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Үкімет осал нысандарды терроризмге қарсы 
қорғауды ұйымдастыруға қойылатын жаңа 
талаптарды бекіткендігі жөнінде білесіз. Бұл құжат 
рұқсатпен өту тəртібін ұйымдастыруға, объектілерді 
жабдықтауға, қажетті құжаттаманың мазмұнына 
қойылатын талаптарды түсінуге көмектеседі. 
Оқу іс-шараларын өткізуді есепке алу журналының 
үлгісін мақаладан жүктеуге болады.

Сақтандырғыш белбеулерін сынауды қалай өткізу 
керектігін жəне кəсіпорында бұл үдерісті қалай 
жолға қоюға болатындығы туралы таныса аласыз.

Фирмаға тапсырмай-ақ, өз кəсіпорныңызда 
манометрлерді, бəсеңдеткіштер мен газ өткізгіш 
құбыршектерді тексеруге болатындығы жайында 
мəлімет ала аласыз. Сарапшы бұл үшін қандай 
құжаттар қажет екендігін түсіндіріп береді.

Узнаете, что Правительство утвердило новые 
требования к организации антитеррористической 
защиты уязвимых объектов. Документ поможет 
разобраться в требованиях к организации 
пропускного режима, оснащению объектов, 
содержанию необходимой документации. 
Форму журнала учёта проведения учебных 
мероприятий можете скачать в статье. 

Разберётесь с тем, как проводить испытание 
предохранительных поясов и как наладить 
этот процесс на предприятии. 

Поймёте, можно ли осуществлять поверку 
манометров, редукторов и газопроводящих 
шлангов у себя на предприятии, а не сдавать 
на фирму. Эксперт объясняет, какие документы 
для этого нужны.
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МАМАННАН СҰРАҢЫЗ 

Сақтандырғыш белбеулерді қалай сынап көруге 
болады 

Сақтандырғыш белбеулерді оларға жүктеме қосу арқылы сынап 
көруге бола ма немесе тек көзбен қарап-тексеруге ғана рұқсат 
етілген бе? Бұл процесті кəсіпорында қалай жүзеге асыруға 
болады?

Жауап беретін: Аширов А. А., «ACTUALIS: Кадрлық іс» элек-
трондық жүйесінің сарапшысы, еңбекті қорғау жəне еңбек қаты-
настары мəселелері жөніндегі тəуелсіз сарапшы

Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық 
құжаттардың тізбесінде, СҚҚК-1 (2021 жылғы ақпандағы жағдай бойынша өзгерістер 
жəне толықтырулармен) сақтандырғыш белбеулеріне тікелей талаптар қоятын 
қолданыстағы екі МЕМСТ қарастырылған:

– МЕМСТ 12.4.089-86 «Сақтандырғыш белбеулер. Жалпы техникалық шарттар»;
– МЕМСТ 32489-2013 «Сақтандырғыш құрылыс белбеулері. Жалпы техникалық шарт тар».
МЕМСТ 12.4.089-86 сəйкес:
• Белбеулерді қабылдау-тапсыру, кезеңдік жəне типтік сынаулардан өткізеді (3.1-тар-

мағы).
• Белбеулерді қабылдау-тапсыру сынақтарын дайындаушы кəсіпорын кесте мен 

нақты құрылымдардың белбеулеріне арналған нормативтік-техникалық құжатта-
мада келтірілген құрамда жəне көлемде жүргізеді (3.3-тармағы).

• Белбеулерді мерзімді сынауды дайындаушы кəсіпорын немесе мамандандырыл-
ған зертхана қабылдау-тапсыру сынақтарынан өткен топтамалардан кездейсоқ 
тəртіппен іріктелген бір құрылымдағы белбеу үлгілеріне кесте мен нақты 
құрылымдардың белбеулеріне арналған нормативтік-техникалық құжаттамада 
келтірілген құрамда жəне көлемде жылына кемінде екі рет жүргізеді (3.4-тармағы).

• Белбеулерді типтік сынаулар олардың жасалу құрылымы немесе технология-
сы өзгергенде, сондай-ақ белбеудің жүк көтергіш бөлшектерін жасау үшін ма-
териалдарды ауыстырған кезде жүргізіледі. Бұл ретте белбеулер осы стандарт 
пен стандарттардың техникалық талаптарының немесе нақты құрылымдардың 
белбеулеріне қойылатын техникалық шарттардың барлық көрсеткіштері бойынша 
тексеріледі. Типтік сынаулар əзірлеуші ұйым өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен 
өткізіледі (3.5-тармағы).

• Тұтынушы пайдалануға берер алдында, сондай-ақ пайдалану үдерісі кезінде əрбір 
6 ай сайын əрбір белбеуді 4000 Н (400 кгс) тең келетін статикалық жүктемеге сы-
науы тиіс. Сынау əдістемесі нақты құрылымдардың белбеулеріне арналған 
стандарттарда немесе техникалық шарттарда келтірілуі тиіс (6.3-тармағы).

 (/npd-
doc?npmid=93&npid=14745)(құжаттың мемлекеттік тілде 
ресми аудармасы жоқ) для ешки
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МЕМСТ 32489-2013 құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығында жұмыс 
қалпын бекіту (ұстап қалу) үшін жəне биіктіктен құлаған кезде пайдаланушыны қорғау 
үшін, сондай-ақ оны құрылыс-монтаждау, жөндеу-қалпына келтіру, пайдалану немесе 
басқа да жұмыс түрлерін өндіру кезінде қауіпті аймақтардан (құдықтар, резервуарлар, 
орлар, қазаншұңқырлар жəне т. б.) эвакуациялау үшін қолданылатын сақтандырғыш 
белбеулеріне (бұдан əрі – белбеулер) қатысты болып табылады, ол техникалық талап-
тарды, сынау əдістерін, таңбалау, қаптау тəсілдері мен оларды пайдалану қағидала -
рын анықтайды.

МЕМСТ 32489-2013 халық шаруашылығының басқа салаларында (энергетика, мұнай-
газ өнеркəсібі жəне т. б.) қолдану мүмкіндігі тиісті салаға қатысты дербес анықталады 
(МЕМСТ 32489-2013 1.1-тармағы).

Сақтандырғыш белбеуі – пайдаланушының денесіне бекітілетін жəне жұмыс 
қалпын бекіту (ұстап қалу) жəне пайдаланушы биіктіктен құлаған жағдайда оны қорғау 
үшін дербес немесе басқа құралдармен бірге қолданылатын жеке қорғаныс құралы 
(МЕМСТ 32489-2013 2.1-тармағы).

Белбеулер қабылдау-тапсыру, кезеңдік жəне типтік сынаулардан өтуі тиіс 
(МЕМСТ 32489-2013 5.1-тармағы).

Қабылдау-тапсыру сынақтарын дайындаушы кəсіпорын белбеу топтамаларының 
шығарылуына қарай жүргізеді. Топтаманың көлемі 1000 данадан аспауы керек. Топ-
таманың құрамына бірдей материалдардан бір технология бойынша дайындалған бір 
үлгідегі белбеулер кіруі керек (МЕМСТ 32489-2013 5.2-тармағы).

Белбеулерді мерзімді сынауды дайындаушы кəсіпорын мынадай көрсеткіштер 
бойынша белгіленген мерзімде өткізеді: 

• белбеудің салмағы – тоқсанына бір реттен кем емес;
• белбеуді, ілгекті (карабинді) бекіту жүйесі механизмінің жəне мықарқанның 

ұзындығын реттеу құрылғысының жұмыс істеуі – аптасына кемінде бір рет;
• нормативтік статикалық жүктеме əсер еткен кездегі белбеудің беріктігі – өндіріске 

қойған кезде жəне белбеу құрылымы өзгерген кезде;
• белбеудің салмақ түсетін бөлшектеріне нормативтік статикалық жүктеме – 

белбеудің құрылымы өзгерген кезде жəне материалдар мен жинақтауыштарды 
жеткізушілер ауысқан кезде, бірақ жылына кемінде бір рет;

• күш мəні тіркеусіз нормативтік динамикалық жүктеме əсер еткен кездегі белбеудің 
беріктігі – өнімді өндіріске қою кезінде жəне белбеу құрылымы өзгерген кезде;

• белбеудің қорғаныс əрекеті кезінде пайдаланушының денесіне əсер ететін 
қауіпсіз динамикалық жүктеме мəнін анықтау – өнімді өндіріске қою кезінде жəне 
амортизатордың құрылымы өзгерген кезде (МЕМСТ 32489-2013 5.3-тармағы).

Типтік сынауларды дайындаушы кəсіпорын құрылымын немесе оларды дайындау 
технологиясын өзгерту кезінде, сондай-ақ жүктемені көтеретін белбеу бөлшектерін 
дайындау үшін материалдарды ауыстыру кезінде өткізеді (МЕМСТ 32489-2013 
5.5-тармағы).

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін белбеуді пайдалану шарттары мен ереже-
лерін дайындаушы кəсіпорын айқындайды. Олар нақты құрылымның белбеуін 

(құжаттың мемлекеттік тілде ресми аудармасы жоқ) для 
ешкт
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пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілуі тиіс (МЕМСТ 32489-2013 9.3-тармағы).
«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР (бұдан əрі мəтін бойынша – 

КО ТР) сəйкес жеке қорғаныс құралдарына мыналар жатады:
• сақтандыру бауы (сақтандырғыш бау белбеуі) – биіктіктен құлаудың алдын алу 

мақсатында адам денесін орауға арналған сақтандыру жүйесінің құрауышы, оған 
бүкіл адам денесін ұстап тұру үшін жəне құлау кезі мен одан кейін денені ұстап қалу 
үшін жақсы бекітілген жалғамалы мықарқандар, тоғалар мен басқа да бөлшектер 
кіруі мүмкін;

• сақтандыру жүйесі – биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралы, сақтандыру бауынан 
жəне сақтандыру үшін қосылатын кіші жүйеден тұрады;

• ұстап тұратын бау (сақтандырғыш баусыз белбеу) – адамның денесін орайтын 
жəне жұмыс кезінде белгілі бір биіктікте пайдаланушыны мықарқандармен бірге 
бекітетін жеке бөліктерден тұратын құрауыш.

Биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралдарына қатысты талаптар КО ТР 
4.3-тармағының 21) тармақшасында жазылған.

Жеке қорғану құралдарын зерттеу (сынау) жəне өлшеу əдістері Стандарттау 
саласындағы құжаттардың тізбесіне енгізілген, зерттеу (сынау) жəне өлшеу қағидалары 
мен əдістерін, соның ішінде КО ТР талаптарын қолдану мен орындау жəне өнімнің 
сəйкестігін бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын 
қамтитын стандарттау саласындағы құжаттарда белгіленеді.

Сəйкестікті растау жөніндегі органдар сəйкестікті міндетті растау мақсаттары үшін 
аккредиттелген зертханалардың сынақ нəтижелерін пайдалануға тиіс («Техникалық 
реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II 
Заңының 12-бабының 2-тармағы). 

Өз кəсіпорнында манометрлерді тексеру үшін 
қандай құжаттар қажет

Фирмаға тапсырмай, өз кəсіпорнында манометрлерді, 
бəсеңдеткіштерді жəне газ өткізгіш құбыршектерді тексеруді 
жүзеге асыру үшін ҚР-сының қандай құжаттары қажет?

Жауап беретін: Конисов Ж. А., «ACTUALIS: Кадрлық іс» элек-
трондық жүйесінің сарапшысы», «Tin One Mining» АҚ-ның өнер -
кəсіптік қауіпсіздік, еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау бөлімі-
нің бастығы, Алматы қаласы 

Жеке жəне заңды тұлғалардың қажет болған жағдайда өлшем бірлігін қамтамасыз ету 
жөніндегі тиісті бөлімшелер мен қызметтерді құруға; «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету 
туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II Заңының 18-ба-
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бына сəйкес өлшем құралдарын салыстырып тексеруді жəне калибрлеуді; өлшемдерді 
орындау əдістемелерін əзірлеу жəне метрологиялық аттестаттау жөніндегі жұмыстарды 
жүргізуге құқығы бар.

Өлшем құралдарын салыстырып тексеру, калибрлеу, өлшемдерді орындау 
əдістемелерін метрологиялық аттестаттау құқығына аккредиттеу «Сəйкестікті бағалау 
саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі 
№ 61-IV Заңында (бұдан əрі мəтін бойынша – Заң) белгіленген тəртіппен жүзеге асыры-
лады.

Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жəне өлшемдерді орындау əдістемелерін 
метрологиялық аттестаттау құқығына аккредиттеу міндетті болып табылады.

Өлшем құралдарын калибрлеу құқығына аккредиттеу ерікті болып табылады.
Өтініш берушілер мен аккредиттеу субъектілері жауап беруі тиіс критерийлер 

Заңның 14-бабында көрсетілген. Осы бапқа сəйкес өтініш берушілер мен аккредиттеу 
субъектілеріне қатысты келесі деректер көрсетілуі керек:

• заңды тұлға немесе оның атынан əрекет ететін заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшесі мəртебесіне ие болуы;

• аккредиттеудің мəлімделген саласында сəйкестікті бағалау жөніндегі жұмыстарды 
орындауға мүмкіндік беретін білікті персоналдың болуы;

• сəйкестікті бағалау жөніндегі жұмыстарды орындау үшін меншік, шаруашылық 
жүргізу, жедел басқару құқығында немесе уақытша иеленуде жəне пайдалануда үй-
жайлардың, жабдық пен материалдық ресурстардың болуы;

• оларға сəйкес аккредиттелетін (аккредиттелген) нормативтік құжаттардың талапта-
рына жауап беруі.

Өтінімді ұсыну жəне қарау тəртібі (Заңның 15-бабы):
Өтініш беруші аккредиттеу жөніндегі органға мынадай құжаттарды ұсынады:
1) аккредиттеуге өтінім;
2) өтініш берушінің заңды мəртебесін белгілейтін құжаттардың нотариалды түрде куə-

ландырған көшірмелері;
3) аккредиттелуге ұсынылатын сала (қағаз жəне электрондық нұсқада);
3-1) сапа жөніндегі нұсқаулық;
4) сынау, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханаларына (орталықтарына), өлшем-

дерді орындау əдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұл-
ғаларға арналған паспорт;

5) сəйкестікті растау жөніндегі органдар үшін сəйкестікті бағалау жөніндегі жұмыстарды 
орындайтын персонал туралы мəліметтер.

Өтініш беруші өзі таңдап алған нормативтік құжатқа байланысты тиісті ақпарат береді.
Өтінімді қоспағанда, барлық құжаттар екі данада ұсынылады.
Егер өтінім немесе оған қоса берілетін құжаттар белгіленген нысанға сəйкес келмесе 

не толық көлемде ұсынылмаса, аккредиттеу жөніндегі орган құжаттарды қайтару 
себептерін көрсете отырып, олар келіп түскен күннен бастап есептелетін бес жұмыс 
күні ішінде пошта арқылы өтініш берушіге кері қайтарады не оның өкіліне қолын 
қойғызып қолма-қол табыс етеді.
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Цифрландырылған кеңсеге еңбекті қорғау жəне 
өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқама өткізу қажет пе

Біздің кеңсеміз цифрландырылған. Бізге еңбекті қорғау жəне 
өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамадан өту қажет пе? Мекемемізде 
қандай нұсқама өткізілуі керек? Еңбекті қорғауға қатысты 
жауапты тұлға тағайындалды, енді мемлекеттік коммуналдық 
мекеменің нұсқаулығын əзірлеудің регламенті қажет.

Жауап беретін: Аширов А. А., «ACTUALIS: Кадрлық іс» элек-
трондық жүйесінің сарапшысы, еңбекті қорғау жəне еңбек 
қатынастары мəселелері жөніндегі тəуелсіз сарапшы

Біріншіден. Жұмыскерлерінің саны 50-ден асатын өндірістік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау талаптарының сақталуына 
ішкі бақылауды жүзеге асыру мақсатында жұмыс беруші ұйымның тікелей бірінші 
басшысына немесе ол уəкілеттік берген адамға бағынатын еңбек қауіпсіздігі жəне 
еңбекті қорғау қызметін құрады (Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 202-бабының 
1-тармағы (бұдан əрі мəтін бойынша – ҚР ЕК)).

Жұмыскерлерінің саны 50 адамға дейінгі жұмыс беруші қызметтің ерекшелігін ескере 
отырып, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі маман лауазымын енгізеді 
не еңбек қауіпсіздігін жəне еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді басқа 
маманға жүктейді (ҚР ЕК-нің 202-бабының 3-тармағы).

Өндірістік қызмет дегеніміз – ресурстарды дайын өнімге айналдыру үшін қажетті 
еңбек құралдарын қолдана отырып, жұмыскерлердің іс-əрекеттерінің жиынтығы, оның 
ішіне шикізаттың əр түрін өндіру мен өңдеу, əр түрлі қызметтерді ұсыну жəне жұмыстарды 
орындау да кіреді (ҚР ЕК-нің 1-бабының 63) тармақшасы).

Екіншіден. Жұмыскер жұмыс беруші айқындаған жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тəртіппен еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша 
оқытудан, нұсқау беруден жəне білімін тексеруден өтуге міндетті (ҚР ЕК 181-бабы 
2-тармағының 8) тармақшасы).

Жұмыс беруші жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері 
бойынша оқытуды, оларға нұсқау беруді, білімдерін тексеруді жүргізуге, сондай-ақ 
өз қаражаты есебінен өндірістік үдеріс пен жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі 
құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті (ҚР ЕК 182-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы).

Берілген сұрақ бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1019 бұйрығымен бекітілген 
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 (бұдан əрі мəтін бойынша – 
Қағидалар) мен мерзімдерін басшылыққа алған жөн.

Жұмыскерлердің, басшылар мен еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз 
етуге жауапты тұлғалардың еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша 
нұсқама жүргізу тəртібі мен мерзімдері Қағидалардың 4-тарауында егжей-тегжейлі 
жазылған.

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/2193/dfas9y1qns/)

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/2193/dfas0a16r4/)

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/2193/dfasad4u5x/)

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/2193/dfasi90uuh/)

(h t t ps : / / v i p - kad ry.mc f r.
k z / # / d o c u m e n t / 9 3 / 2 1 9 3 /

( / n p d -
doc?npmid=93&npid=1728) 

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/1728/dfas9iks8w/)



8 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖƏНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР

ЗАҢНАМАҒА ШОЛУ

«Азаматтық қорғау туралы» Заңға қандай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді

«Азаматтық қорғау туралы» Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Мұнда біз 
құжатта не өзгергенін жəне қандай жаңа нормалар енгізілгенін түсінуге көмектесетін 
үзінділерді келтіреміз.

«Азаматтық қорғау туралы»

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі № 188-V Заңы (2021.04.01 
өзгерістер жəне толықтырулармен)

Жалғасы. Басы № 6, 2021

            Құжаттан көшірме

<…> 

74-бап. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, 
қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсаттар беру

1. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техни-
калық құрылғыларды қолдануға рұқсат алу үшін өтініш беруші өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті органға қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техноло-
гиялардың, қауіпті техникалық құрылғылардың мақсаты жəне олардың қолданылу саласы 
туралы қысқаша ақпаратпен электрондық құжат нысанындағы өтінішті, қауіпті өндірістік 
объектілерде қолданылатын технологиялардың, қауіпті техникалық құрылғылардың 
өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптама қорытындысының 
электрондық көшірмесін ұсынады.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғалары қауіпті өндірістік объ ек-
тілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға 
рұқсаттар алу үшін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органға:

1) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялардың, қауіпті техникалық 
құрылғылардың мақсаты жəне олардың қолданылу саласы туралы қысқаша ақпаратпен 
өтінішті;

2) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялардың, қауіпті техникалық 
құрылғылардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптама 
қорытындысын ұсынады.

2. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялар, қауіпті техникалық 
құрылғылар өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкес келген кезде өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган оларды қолдануға арналған рұқсатты жеті жұмыс 
күні ішінде береді.
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3. Пайдалану процесінде қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технология-
лардың, қауіпті техникалық құрылғылардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкес 
келмейтіндігі анықталған кезде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган 
оларды қолдануға арналған рұқсатты кері қайтарып алады.

4. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық 
құрылғыларды қолдануға берілген, кері қайтарып алынған рұқсаттарды есепке алуды 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган жүзеге асырады.

5. Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға жол берілген, қауіпті өндірістік 
объектілерде қолданылатын технологиялар, қауіпті техникалық құрылғылар туралы 
ақпарат өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның интернет-ресурсында 
орналастырылады.

6. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық 
құрылғыларды қолдануға арналған рұқсаттар Қазақстан Республикасының аумағында 
барлық нарық субъектiлерi үшiн қолданылады жəне оларды қайта алу талап етілмейді.

Техникалық құрылғылардың құрамына кіретін тораптарды, детальдарды, аспаптарды, 
жинақтаушы бұйымдарды, қосалқы бөлшектерді қолдануға, сондай-ақ сəйкестікті растау 
рəсімінен (сертификаттаудан) өткен техникалық құрылғыларға рұқсаттар беру талап 
етілмейді.

<…>

76-бап. Қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздігін міндетті 
декларациялау

 1. Өнеркəсіптік қауіпсіздікті міндетті декларациялауға қауіпті өндірістік объектілерді 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган бекіткен декларацияланатын 
объектілерге жатқызу критерийлеріне сəйкес келетін қауіпті өндірістік объектілер жатады.

2. Қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсiптiк қауiпсiздiк декларациясы (бұдан əрi – 
декларация) жобаланатын жəне жұмыс істеп тұрған қауіпті өндірістік объектілер үшін 
əзірленеді.

3. Декларация əзiрлеудi қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйым дербес жүзеге 
асырады.

4. Декларацияны қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйымның басшысы бекiтедi.
Қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйымның басшысы декларацияның уақтылы 

ұсынылуына, онда қамтылған мəлiметтердiң толықтығына жəне анықтығына Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

5. Алып тасталды – ҚР 01.04.2021 № 26-VII Заңымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6. Декларацияға тіркеу шифрын беру үшін өтініш беруші өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті органға электрондық құжаттар нысанында өтініш пен декларация-
ны береді.

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган ұсынылған құжаттарды қарап 
шығып, декларацияны тіркеу туралы шешім қабылдайды не уəжді бас тартуды ұсынады.
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Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган тіркеген декларация өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органда электрондық құжат нысанында сақталады.

7. Қауiптi өндірістік объектiнi өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган 
тіркеген декларациясыз пайдалануға тыйым салынады.

8. Өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациялары тіркелген қауіпті өндірістік объектілер 
туралы мəліметтер өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның интернет-
ресурсында орналастырылады.

9. Қауіпті өндірістік объектіні жаңғырту немесе қайта бейіндеу жағдайларын қоса 
алғанда, өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге əсер ететін шарттар өзгерген 
жағдайда, декларация өзгертілуге жатады.

Декларацияға өзгерістер енгізілген кезде ол өзгерістер енгізілгеннен кейін үш айдан 
кешіктірілмейтін мерзімде қайта тіркелуге жатады.

77-бап. Қауіпті техникалық құрылғыларды жəне қауіпті өндірістік объектілерді 
есепке қою жəне есептен шығару

 1. Қауіпті өндірістік объектілерді есепке қою, есептен шығару үшін қауіпті өндірістік 
объектілерді пайдаланатын ұйым басшысы өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне қауіпті өндірістік объектілерді сəйкестендіру 
жөніндегі ақпаратты қоса бере отырып өтініш береді.

Қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, есептен шығару үшін қауіпті техникалық 
құрылғыны пайдаланатын ұйым басшысы:

• өнеркəсіптік объектілерде – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның 
аумақтың бөлімшесіне өтініш береді;

• əлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органға өтініш 
береді.

2. Өтініште есепке қою немесе есептен шығару үшін қауіпті техникалық құрылғыны 
сəйкестендіру негіздері көрсетіледі.

3. Қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, есептен шығару қауіпті техникалық 
құрылғыны есепке қою, есептен шығару туралы хабарлама беріліп, өтініш берілген 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Қауiптi техникалық құрылғыны есепке қойған, есептен шығарған кезде өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнің немесе əлеуметтік 
инфрақұрылым объектілеріндегі қауiптi техникалық құрылғылардың қауiпсiз пайда-
ланылуына қадағалау функциясын жүзеге асыратын жергiлiктi атқарушы органның 
құрылымдық бөлімшесінің қауiптi техникалық құрылғыларды есепке алу журналында 
жəне қауіпті техникалық құрылғының паспортында тиісті жазба жасалады.

4. Əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауіпті техникалық құрылғыларды есеп-
ке қою жəне есептен шығару тəртібін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган 
айқындайды.
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78-бап. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердi салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасын келiсу

1. Екi жəне одан да көп облыстың шегiнде орналастырылатын қауiптi өндiрiстiк 
объектiнi, сондай-ақ стратегиялық объектiлердi салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасы Қазақстан 
Республикасының Өнеркəсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мемлекеттiк қадағалау жөнiндегi 
бас мемлекеттiк инспекторымен немесе оның орынбасарларымен келiсiледi.

Өзге де қауiптi өндiрiстiк объектiлердi салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаң-
ғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасы облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың өнеркəсiптiк қауiпсiздiк саласындағы 
мемлекеттiк қадағалау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторымен немесе оның орынба-
сарларымен келiсiледi.

Əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауiптi өндiрiстiк объектiлердi салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жо-
балау құжаттамасы республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауіпті 
техникалық құрылғылардың қауіпсіз пайдаланылуына мемлекеттік қадағалау жөніндегі 
мемлекеттiк инспекторымен келiсiледi.

2. Өтініш беруші жобалау құжаттамасын келiсу үшiн:
1) жобалау құжаттамасын келiсуге жiберу туралы өтiнiштi;
2) жобалау құжаттамасының көшiрмесiн ұсынады.
Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, 

консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасын қарау жəне келісу тəртібі 
қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйымдардың қауіпті өндірістік объектіні салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жо-
балау құжаттамасын келісу қағидаларымен реттеледі.

3. Алып тасталды – ҚР 01.04.2021 № 26-VII Заңымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4. Жобалау құжаттамасына өзгерiстер енгiзiлген кезде қайтадан келiсу жүргiзу мiндеттi.

  79-бап. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердің жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік мəселелері 
жөніндегі өзге де ұйымдардың мамандарын, жұмыскерлерін даярлау, қайта даярлау

<…>
4. Қауіпті өндірістік объектінің технологиялық процесіне қатысатын, қауiптi өндiрiстiк 

объектiлерді пайдаланатын, техникалық қызмет көрсетуді, техникалық куəландыруды, 
монтаждауды жəне жөндеуді орындайтын, қауіпті өндірістік объектілерге жұмысқа 
кіретін, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілердегі жұмысқа тартылатын аттестатталған 
ұйымдардағы, жобалау ұйымдары мен өзге де ұйымдардағы техникалық басшылар, ма-
мандар жəне жұмыскерлер:

1) қауіпті өндірістік объектілердегі жұмыстарды орындайтын жұмыскерлер – ұзақтығы 
кемінде он сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытыла отырып, жыл сайын;
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2) техникалық басшылар, мамандар мен инженерлік-техникалық жұмыскерлер – ұзақ-
тығы кемінде қырық сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытыла отырып, үш жыл-
да бір рет даярлауға жатады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында аталған адамдар өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган бекітетін үлгілік бағдарлама бойынша оқытуды 
дербес жүзеге асыра алады.

<…>
8-1. Өзге заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссияларының 

басшылары мен мүшелері оқу ұйымының немесе қауіпті өндірістік объектінің оқу 
орталығының комиссиясына оқу курсы аяқталғаннан кейін тəуелсіздік қағидатын сақтай 
отырып, үш жылда бір рет емтихан тапсырады.

<…>

80-бап. Аварияларды жою жоспары

<…>
2. Аварияларды жою жоспарында адамдарды құтқару жөніндегі іс-шаралар, қауіпті 

өндірістік объекті басшылары мен жұмыскерлерінің, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің іс-қимылдары көзделеді.

<…>
4. Аварияларды жою жоспарын қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым бас-

шысы бекітеді жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару 
қызметімен келісіледі.

81-бап. Оқу дабылдары жəне аварияларға қарсы жаттығулар

1. Қауіпті өндірістік объектіде ұйым басшысы бекіткен жоспар бойынша оқу дабылда-
ры жəне аварияларға қарсы жаттығулар жүргізіледі.

Қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйым оқу дабылдарын өткізу туралы 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне олар 
өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлайды.

2. Оқу дабылын қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйымның техникалық басшы-
сы өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесінің жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің өкілдерімен 
бірлесіп өткізеді.

Аварияға қарсы жаттығу жұмыскерлермен аварияны жою жоспарының əрбір позиция-
сы бойынша өткізіледі.

