз в день.

В целях обеззараживания воздуха в помещениях (холлы, залы приема пищи) исполь-
зуются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа или рециркулято-
ры, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей. Установка и коли-
чество рециркуляторов рассчитываются в соответствии с инструкцией по применению 
завода-изготовителя.

7. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха прово-
дится в соответствии с графиком плановых профилактических работ.

Глава 3. Требования к уборке помещений

8. В залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных дезинфици-
рующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять 
во влагонепроницаемых герметичных перчатках.

9. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистри-
рованные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по 
применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфек-
циях, со следующей кратностью:

• полы зала приема пищи, торговые прилавки – 2 раза в день утром и вечером;
• подносы, лента раздачи пищи, дверные ручки, кассовые аппараты, банковский тер-

минал – каждый час;
• общественные санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), перила, кнопки лифтов – 3 раза в день.
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Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.
10. Для дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и разрешенные 

в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евра-
зийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государс-
твенной регистрации стран Евразийского экономического союза.

11. При проведении дезинфекции следует строго соблюдать время экспозиции (время 
нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабаты-
ваемого объекта) и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в со-
ответствии с инструкцией к препарату.

12. После обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бу-
мажных полотенец или одноразовых салфеток (ветошей). Регламент использования де-
зинфицирующего средства определен Инструкцией по применению дезинфицирующих 
средств, где разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать де-
зинфицирующее средство после его экспозиции.

13. По окончании рабочей смены (не реже, чем через 6 часов) проводится влажная 
уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания де-
зинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек две-
рей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук 
при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

14. На каждом объекте создается неснижаемый запас дезинфицирующих средств, ис-
ходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря.

15. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми 
в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для 
детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и пер-
вой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфици-
рующего средства в Инструкциях по их применению.

Глава 4. Превентивные меры незамедлительного характера 
на объектах общественного питания в организованных коллективах

16. Расстановку столов, стульев и иного инвентаря проводят с учетом обеспечения 
расстояния между столами и между посетителями не менее 1 метра.

17. Реализацию продуктов питания в столовых проводят в фасованном виде, за ис-
ключением ненарезанных овощей и фруктов.

18. Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ по-
купателей, осуществляют только в упакованном виде.

19. Работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудни-
ки, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги 
рабочим в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и 
при нарушении целостности, используются персоналом одноразовые маски при работе 
(смена масок не реже 1 раза в 2 часа).

20. Не проводится в столовых раздача по типу самообслуживания.
21. Устанавливают санитайзеры для обработки рук, либо обеспечивают выдачу одно-

разовых перчаток.
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22. Не образовываются очереди более 5 человек с соблюдением расстояния между 
ними не менее 1 метра, ограничивают количество одновременно обслуживаемых посе-
тителей.

23. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводят провет-
ривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств пу-
тем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 
средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), рако-
вин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

24. Ведут усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфек-
ционными средствами обрабатывать столы, стулья.

25. Закрепляют ответственных работников, обеспечивающих соблюдение вышеука-
занных пунктов.

Глава 5. Объекты торговли

26. На объекте проводится влажную уборку с применением дезинфицирующих и моющих 
средств каждые 2–3 часа.

27. У входа в здание устанавливают санитайзеры для обработки рук.
28. Проводится обеззараживание воздуха и проветривание в помещениях согласно 

требованиям настоящих правил.
29. Проводится ревизия и очистка приточно-вытяжной вентиляции в зданиях.
30. Каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатываются 

ручки холодильников, дверей, весы, прилавки, витрины, корзины и тележки, шкафы для 
покупателей, полы, иные поверхности, не исключающие контакта с руками посетителей.

31. Принимаются меры по минимизации близкого контакта с покупателем.
32. Работа продавцов и других работников, контактирующих с посетителями, осу-

ществляется в средствах защиты органов дыхания и в перчатках. Покупателям у кассы и 
при входе раздаются памятки по профилактике COVID-19.

33. Ответственными лицами проводится работа с персоналом в целях выполнения 
требований санитарных правил, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих 
признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры тела и вернувшихся 
в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболеваний COVID-19.

34. Прием, продажа и хранение пищевой продукции, за исключением овощей и фрук-
тов, осуществляется только в фасованном и упакованном виде.

35. Администрацией объекта организуется работа по переводу на онлайн продажу и 
оплату товаров с доставкой на дом с обеспечением санитарно-эпидемиологических пра-
вил и норм и исключением прямого (близкого) контакта с заказчиком.