3. Оқу дабылының, аварияға қарсы жаттығудың қорытындылары актімен ресімделеді. 
Актіде жазылған ұсыныстардың орындалуын бақылау қауіпті өндірістік объектіні пайда-
ланатын ұйым басшысына жүктеледі.
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15-тарау. Қауіпті өндірістік объектілердегі оқыс оқиғаларды, 
аварияларды тергеп-тексеру жəне есепке алу

82-бап. Қауіпті өндірістік объектіні пайдалануды жүзеге асыратын ұйымның оқыс 
оқиға, авария кезіндегі іс-қимылы

<…>
2. Қауіпті өндірістік объектіні пайдалануды жүзеге асыратын ұйым авария кезінде:
1) орын алған авария туралы жұмыскерлерге, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 

кəсіби авариялық-құтқару қызметіне, уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесіне жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне, жергілікті атқарушы органдарға, ал қауіпті өндірістік факторлар туындаған 
кезде төтенше жағдайдың есепті аймағына жататын халыққа дереу хабарлайды;

2) аварияны тергеп-тексеру жөнiндегi комиссияға өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыру үшін 
қажеттi барлық ақпаратты береді;

3) комиссия жұмысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн iс-шараларды жүзеге асырады.

83-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру міндеттері

1. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексерудің міндеттері оларға алып келген 
мəн-жайларды анықтау, олардың себептерін, техникалық құрылғыларды, технологиялық 
процестерді пайдалану шарттарының бұзылу, өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарының 
бұзылу сипатын анықтау, осындай авариялардың немесе оқыс оқиғалардың салдарын 
жою жəне оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды, авариядан немесе оқыс оқиғадан 
келтірілген материалдық залалды айқындау болып табылады.

2. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеруді тиісті комиссия жүргізеді.

84-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі 
комиссияны құру

1. Аварияны тергеп-тексеру үшін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган 
немесе оның аумақтық бөлімшесі өзінің өкілі басшысы болатын комиссияны құрады.

Аварияға тергеп-тексеру жүргізетін комиссияның құрамына:
• жергілікті атқарушы органның;
• қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның;
• өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қызметінің немесе 

өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби объектілік авариялық-құтқару қызметінің 
өкілдері кіреді.

Комиссияның құрамына енгізу үшін кандидатуралар өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне аварияның туындағаны тура-
лы ақпарат алынған кезден бастап жиырма төрт сағаттан кешіктірілмейтін мерзімде 
ұсынылады.

2. Қауіпті өндірістік объектідегі бестен көп адам қаза тапқан топтық жазатайым оқиға 
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орын алған аварияны тергеп-тексеруді Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын 
мемлекеттік комиссия жүргізеді.

Қазақстан Республикасының Үкіметі қауіпті өндірістік объектідегі аварияны тергеп-
тексеру жөніндегі мемлекеттік комиссияны өзге негіздер бойынша да құруға құқылы.

3. Оқыс оқиғаларды тергеп-тексеруді қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым-
ның комиссиясы жүргізеді, оны өзінің техникалық басшысы басқарады.

Оқыс оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның құрамына қауіпті өндірістік 
объектіні пайдаланатын ұйымның өкілдері, сондай-ақ оның басшысының шешімімен өзге 
де адамдар кіреді.

85-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссия, 
оның өкілеттігі

1. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның жұмысы 
төраға бекіткен бұйрыққа (өкімге) сəйкес жүргізіледі, ол ұйымдастырушылық іс-
шараларын орындайды жəне аварияны немесе оқыс оқиғаны уақтылы, сапалы тергеп-
тексеруді жəне оның нəтижелерін ресімдеуді қамтамасыз етеді.

2. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссия мүшелерінің:
1) авария немесе оқыс оқиға орнына, қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға жəне 

ондағы жұмыстарға тартылған жұмыскерлерге қатысты құжаттар мен материалдарға 
кедергісіз қол жеткізуге;

2) авария немесе оқыс оқиға орнын қарап-тексеруді жəне одан əрі зерттеп-қарауды 
жүргізуге;

3) көзімен көргендерден, жұмыскерлерден жəне аварияға немесе оқыс оқиғаға қатысы 
бар өзге де адамдардан сұрауға;

4) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға, өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарын орын-
дауға жəне қамтамасыз етуге қатысты құжаттар мен материалдарды зерделеуге;

5) тиісті мемлекеттік органдардан, сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалардан авария 
немесе оқыс оқиға бойынша құжаттар мен материалдарды сұратуға;

6) аварияларды немесе оқыс оқиғаларды болғызбау, олардың салдарын азайту мақ-
сатында ұсынымдар беруге;

7) Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында 
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.

3. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның жұмыскерлері аварияны неме-
се оқыс оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияға сұратылатын ақпаратты беруге 
міндетті.

4. Комиссия төрағасының шешімі бойынша аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-
тексеруге техникалық есептеулер, зертханалық зерттеулер, сынақтар, сараптамалар 
жəне өзге де іс-шаралар жүргізу үшін мамандар тартылуы мүмкін.

86-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру нəтижелерін ресімдеу

1. Аварияға тергеп-тексеруді жүргізу қорытындысы бойынша комиссия ол тағайын-
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далған күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде аварияны тергеп-
тексеру актісін жасайды жəне аварияны тергеп-тексерудің өзге де материалдарын дай-
ындайды.

Аварияға тергеп-тексеруді жүргізу мерзімін комиссияны тағайындаған орган басшысы 
комиссия төрағасының қызметтік жазбасы негізінде ұзарту себептерін көрсете отырып, 
бұйрықпен (өкіммен) бір рет қана, бірақ он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартуы 
мүмкін.

2. Аварияны тергеп-тексеру актісіне комиссия мүшелері қол қояды.
Комиссия мүшесі аварияны тергеп-тексеру актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда 

комиссия төрағасы аварияны тергеп-тексеру актісіне комиссия мүшелерінің қатысуымен 
тиісті жазба жүргізеді. Комиссия мүшесінің өзінің ерекше пікірін жазбаша баяндауға 
құқығы бар, бұл комиссия төрағасы актіге қол қойғанға дейін аварияны тергеп-тексеру 
актісіне қоса беріледі.

3. Аварияны тергеп-тексеру актісі жəне өзге де материалдар комиссияның шешімімен 
қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымға қол қою жəне осы Заңның 87-бабының 
4-тармағына сəйкес, сондай-ақ комиссияның барлық мүшелеріне жіберу үшін ұсынылады.

4. Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы тергеп-тексеру нəтижелеріне əсер ет-
кен, тергеп-тексеру тəртібін бұзу фактілері немесе комиссияның тұжырымдары мен 
қорытындысын қате деп есептеуге негіздер анықталған жағдайда, аварияны тергеп-
тексеру актісін қайта қарау туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Оқыс оқиғаға тергеп-тексеру жүргізу қорытындысы бойынша комиссия оқыс оқиғаны 
тергеп-тексеру актісін жасайды.

6. Оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісіне комиссия мүшелері қол қояды.
Комиссия мүшесі оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісіне қол қоюдан бас тартқан 

жағдайда, комиссия төрағасы оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісіне комиссия мүшелерінің 
қатысуымен тиісті жазба жүргізеді. Комиссия мүшесінің өзінің ерекше пікірін жазбаша 
баяндауға құқығы бар, бұл комиссия төрағасы актіге қол қойғанға дейін оқыс оқиғаны 
тергеп-тексеру актісіне қоса беріледі.

7. Оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісін жəне өзге де материалдарды комиссияның 
шешімімен қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым осы Заңның 87-бабының 
4-тармағына сəйкес, сондай-ақ комиссияның барлық мүшелеріне жібереді.

8. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісінде мыналар көрсетіледі:
• қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым туралы мəліметтер (заңды тұлғаның 

атауы жəне орналасқан жері, дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке 
басын куəландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жері бойынша тіркелген 
мекенжайы);

• қауіпті өндірістік объектінің атауы, оның орналасқан жері;
• аварияның немесе оқыс оқиғаның себептері мен мəн-жайлары;
• келтірілген зиянның (залалдың) мөлшері;
• өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарының жол берілген бұзушылықтары;
• аварияны немесе оқыс оқиғаны жəне оның салдарын оқшаулау мен жою бойынша 

қабылданған шаралар;



16 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖƏНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР

ЗАҢНАМАҒА ШОЛУ

• аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру нəтижелері бойынша жүргізілуге 
тиіс іс-шаралар;

• қауіпті өндірістік объектіні пайдалану кезінде осындай аварияларды немесе оқыс 
оқиғаларды болғызбау жөніндегі ұсыныстар;

• комиссияның шешімі бойынша авария немесе оқыс оқиға туралы өзге де мəліметтер.

87-бап. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның аварияға тергеп-
тексеру жүргізілгеннен кейінгі іс-қимылы

1. Аварияны тергеп-тексеру нəтижелері бойынша қауіпті өндірістік объектіні пайдала-
натын ұйым күнтізбелік он күн ішінде аварияның салдарын жою жəне мұндай авариялар-
ды болғызбау жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірлейді жəне бекітеді.

2. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым бес жұмыс күні ішінде аварияның 
салдарын жою жəне мұндай аварияларды болғызбау жөніндегі бекітілген іс-шаралар жос -
парын өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне 
жібереді.

3. Авария техникалық құрылғылардың конструкциялық кемшіліктерінен туындаған 
жағдайда, қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым дайындаушыға – рекламация-
ны, ал оның көшірмесін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне жібереді.

4. Қауіпті өндірістік объектіні пайд аланатын ұйым комиссияның шешімі бойынша 
аварияны тергеп-тексеру актісін жəне өзге де материалдарды өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті органға жəне оның аумақтық бөлімшесіне, сондай-ақ заңды 
негіздер болған кезде құқық қорғау органдары мен мүдделі мемлекеттік органдарға 
жібереді.

<…>

Түсіндірме авторларының құрамына түсіндірмелері еңбек заң намасының 
нормаларын дұрыс қолдануға себеп болатын,  тәжірибеші заңгерлер, Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің еңбек 
қатынастары, жалақы, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау  саласындағы маман-
дары кірді. 

Кітап барлық меншік нысанындағы кәсіпорындардың басшылары мен 
жұмыскерлеріне, заңгерлерге, кадр қызметінің, еңбек құқығының мамандары-
на, ғалымдарға, оқытушыларға, аспиранттарға, заң және экономикалық жоға-
ры оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына 
арналған. 

«Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Баптар бойынша практика лық 
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

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V 

Еңбек кодексіне Баптар бойынша практикалық түсіндірме 
(№ 2 шығарылым)

http://www.ppk.mcfr.kz/
mailto:ekd@mcfr.kz
tel:+7 (727) 323-62-13
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Объектілерді терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын жаңа талаптар

Үкімет осал обьектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастырудың жаңа 
талаптарын бекітті. Құжат өткізу режимін, терроризмнің алдын алу мен оқуға 
қатысты іс-шараларды ұйымдастыруға, объектілерді жабдықтауға, терроризмге 
қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтың мазмұнына қойылатын 
талаптарды түсінуге көмектеседі. Терроризмге қарсы дайындық бойынша оқу іс-
шараларын өткізуді есепке алу журналының нысанын мақаладан жүктеуге болады.

«Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 305 Қаулысы

Күшіне енді: 2021.25.05

Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар (бұдан əрі – талаптар) «Терроризмге қарсы іс-қимыл 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 4-бабы 3-тармағының 
4) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне террористік тұрғыдан осал объектілердің терро-
ризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды айқындайды.

 2. Осы талаптарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) алғашқы ден қою шаралары – терроризм актісінің қатері немесе жасалғаны туралы 

уəкілетті мемлекеттік органдарды уақтылы хабардар етуге бағытталған, объект персо-
налы жəне күзет қызметі субъектісінің қызметкерлері қабылдайтын бірінші кезектегі іс-
шаралардың, сондай-ақ терроризм актісінің ықтимал салдарын барынша азайту жəне 
жою (шұғыл (алғашқы) ден қою күштерінің алғашқы жəне тергеу əрекеттерін жүзеге асы-
руына көмек көрсету, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету, эваку-
ациялау жəне басқалары) жөніндегі іс-қимылдардың кешені;

2) байланыс жүйесі – ақпаратты (ақпарат) беруге (алмасуға), объектінің күзет 
қызметінің жұмысын жедел басқаруға арналған техникалық құралдар мен арнайы 
бөлінген байланыс арналарының жиынтығы;

3) бақылау-өткізу пункті – адамдарды жəне көлік құралдарын бақылауды, өткізуді, 
тексеріп қарауды қамтамасыз етуге арналған арнайы жабдықталған орын;

шараларын өткізуді есепке алу журналының нысанын мақаладан жүктеуге болады.

«Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 

Күшіне енді: 2021.25.05

Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
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4) бақылау-із кесу жолағы – беті табиғи күйде немесе арнайы өңдеуден кейін бұзу-
шылардың ену іздерінің көрінетін таңбасы тіркеуді жəне сақтауды қамтамасыз ететін 
жергілікті жердің жолағы;

5) бейнебақылау жүйесі – өзара ақпарат алмасуды жүзеге асыратын, жұмыс істеп 
тұрған бейнеарналардың, бейнедеректерді жазу мен сақтаудың бағдарламалық жəне 
техникалық құралдарының, сондай-ақ бағдарламалық жəне (немесе) техникалық басқару 
құралдарының жиынтығы;

6) инженерлік-техникалық нығайтылу – объектіге не оның бөліктеріне санкциясыз 
енуге қарсы қажетті іс-қимылды қамтамасыз ететін құрылымдық элементтер, инженерлік, 
техникалық құралдар жəне (немесе) олардың жиынтығы;

7) жарықтандыру жүйесі – тəуліктің қараңғы уақытында бейнебақылау жүйесі үшін 
жарықтандырудың қажетті деңгейін жəне объектідегі адамдар мен көлік құралдарын 
көруді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін техникалық құралдар жиынтығы;

8) күзетілетін аймақ (учаске) – күзетілетін аумақ, сондай-ақ объектіде бөлінген ай-
мақтар (учаскелер), ғимараттардың (құрылыстар мен құрылыс ғимараттарының) бөлік-
тері, үй-жайлар жəне олардың құрылымдық элементтері;

9) күзетілетін объектілер – күзетілетін адамдар болатын ғимараттар, құрылыстар мен 
құрылыс ғимараттары, сондай-ақ оларға іргелес жатқан аумақ пен акватория;

10) кіруді шектеу құралдары – объектіге, оның ықтимал қауіпті учаскелеріне санкция-
сыз енуге кедергі келтіретін жабдық жəне (немесе) құралдар;

11) кіруді бақылау жəне басқару жүйесі – кіруді бақылауға, объектіге жəне (неме-
се) оның жекелеген аймақтарына персонал мен келушілердің кіру жəне (немесе) шығу 
құқықтарын шектеуге, ақпаратты жинауға жəне сақтауға арналған, техникалық жағынан 
үйлесімді аппараттық құралдардың жəне (немесе) бағдарламалық қамтылымның 
жиынтығы;

12) күзет дабылы жүйесі – күзетілетін аймаққа (учаскеге) санкциясыз енуді, күзетілетін 
аймақ (учаске) тұтастығының бұзылуын анықтауға, күзетілетін аймақ (учаске) тұтас-
тығының бұзылуы туралы ақпаратты берілген түрде жинауға, өңдеуге, беруге жəне 
ұсынуға арналған, бірге жұмыс істейтін техникалық құралдардың жиынтығы;

13) тойтару аймақтары – объектінің инженерлік қоршауларына тікелей іргелес жатқан 
аумақта орналасқан, құрылыстардан, ағаштардан, бұталардан жəне өзгелерден бос 
жергілікті жер учаскелері;

14) объектінің ықтимал қауіпті учаскелері – объектінің аумақтық бөлінген, жарылыс-
өрт қаупі бар, қауіпті химиялық заттар, қару мен оқ-дəрілер, уытты заттар мен препа-
раттар, технологиялық тізбектердің, жүйелердің, жабдықтардың немесе құрылғылардың 
элементтері қолданылатын, сақталатын немесе пайдаланылатын аймақтары (учаскелері), 
құрылымдық жəне технологиялық элементтері, объектінің қауіпті аймақтары, сондай-ақ 
объектідегі адамдар көп болуы, терроризм актісінің жасалуы өмір мен денсаулыққа за-
лал келтіруі, аварияның, қауіпті əлеуметтік-экономикалық салдарға əкеп соғатын төтенше 
жағдай қаупінің туындауы, кейіннен терроризм актісін жасауда пайдалану мақсатында 
қауіпті заттар мен материалдардың ұрлануы ықтимал орындар;
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15) объектілердің персоналы – объектінің, оның ішінде оның жалға алынған алаң-
дарында қызметін жүзеге асыратын басшылары, жұмысшылары, қызметкерлері;

16) объектінің периметрі – құқық белгілейтін құжаттарға сəйкес объектінің шекарасы;
17) оқу (профилактикалық) іс-шаралары – персонал мен күзетті оқытудың алғашқы 

ден қою дағдыларын дарыту мақсатында нұсқамалар мен сабақтар түрінде жүзеге асы-
рылатын алдын ала тəсілдері;

18) өткізу режимі – адамдардың санкциясыз кіруі (шығуы), көлік құралдарының кіруі 
(шығуы), мүлікті кіргізу (шығару), əкелу (əкету) мүмкіндігін жоққа шығаратын, белгіленген 
тəртіпті регламенттейтін қағидалар жиынтығы;

19) аса қауіпті аймақ – терроризм актісі салдарынан қирауы объектінің қалыпты жұ -
мыс істеуінің айтарлықтай бұзылуына, оның елеулі зақымдануына немесе ондағы 
аварияға əкеп соғуы мүмкін үй-жай, учаскелер жəне құрылымдық элементтер;

20) таранға қарсы құрылғылар (бөгеттер) – көлік құралдарын мəжбүрлеп баяулатуға 
жəне (немесе) тоқтатуға арналған инженерлік-техникалық бұйымдар;

21) терроризмге қарсы қорғалу паспорты – объект туралы жалпы жəне инженерлік-
техникалық мəліметтер қамтылатын, оның терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйін 
көрсететін жəне террористік тұрғыдан осал объектідегі терроризм актілерінің алдын 
алу, жолын кесу, барынша азайту жəне (немесе) салдарын жою жөніндегі іс-шараларды 
жоспарлауға арналған ақпараттық-анықтамалық құжат;

22) телевизиялық күзет жүйесі – бұзушылықты анықтауға жəне тіркеуге арналған жа-
бық үлгідегі телевизиялық жүйе болып табылатын бейнебақылау жүйесі;

23) хабардар ету жүйесі – террористік тұрғыдан осал объектідегі тұлғаларды төтенше 
жағдайлар (авария, өрт, дүлей апат, шабуыл, террористік акт) кезіндегі дабыл жəне 
қалыптасқан жағдайдағы іс-қимылдар туралы жедел хабардар етуге (жарықпен жəне (не-
месе) дыбыстық хабарлауға) арналған техникалық құралдар жиынтығы.

Осы талаптарда пайдаланылатын өзге ұғымдар Қазақстан Республикасының терро-
ризмге қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.

 3. Террористік тұрғыдан осал объектілерді пайдалану кезінде осы талаптардың жəне
Заңның 10-2-бабының 1-тармағына сəйкес мемлекеттік органдар əзірлейтін жəне бекіте-
тін террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру 
жөніндегі нұсқаулықтардың сақталуы қамтамасыз етіледі.

Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру 
жөніндегі нұсқаулықтың (бұдан əрі – нұсқаулық) мазмұнына қойылатын негізгі талаптар 
осы талаптарға 1-қосымшада айқындалған.