36. Онлайн-торговля и бесконтактная доставка еды и товаров осуществляется в соот-
ветствии с Временными правилами для организаций общественного питания, осущест-
вляющих доставку еды.

37. Вход в помещения объектов торговли посетителей осуществляется в медицинских 
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масках, при создании очередей – поочередно, с учетом пропускной способности, с соб-
людением дистанций покупателями перед всеми кассами в 1 метр.

 Приложение 30
к Перечню некоторых приказов

Министерства здравоохранения
Республики Казахстан и Министерства

национальной экономики Республики
Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Приложение 10
к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к
объектам общественного питания»

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, осуществляющим доставку еды на период введения ограничительных 

мероприятий, в том числе карантина
Глава 1. Общие требования

1. Каждый заказ регистрируется в учетной документации объекта питания с указанием 
наименования блюда, даты и часа изготовления.

2. Не проводится заправка соусами салатной продукции, первых, вторых блюд, пред-
назначенных для реализации вне организации общественного питания. Соусы к блюдам 
доставляются в отдельной потребительской таре, упаковке.

3. Доставка продукции осуществляется в одноразовой посуде, исключающей вторич-
ное загрязнение продукции, с указанием даты и времени приготовления пищи.

4. Персонал объекта обеспечивается специальной санитарной одеждой (халаты, ша-
почки косынки, повязок или сетки для волос, для бороды), а также средствами индиви-
дуальной защиты (медицинская маска, перчатки одноразовые со сменой через каждые 
2 часа), антисептическими средствами и средствами для мытья рук.

5. Доставщики продукции (курьеры) обеспечиваются средствами индивидуальной за-
щиты (медицинская маска, перчатки медицинские или другие, подлежащие обработке 
дезинфицирующими средствами, со сменой через каждые 2 часа), антисептическими 
средствами, одноразовыми влажными салфетками и дождевиками.

6. Обработка, проветривание транспортного средства проводится через каждые 
2 часа и развоз продукции только в багажнике, в случаях если в салоне сиденья и чехлы 
не подвергаются обработке. Транспортное средство содержится в чистоте.

7. Во всех помещениях объекта вне зависимости от назначения используются бакте-
рицидные лампы с экспозицией не менее 30 мин, проводится обработка холодильного и 
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технологического оборудования через каждые 2 часа. Персонал на рабочих местах на-
ходится в перчатках.

8. Администрацией объекта организуется ежедневная термометрия персонала. 
По окончании смены спецодежда замачивается и обрабатывается, смена спецодежды 
проводится ежедневно.

9. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводится провет-
ривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств пу-
тем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 
средств) ручек дверей, поручней, технологического оборудования, столов, санузлов для 
персонала и посетителей, кварцевание.

10. При доставке продукции максимально исключается контакт с потребителем.
11. Не приступают к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфек-

ций (повышенная температура, кашель, насморк).
12. Персоналом и доставщиками продукции не осуществляется ношение украшений 

(кольца, часы, других предметы), которые могут попасть в продукт, если такие украше-
ния нельзя снять, они изолируются с помощью материала, который можно содержать 
в целом, чистом и санитарном состоянии и который будет эффективно защищать от заг-
рязнения продукты, поверхности и упаковочные материалы.

13. Осуществляется ношение перчаток из непромокаемого материала, в целом и чис-
том состоянии.

Глава 2. Когда мыть и дезинфицировать руки

23. После прикасания к оголенным частям тела, к грязным предметам.
24. После кашля, чихания, пользования носовым платком или одноразовой салфеткой.
25. После работы с грязным оборудованием или посудой.
26. Непосредственно перед тем, как приступить к работе с продуктами.
27. После посещения туалета и перед входом в производственный цех.
28. Перед получением заказа на доставку еды (курьерам, доставщикам).
29. Непосредственно перед тем, как приступить к доставке еды клиентам руки в пер-

чатках дезинфицируются, перед каждой доставкой.

 Приложение 31 утратило силу.(/npd-doc?npmid=93&npid=14322 /npd-
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 Приложение 32
к Перечню некоторых приказов

Министерства здравоохранения
Республики Казахстан и Министерства

национальной экономики Республики
Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Приложение 2
к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к
административным и жилым зданиям»

Санитарно-эпидемиологические требования к государственным органам 
(организациям), национальным кампаниям, другим офисам с соблюдением 
социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима 
на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

1. Допуск на объект:
• контроль температуры тела работников на входе (пункт пропуска);
• сотрудников без признаков заболеваний;
• установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, 

санитарные узлы.
2. Организация рабочего процесса:
• определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная сме-
на средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфи-
цирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инс-
труктажа, утилизация масок, респираторов, салфеток, обработка оборудования и 
инвентаря, уборка помещений);

• по возможности организовать централизованную доставку на работу и с работы 
на служебном автобусе/автотранспорте;

• обеспечить санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, анти-
септики);

• использование перчаток, масок/респираторов в течение рабочего дня с условием 
их своевременной смены;

• обеспечить условия, при которых сотрудники в одном помещении будут находиться 
друг от друга на расстоянии не менее 1 метра (с соблюдением социального дис-
танцирования);

• обеспечить рабочие места антисептиками;
• проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил 

личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением.
3. Содержание территории и помещений:
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• территория объектов и все помещения содержатся в чистоте, ежедневно очищают-
ся от мусора и грязи;

• уборка всех помещений проводят ежедневно влажным способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств и проветривают.

4. В период осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19 столовую, буфет 
и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств.

5. Мебель, подоконники, шкафы, дверные ручки, клавиатура компьютеров (места, ко-
торых наиболее часто касаются руками) не менее 2-х раз протираются дезинфициру-
ющим средством.

6. Для проведения дезинфекции применяются средства, зарегистрированные 
и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики 
 Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр 
свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского экономического 
союза.

7. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной эффек-
тивностью.

8. Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении, прилагаемой 
к ним инструкций, в которых отражены режимы дезинфекции при вирусных инфекциях.

9. Для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования (обеденные 
столы, посуда, панели, двери, окна, пол) предусматривают отдельную ветошь.

10. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется 
в специально отведенном месте. Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаков-
ке) поставщика с указанием наименование средства, его назначения, срока годности 
на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использо-
вания) дезинфицирующего средства.

11. Передача дезинфицирующих средств посторонним лицам и оставление их без прис-
мотра не осуществляется.

12. Предпочтительно использовать одноразовые салфетки для дезинфекции повер-
хностей (столы, дверные ручки, кушетки) с последующей утилизацией в мусорный кон-
тейнер с закрывающей крышкой.

13. Технический персонал (уборщицы) дезинфекцию проводят с использованием 
средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска.

14. С дезинфицирующими средствами работают совершеннолетние лица, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.

15. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо моют и 
хранят в специально выделенных местах.
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В новой редакции изложили 
Правила осуществления мер по защите 

персональных данных

«Об утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а так-
же третьим лицом мер по защите персональных данных»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2013 года 
№ 909 (с изменениями от 18.01.2021)

Правила
осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер 

по защите персональных данных
Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления собственником и (или) оператором, а так-
же третьим лицом мер по защите персональных данных (далее – Правила) разрабо-
таны в соответствии с подпунктом 4) статьи 26 Закона Республики Казахстан от 21 мая 
2013 года «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) и определяют порядок 
осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защи-
те персональных данных.

 2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) персональные данные – сведения, относящиеся к определенному или определя-

емому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электрон-
ном, бумажном и (или) ином материальном носителе;

2) блокирование персональных данных – действия по временному прекращению сбо-
ра, накопления, изменения, дополнения, использования, распространения, обезличива-
ния и уничтожения персональных данных;

3) сбор персональных данных – действия, направленные на получение персональных 
данных;

4) уничтожение персональных данных – действия, в результате совершения которых 
невозможно восстановить персональные данные;

5) обезличивание персональных данных – действия, в результате совершения кото-
рых определение принадлежности персональных данных субъекту персональных дан-
ных невозможно;

6) база, содержащая персональные данные (далее – база), – совокупность упорядо-
ченных персональных данных;

7) собственник базы, содержащей персональные данные (далее – собственник), – 
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государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, реализующие в соответс-
твии с законами Республики Казахстан право владения, пользования и распоряжения 
базой, содержащей персональные данные;

8) оператор базы, содержащей персональные данные (далее – оператор), – государс-
твенный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющие сбор, обработку 
и защиту персональных данных;

9) защита персональных данных – комплекс мер, в том числе правовых, организаци-
онных и технических, осуществляемых в целях, установленных Законом;

10) уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных – центральный 
исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере защиты персональ-
ных данных;

11) обработка персональных данных – действия, направленные на накопление, хра-
нение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, бло-
кирование и уничтожение персональных данных;

12) субъект персональных данных (далее – субъект) – физическое лицо, к которому 
относятся персональные данные;

13) общедоступные персональные данные – персональные данные или сведения, 
на которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан не распространя-
ются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свобод-
ным с согласия субъекта;

14) персональные данные ограниченного доступа – персональные данные, доступ 
к которым ограничен законодательством Республики Казахстан;

15) третье лицо – лицо, не являющееся субъектом, собственником и (или) операто-
ром, но связанное с ними (ним) обстоятельствами или правоотношениями по сбору, об-
работке и защите персональных данных;

16) электронные информационные ресурсы – информация в электронно-цифровой 
форме, содержащаяся на электронном носителе и в объектах информатизации.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответс-
твии с Законом и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об инфор-
матизации».