 4. Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдас-
тырудың мақсаты терроризм актісін жасауға кедергі келтіретін жағдайлар жасау (объект
аумағында терроризм актісін жасау тəуекелін азайту) жəне ықтимал террористік қатер-
лердің салдарын барынша азайту жəне (немесе) жою болып табылады.

 5. Объектінің терроризмге қарсы қорғалуының жалпы қағидаттары:
1) іс-шаралардың күні бұрын (алдын ала) өткізілуі – террористік қатерлердің сипаты 

мен ерекшелігін ескере отырып, алдын ала əзірленетін шаралар кешені;
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2) сараланған тəсіл – объектінің жұмыс істеуінің салалық ерекшеліктерін, оның орна-
ласуын есепке алуға бағытталған тəсілдер жиынтығы;

3) барабарлық – объектіде қолданылатын терроризмге қарсы шаралардың ықтимал 
террористік қатерлердің сипаты мен ерекшелігіне сай болуы;

4) кешенділік – жоғарыда тізілген қағидаттарға сүйене отырып объектінің терроризм-
ге қарсы қорғалуын құруға жəне қолда бар күштер мен құралдарды тартуға мүмкіндік 
беретін шаралар жиынтығы.

 6. Объектіде терроризм актісін жасауға кедергі келтіру (терроризм актісін жасау тəуе-
келін төмендету):

1) ұлттық қауіпсіздік органдары айқындайтын ықтимал террористік қатерлердің сипаты 
мен ерекшелігін жəне олардың ықтимал салдарын ескере отырып, объектінің терроризм-
ге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу;

2) объектіде терроризм актісін жасауға ықпал ететін ықтимал себептер мен жағдай-
ларды айқындау жəне оларды жою;

3) қажетті инженерлік-техникалық құралдармен жарақтандыру;
4) белгіленген өткізу режимін қамтамасыз ету;
5) объект персоналы мен күзет қызметі субъектілерінің қызметкерлерін терроризм 

актісін жасау қатеріне алғашқы ден қоюға (терроризм актісін жасау белгілерін анықтау, 
бұл туралы басшылыққа, құқық қорғау жəне (немесе) арнаулы мемлекеттік органдарға 
хабарлау) даярлауды (оқытуды) ұйымдастыру;

6) терроризмге қарсы қорғауды қамтамасыз ету талаптарының сақталуын бақылау 
арқылы қамтамасыз етіледі.

7. Объектіде ықтимал террористік қатерлердің салдарын барынша азайту жəне (не-
месе) жою:

1) терроризм актісінің жасалғаны туралы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіп-
сіздік жəне (немесе) ішкі істер органдарын уақтылы хабардар ету;

2) уəкілетті мемлекеттік органдар мен ұйымдар, жедел басқару органдары террористік 
көріністерге ден қою, сондай-ақ терроризм актісінің жасалуы салдарынан туындаған 
техногендік сипаттағы қатерлерді барынша азайту жəне (немесе) жою мəселелері бо-
йынша оқу-жаттығулар, жаттығулар жəне эксперименттер өткізген кезде оларға объект 
персоналының қатысуы;

3) объект персоналы мен күзет қызметі субъектілерінің қызметкерлерін террористік 
сипаттағы қатерлерге алғашқы ден қою дағдыларына оқыту;

4) объектіде терроризм актісі жасалған жағдайда персонал мен келушілерді хабардар 
етуді жəне эвакуациялауды ұйымдастыру;

5) террористік тұрғыдан осал объектінің терроризмге қарсы қорғалу паспортын уақ-
тылы жасау жəне өзекті күйде ұстау, оны тиісінше сақтау;

6) негізгі құтқару, авариялық жəне өзге де қызметтер келгенге дейін адамдардың өмірі 
мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретін жағдайларды қоспағанда, терроризм актісінің 
салдарын жоюға жəне барынша азайтуға бағытталған алғашқы ден қою шараларын 
ұйымдастыру үшін қажетті күштер мен құралдарды қалыптастыру;



21№ 7 (127) – 2021

 ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ ҚОРҒАУ

7) тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің қауіпсіздігін жəне объектінің (сумен жабдық-
тау, электрмен жабдықтау, газ жабдығы, өрт сөндіру), объект персоналы мен келушілер 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл шараларды дайындау жəне ұйымдастыру, 
эвакуациялау жолдарын айқындау, персоналды қорғану құралдарымен қамтамасыз 
ету, аталған қызмет учаскелері үшін жауапты адамдарды белгілеу арқылы қамтамасыз 
етіледі.

 8. Əртүрлі меншік нысанындағы ұйымдарда террористік тұрғыдан осал объектілердің 
терроризмге қарсы қорғалуы жөніндегі іс-шараларды өткізуді қамтамасыз ететін адам 
(адамдар) жəне (немесе) бөлімше (бөлімшелер) айқындалады.

Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінде объектінің терроризмге 
қарсы қорғалуы жөніндегі іс-шараларды өткізуді қамтамасыз ететін адамды (адамдарды) 
шет елдегі мекеменің басшысы тағайындайды.

 9. Жалға алынған ғимаратқа (үй-жайға) орналасқан кезде Қазақстан Республикасының 
террористік тұрғыдан осал шет елдегі мекемелерін қоспағанда, террористік тұрғыдан осал 
объектілердің меншік иелері, иелері, басшылары немесе өзге де лауазымды адамдары 
жалдау шартында объектінің терроризмге қарсы қорғалу паспортын əзірлейтін, объектіні 
күзетуді, объектіні қазіргі заманғы инженерлік-техникалық құралдармен жарақтандыруды, 
олардың үздіксіз жұмыс істеуін бақылауды, өткізу режимін ұйымдастыруды жəне осы іс-
шараларды қаржыландыруды жүзеге асыратын тараптарды айқындауды қамтамасыз 
етеді.

 10. Туындаған террористік қатерлерге уақтылы жəне барабар ден қою əрі террористік 
тұрғыдан осал объектілерде терроризм актілері жасалуының алдын алу үшін терроризм 
актісінің жасалу қаупі туралы ақпарат алған кезде объектілердің меншік иелері, иелері, 
басшылары жəне өзге де лауазымды адамдары Қазақстан Республикасы Президентінің 
2013 жылғы 9 тамыздағы № 611 Жарлығымен бекітілген Терроризм актісі қатерінің 
туындауы туралы ақпарат мониторингінің жəне халықты хабардар етудің мемлекеттік 
жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі қағидаларына сəйкес террористік қауіп-
тіліктің белгіленген деңгейіне сай келетін шараларды жүзеге асырады.

 11. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі қажет болған кезде осы та-
лаптарды, күзетілетін адамдардың қауіпсіздігінің қажетті деңгейлерін қамтамасыз ететін 
ұйымдастырушылық, күзет, режимдік жəне өзге де шаралардың көлемі мен ерекшелігін 
ескере отырып, олар болатын террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуын ұйымдастырудың қосымша талаптарын белгілейді.

 2-тарау. Өткізу режимін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

12. Өткізу режимі объектінің персоналы мен келушілердің қауіпсіздік деңгейін арттыруды:
1) адамдар мен көлік құралдарының объектіге немесе оның бөліктеріне (аймағына) 

рұқсатпен өтуін ұйымдастыру;
2) құқыққа қарсы ниеттері бар адамдарды, сондай-ақ оларды іске асыру үшін пайда-

ланылуы мүмкін құралдар мен заттарды анықтау;
3) объектіні күзету, объектінің ықтимал қауіпті учаскелерін жəне өте қауіпті аймақтар-
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ды қорғау, оның ішінде оларда бөгде адамдардың бақылаусыз болуына жол бермеу 
арқылы қамтамасыз етеді.

Объектіде оның ерекшелігіне сəйкес келетін өткізу режимі белгіленеді.
 13. Террористік тұрғыдан осал объектіде өткізу режимін ұйымдастыру тəртібінен басқа 

қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар мыналарды көздеуі тиіс:
1) тиісті өткізу режимін қолдауға жауапты тұлғаны (тұлғаларды) жəне (немесе) бөлім-

шені (бөлімшелерді) айқындау;
2) күзет қызметтерін көрсету туралы шартта күзет қызметі субъектісі іске асыратын 

терроризмге қарсы қорғауды жəне қауіпсіздіктің тиісті деңгейін (штаттық күзет болмаған 
жағдайда) қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды көрсету.

 14. Өткізу режимін ұйымдастыру қажет болған кезде объектінің ықтимал қауіпті учаске-
лері мен өте қауіпті аймақтарына (олар болған кезде) кіруді шектеу мақсатында объектіні 
аймақтарға бөлуді көздейді.

 15. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, өткізу режи-
мін ұйымдастыру тəртібін террористік тұрғыдан осал объектінің меншік иесі, иесі немесе 
басшысы оны ұйымдастырудың нұсқаулықта айқындалатын ерекшелігін ескере отырып 
айқындайды.

3-тарау. Профилактикалық жəне оқу-жаттығу іс-шараларын ұйымдастыруға 
қойылатын талаптар

16. Профилактикалық жəне оқу-жаттығу іс-шаралары:
1) террористік тұрғыдан осал объектілердің меншік иелеріне, иелеріне, персоналына;
2) террористік тұрғыдан осал объектілерде күзет қызметтерін көрсету туралы шарт 

жасасқан күзет қызметі субъектісінің жұмыскерлеріне нұсқаулықтар мен сабақтар 
(практикалық жəне теориялық) жəне эксперименттер түрінде өткізіледі.

 17. Профилактикалық іс-шараларды:
1) уəкілетті орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың ау-

мақтық бөлімшелері облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың терро-
ризмге қарсы комиссиясының (бұдан əрі – терроризмге қарсы комиссия) үйлестіруімен 
тұрақты негізде ұйымдастырады (терроризмге қарсы комиссия Қорғаныс министрлігінің 
əскери бөлімдері мен мекемелерін, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдардың 
объектілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемелерін қоспағанда, 
террористік тұрғыдан осал объектілердің меншік иелерінің, иелерінің, басшылары мен 
өзге де лауазымды адамдарының террористік сипаттағы өзекті қатерлері жəне терро-
ризм актісін жасауға кедергі келтіретін (объектіге қатысты терроризм актісін жасау қатерін 
азайтатын), сондай-ақ ықтимал террористік қатерлердің салдарын барынша азайтуға 
жəне (немесе) жоюға ықпал ететін жағдайлар жасау туралы хабардар болуын арттыру 
бойынша сабақтар өткізу арқылы террористік тұрғыдан осал объектілердің қорғалуын 
қамтамасыз етуге бағытталған профилактикалық іс-шараларды үйлестіреді);

2) республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ау-
данның (облыстық маңызы бар қаланың) жəне теңіздегі терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі жедел штаб (бұдан əрі – жедел штаб) басшылығының шешімі бойынша тер -



23№ 7 (127) – 2021

 ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ ҚОРҒАУ

рористік тұрғыдан осал объектілердің меншік иелеріне, иелеріне, персоналына, тер-
рористік тұрғыдан осал объектілер бойынша күзет қызметтерін көрсету туралы шарт 
жасасқан күзет қызметі субъектісінің қызметкерлеріне эксперименттер өткізу арқылы 
ұйымдастырады.

Эксперименттер Қазақстан Республикасының күзетілетін объектілерін жəне шет ел-
дердегі мекемелерін қоспағанда, объектіні күзету бөлімшелерінің террористік сипаттағы 
қауіп төнген жағдайда бірінші кезектегі іс-қимылға даярлығын бағалауға бағытталған.

 18. Оқу-жаттығу іс-шараларын объектілердің меншік иелері, иелері, басшылары, ал 
күзет қызметі субъектілерінің басшылары объектіні күзетуге тартылатын қызметкерлерге 
ұйымдастырады.

 19. Оқу-жаттығу іс-шаралары персоналды терроризм актісі (актілері) жасалған немесе
оның жасалу қаупі болған жағдайлардағы іс-қимылға, оның салдарынан қорғау тəсіл-
деріне, келушілер мен персоналды объектіден қауіпсіз əрі уақтылы эвакуациялауға 
оқытуды қамтамасыз етеді.

 20. Өткізу режимін ұйымдастыруға жауапты қызметкерлерге терроризмге қарсы қор -
ғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану дағдыларын игеру жəне (немесе) 
жетілдіру, үй-жайларды қарап-тексеру техникасы, жарылғыш құрылғылардың ықтимал 
орнатылу орындарын анықтау бойынша қосымша сабақтар өткізіледі.

 21. Сипаты мен уақыты жағынан нұсқама жоспарлы жəне жоспардан тыс болып бөлі-
неді.

 22. Нұсқама кезінде персоналға терроризм актісі туындаған жағдайдағы іс-əрекет 
алгоритмі, оның салдарын азайту жəне жою тəсілдері жеткізіледі.

 23. Жоспарлы нұсқама жылына кемінде бір рет немесе жұмыс əдісіне қарай (вахта-
лық, ауысымдық, маусымдық) екі жылда бір реттен сиретпей өткізіледі.

Жоспарлы нұсқама жеке немесе жұмыскерлер тобына жүргізіледі.
 24. Жоспардан тыс нұсқаманы объектілердің меншік иелері, иелері, басшылары неме-

се өзге де лауазымды адамдары, күзет қызметі субъектілерінің басшылары не өткізілетін 
оқу-жаттығуларға, жаттығуларға қатысатын мемлекеттік органдардың өкілдері:

1) объект орналасқан өңірде террористік қауіп деңгейі енгізілген;
2) терроризм актісін жасаудың ықтимал қатері туралы ақпарат болған;
3) оқу-жаттығуларға, жаттығуларға, эксперименттерге дайындалған;
4) күзет іс-шараларын өткізуге дайындалған жағдайларда жүргізеді.

 25. Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе жұмыскерлер тобына жүргізіледі. Жоспар-
дан тыс нұсқаманың мазмұны əрбір нақты жағдайда оны өткізу қажеттігін туындатқан се-
бептер мен мəн-жайларға байланысты айқындалады.

 26. Практикалық жəне теориялық сабақтар террористік тұрғыдан осал объектінің мен-
шік иесі, иесі, басшысы (күзет қызметі субъектісінің басшысы) бекіткен өткізу кестесіне 
сəйкес жылына бір реттен сиретпей өткізіледі.

Практикалық жəне теориялық сабақтар жеке немесе бір үлгідегі объектілер 
жұмыскерлерінің тобына жүргізілуі мүмкін.

Теориялық сабақтар барысында тиісті ақпарат беріледі, практикалық сабақтар бары-
сында персоналдың:
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1) қауіпсіз жəне кедергісіз эвакуациялауды жүргізу бойынша;
2) терроризм актісі қатері төнген жағдайда;
3) объектіде күдікті адамдар мен заттар, сондай-ақ объектіге тəн терроризм актілерін 

жасаудың өзге де сценарийлері анықталған кездегі іс-қимылы пысықталады.
 27. Нұсқамалар мен сабақтарды өткізу туралы осы талаптарға 2-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша терроризмге қарсы қорғау жөніндегі оқу-жаттығу іс-шараларын есепке 
алу журналына жазба жүргізіледі.

Персонал саны көп (20 адамнан астам) объектілер үшін көрсетілген іс-шаралардың 
өткізілуін құжаттандыру хаттама немесе анықтама түрінде жүзеге асырылуы мүмкін.

 4-тарау. Террористік көріністерге ден қою, сондай-ақ жасалған 
терроризм актісінің нəтижесінде туындаған техногендік сипаттағы қатерлерді жою 

мəселелері бойынша өзара іс-қимылды ұйымдастыруға қойылатын талаптар

28. Объектілер персоналының, күзет қызметі субъектілерінің уəкілетті мемлекеттік ор -
гандармен жəне жедел штабтармен өзара іс-қимылы терроризм актісінің (актілерінің) 
жасалуына немесе жасалу қауіпіне ден қоюға əзірлікті, терроризмге қарсы түрлі 
деңгейдегі оқу-жаттығуларды, жаттығуларды, эксперименттерді, сондай-ақ терроризмге 
қарсы операцияларды дайындауға жəне өткізуге дайындық шеңберінде тұрақты негізде 
ұйымдастырылады.

 29. Террористік тұрғыдан осал объектілердің меншік иелері, иелері, басшылары, 
объ ек тіге күзет қызметін көрсету туралы шарт жасасқан күзет қызметінің субъектілері уə-
кілетті мемлекеттік органдарға жəне (немесе) жедел штабтарға терроризмге қарсы түрлі 
деңгейдегі оқу-жаттығуларды, жаттығуларды, эксперименттерді жəне терроризмге қарсы 
операцияларды дайындау мен өткізу кезінде жəрдем көрсетеді.

 30. Террористік тұрғыдан осал объектілердің меншік иелері, иелері, басшылары, объ-
ектіге күзет қызметтерін көрсету туралы шарт жасасқан күзет қызметі субъектілерінің 
басшылары терроризм актісінің (актілерінің) жасалуына немесе жасалу қаупіне ден 
қоюға əзірлікті қамтамасыз ету шеңберінде объект персоналының, күзет қызметі субъ ек-
тілерінің:

1) терроризм актісінің (актілерінің) жасалуы немесе жасалу қаупі туралы Қазақстан 
Республикасының аумақтық ішкі істер жəне ұлттық қауіпсіздік органдарын дереу хабар-
дар етуі бойынша;

2) уəкілетті мемлекеттік органдардан терроризм актісінің (актілерінің) жасалуы неме-
се жасалу қаупі туралы ақпарат алған кездегі;

3) жасалған терроризм актісінің нəтижесінде туындаған техногендік сипаттағы қатер-
лерді барынша азайтуға жəне жоюға бағытталған бастапқы ден қою іс-шараларын орын-
дау бойынша іс-қимылының алгоритмін əзірлейді.

 5-тарау. Террористік тұрғыдан осал объектінің терроризмге қарсы қорғалу 
паспортын əзірлеуге жəне онымен жұмыс істеуге қойылатын талаптар

31. Объектінің терроризмге қарсы қорғалу паспорты (бұдан əрі – паспорт) Қазақстан 
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Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 12 қарашадағы № 1217 қаулысымен бекітілген 
террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік паспор-
тына (бұдан əрі – үлгілік паспорт) сəйкес екі данада жасалады, электрондық нұсқасы 
қатар əзірленеді.

 32. Паспорттың жобасы:
1) объектінің меншік иесі, иесі, басшысы объектіні облыстың, республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың террористік тұрғыдан осал объектілерінің тізбесіне (бұдан əрі – 
аумақтық тізбе) енгізу туралы тиісті хабарлама алған (жекелеген жағдайларда терро-
ризмге қарсы комиссияның шешімі бойынша объектінің күрделілігін ескере отырып, пас-
порт жасаудың өзге мерзімдері белгіленуі мүмкін);

2) объект Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, Қазақстан Республикасы 
ұлттық қауіпсіздік органдары, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі немесе 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі əзірлеген жəне бекіткен террористік 
тұрғыдан осал объектілердің тиісті тізбесіне (бұдан əрі – ведомстволық тізбе) енгізілген 
(жекелеген жағдайларда тиісті мемлекеттік органның бірінші басшысының шешімі бойын-
ша объектінің күрделілігін ескере отырып, паспорт жасаудың өзге мерзімдері белгіленуі 
мүмкін) кезден бастап қырық бес жұмыс күні ішінде жасалады.