 Глава 2. Порядок осуществления собственником и (или) оператором, 
а также третьим лицом мер по защите персональных данных

3. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходи-
мые меры по защите персональных данных, обеспечивающие:

1) предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным;
2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональ-

ным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
3) минимизацию неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к пер-

сональным данным.
 4. Под угрозами безопасности персональных данных понимается совокупность усло-
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вий и факторов, создающих возможность несанкционированного, в том числе случайно-
го, доступа к персональным данным при их сборе и обработке, результатом которого мо-
гут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, несанкционированное 
предоставление третьим лицам, несанкционированное распространение персональных 
данных, а также иные неправомерные действия.

 5. Защита персональных данных осуществляется путем применения комплекса мер, 
в том числе правовых, организационных и технических, в целях:

1) реализации прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
2) обеспечения их целостности и сохранности;
3) соблюдения их конфиденциальности;
4) реализации права на доступ к ним;
5) предотвращения незаконного их сбора и обработки.
 6. Обязанности собственника и (или) оператора, а также третьего лица по защите 

персональных данных возникают с момента сбора персональных данных и действуют 
до момента их уничтожения либо обезличивания.

 7. Для обеспечения защиты персональных данных необходимо:
1) выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные;
2) разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа;
3) определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных дан-

ных либо имеющих к ним доступ;
4) назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных 

в случае, если собственник и (или) оператор являются юридическими лицами. Обязан-
ности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, указаны 
в пункте 3 статьи 25 Закона. Действие подпункта 4) настоящего пункта не распространя-
ется на обработку персональных данных в деятельности судов;

5) установление порядка доступа к персональным данным.
При сборе и обработке персональных данных в объектах информатизации дополни-

тельно необходимо обеспечение сохранности носителей персональных данных.
 8. Иные особенности защиты персональных данных при их сборе и обработке в объек-

тах информатизации устанавливаются в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об информатизации.

 9. Собственник и (или) оператор при обработке персональных данных ограниченного 
доступа:

1) устанавливают цели обработки персональных данных ограниченного доступа. Пер-
сональные данные ограниченного доступа используются в соответствии с деклариру-
емыми целями;

2) определяют порядок обработки, распространения и доступа к персональным дан-
ным ограниченного доступа;

3) определяют порядок блокирования персональных данных ограниченного доступа, 
относящихся к субъекту, при обращении субъекта.

Собственник и (или) оператор, а также третье лицо при обработке персональных дан-
ных ограниченного доступа:
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1) определяют перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным ограниченного 
доступа;

2) оповещают уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных об инци-
дентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональ-
ным данным ограниченного доступа;

3) обеспечивают установку средств защиты информации, обновлений программного 
обеспечения на технических средствах, осуществляющих обработку персональных дан-
ных ограниченного доступа;

4) обеспечивают ведение журнала событий систем управления базами;
5) обеспечивают ведение журнала действий пользователей, имеющих доступ к персо-

нальным данным ограниченного доступа;
6) применяют средства контроля целостности персональных данных ограниченного 

доступа;
7) обеспечивают передачу персональных данных ограниченного доступа иным лицам 

по защищенным каналам связи и (или) с применением шифрования и при наличии сог-
ласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан;

8) выделяют бизнес-процессы, содержащие персональные данные ограниченного 
доступа;

9) обеспечивают применение средств криптографической защиты информации для 
надежного хранения персональных данных ограниченного доступа;

10) применяют средства идентификации и (или) аутентификации пользователей при 
работе с персональными данными ограниченного доступа.

 10. Сбор и обработка персональных данных ограниченного доступа осуществляются 
посредством объектов информатизации, размещенных на территории Республики Ка-
захстан.

Хранение и передача персональных данных ограниченного доступа осуществля-
ются с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих 
параметры не ниже третьего уровня безопасности согласно стандарту Республики 
Казахстан СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации. Общие 
технические требования».

Требования данного пункта не распространяются на случаи трансграничной передачи 
данных.
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