 33. Аумақтық тізбеге енгізілген объект паспортының жобасы жасалғаннан кейін күн-
тізбелік он күн ішінде үлгілік паспортта көрсетілген лауазымды адамға келісуге жіберіледі.

Паспорт жобасын келісу мерзімі паспорт үлгілік паспортта көрсетілген лауазымды 
адамға түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауы тиіс.

 34. Паспорт жобасы бойынша ескертулер болған жағдайда, ол қайтаруға негіз болған 
себептер көрсетіліп, паспорт жобасын жолдаған тұлғаға қайтарылады.

Паспорт жобасы қайтарылған күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 
пысықталады.

Қайтадан түскен паспорт жобасын (бұған дейін көрсетілген ескертулерді орындау 
үшін) келісу мерзімі жеті жұмыс күнінен аспауы тиіс.

 35. Паспорт жобасына жасалған ескертулерге жəне паспортты келісетін лауазымды
адамның əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым жасау Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

 36. Ведомстволық тізбеге енгізілген объект паспортының жобасы, егер Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, нұсқаулықта белгіленген лауазымды 
адаммен келісіледі.

 37. Келісілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде паспортты (оның ішінде ол жаңартылған 
кезде) меншік иесі, иесі немесе объектінің құқық иеленушісі болып табылатын ұйымның, 
ұйым бөлімшесінің басшысы, ал Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері 
үшін – оның басшысы бекітеді.

 38. Ғимарат, құрылыс (ғимараттар мен құрылыстар кешені) бірнеше құқық иеленушіге 
тиесілі объектілерді орналастыру үшін пайдаланылған жағдайларда паспорт жасауды 
объектілердің құқық иеленушілерінің арасындағы жазбаша келісім бойынша бəрі бірлесіп 
немесе олардың біреуі жүзеге асырады.



26 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖƏНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР

ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ ҚОРҒАУ

 39. Бірлесіп жасалған кезде паспортты террористік тұрғыдан осал объектілердің бар-
лық құқық иеленушілері бекітеді.

 40. Бір құқық иеленуші жасаған кезде паспортты объектінің басқа құқық иеленушілері-
нің келісімі бойынша объектінің басшысы бекітеді.

 41. Паспорттың көшірмелерінің (электрондық көшірмелерінің) саны жəне оларды 
объ ектінің басқа құқық иеленушілеріне жіберу олардың құқық иеленушілері арасындағы 
жазбаша келісіммен айқындалады.

 42. Паспорттың бірінші данасы (түпнұсқасы) қолжетімділік шектеулі ақпаратпен жұ-
мысты ұйымдастыруға қойылатын талаптарға сəйкес объектінің құқық иеленушісі бо-
лып табылатын ұйым басшысының бұйрығымен айқындалған жауапты адамда немесе 
объектінің бөлімшесінде, ал шет елдердегі мекемеде – оның басшысы белгілеген тұлғада 
сақталады.

 43. Паспорттың екінші данасы мен паспорттың электрондық нұсқасы (ақпаратты элек -
трондық жеткізгіште PDF форматында) сақтау үшін ол бекітілген немесе түзетілген 
күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде (Қазақстан Республика-
сы Қорғаныс министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі объектілерінің, 
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының, Қазақстан Респуб-
ликасының шет елдердегі мекемелерінің жəне күзетілетін объектілердің паспорттарын 
қоспағанда) Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелеріне 
жіберіледі.

Күзетілетін объект паспортының екінші данасы мен паспортының электрондық 
нұсқасы (ақпаратты электрондық жеткізгіште PDF форматында) бекітілген немесе
түзетілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік күзет қызметіне жіберіледі.

 44. Паспорт:
1) меншік құқығы,
2) объектінің басшысы;
3) объектінің атауы;
4) объектінің негізгі мақсаты өзгерген;
5) объектінің жалпы ауданы мен периметрі, іргелес аумақта құрылыс салу өзгерсе 

немесе күрделі жөндеу, ғимараттарды (құрылыстар мен құрылысжайларды) жəне ин-
женерлік жүйелерді реконструкциялау аяқталғаннан кейін, егер конструкциясында өз-
герістер жасалса;

6) объектінің ықтимал қауіпті учаскелері;
7) объектінің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету үшін тартылатын техни-

калық құралдар өзгерген жағдайда түзетіледі.
 45. Паспортқа түзетулер енгізу оны өзгерту себебі туындаған сəттен бастап жиыр-

ма жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Жекелеген жағдайларда терроризмге қарсы 
комиссияның шешімі бойынша объектінің күрделілігіне жəне енгізілетін өзгерістерге 
қарай өзге мерзімдер белгіленуі мүмкін.

 46. Паспортқа объектінің құқық иеленушісі болып табылатын ұйым басшысының не -
месе паспортқа қол қоюға ұйым уəкілеттік берген адамның қолымен расталған өзгеріс-
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тер енгізіледі. Паспорттың өзгерістер болған элементтері ғана ауыстырылады. Объек-
тінің құқық иеленушісі болып табылатын ұйым басшысының қолы қойылған тиісті өз-
герістер туралы ақпарат паспорттың екінші данасына қосу үшін бір уақытта Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарына жіберіледі.

 47. Паспорт:
1) бес жылда бір реттен сиретпей;
2) паспорт мəтіні тармақтарының жартысынан астамына түзетулер енгізілген жағдай да 

толық ауыстырылады.
Күші жойылған паспорт тиісті акт жасалып, комиссиялық тəртіппен жойылады.
Акт объектінің құқық иеленушісі болып табылатын ұйымда қалады. Қазақстан 

Республикасының шет елдегі мекемесінің паспортын жою туралы актісі тиісті шет елдегі 
мекемеде қалады.

Актінің көшірмесі паспорттың екінші данасы сақталатын жерге жіберіледі.
 48. Паспорттағы мəліметтер шектеулі сипатта болады, онымен жұмыс істеу тəртібі 

заңнаманың қолжетімділік шектеулі ақпаратқа қойылатын талаптарына сəйкес бел-
гіленген.

 49. Паспорт терроризмге қарсы операция, оқу-жаттығулар, жаттығулар мен экспери-
менттер өткізілген жағдайда пайдаланылады.

 50. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтермен жұмыс жүргізілетін объектілерде 
паспорт осы талаптарға сəйкес жəне «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын ескере отырып əзірленеді.

 51. Осы тараудың 38–41, 45–46-тармақтары Қазақстан Республикасының террористік 
тұрғыдан осал шет елдердегі мекемелерінің терроризмге қарсы қорғалу паспортын 
əзірлеуге жəне онымен жұмыс істеуге қойылатын талаптарына қолданылмайды.

 52. Паспорттардың даналарын əзірлеу, келісу, есепке алу, сақтау жəне (немесе) жою, 
егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, нұсқаулықтарда 
нақтыланады, паспорттың өзектілігін жəне оның жедел штабқа уақтылы берілуін 
қамтамасыз етеді.

 6-тарау. Террористік тұрғыдан осал объектілерді инженерлік-техникалық 
жабдықтармен жарақтандыруға қойылатын талаптар

1-параграф. Жалпы ережелер

53. Объектілерді жарақтандыру үшін мынадай инженерлік-техникалық құралдар пай-
даланылады:

1) объектінің периметрін рұқсатсыз кіруді жоққа шығаратын жəне объектінің режимдік 
шарттарын қанағаттандыратын жабдықтау бойынша: объектінің периметрін, аймақтары 
мен жекелеген учаскелерін қоршау (физикалық кедергі); бақылау-өткізу пункттері; таранға 
қарсы құрылғылар (оның ішінде вазондар, сəулет, ландшафт элементтері, боллардтар 
жəне басқалар); объектінің ғимараттары, құрылысжайлары қабырғаларының, оның те-
резе ойықтарының күшейтілуі; кіруді бақылау жəне басқару, кіруді шектеу құралдары, 
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тексеріп қарау, жарықтандыру жүйелері мен құралдары; тойтару аймақтары, бақылау-із 
кесу жолақтары; бақылау мұнаралары, сыртқы периметрді өзге бақылау жүйелері;

2) объектідегі ахуалды бақылау бойынша: байланыс, хабарлау, күзет жəне дабыл 
сигнализациясының жүйелері мен құралдары (оның ішінде дабыл берудің ұтқыр не 
стационарлық құралдары – «дабыл түймелері»), телевизиялық күзет жүйелері, пилотсыз 
ұшу аппараттарына қарсы іс-қимыл жүйелері;

3) қауіпсіздік жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ететін: резервтік, үздіксіз электрмен 
жабдықтау жүйелері мен құралдары.

Террористік тұрғыдан осал объектілерді осы тармақта тікелей көрсетілмеген, бірақ дəл 
сол міндеттер мен функцияларды орындайтын немесе дəл сол мақсаттарға сай келетін 
өзге инженерлік-техникалық жабдықтармен жарақтандыруға жол беріледі.

 54. Террористік тұрғыдан осал барлық объектілер міндетті түрде телевизиялық күзет 
жүйелерімен жəне хабарлау жүйелерімен жарақтандырылады.

Объектінің телевизиялық күзет жүйелеріне кіретін бейнебақылау жүйелеріне 
қойылатын техникалық талаптар Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
төрағасының 2020 жылғы 27 қазандағы № 69 бұйрығымен бекітілген Ұлттық бейнемо-
ниторинг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында (бұдан əрі – Ұлттық бейнемониторинг 
жүйесінің жұмыс істеу қағидалары) белгіленген бейнебақылау жүйелерінің төменгі 
техникалық мүмкіндіктеріне сəйкес келуі қажет.

 55. Объектілерді 54-тармақта көрсетілген жүйелерді қоспағанда, осы тарауда белгі-
ленген инженерлік-техникалық жабдықпен жарақтандыру мүмкін болмаған жағдайда 
нұсқаулыққа сəйкес олардың жоқ екенін білдірмейтін өзге инженерлік-техникалық шешім-
дер жəне (немесе) қауіпсіздік шаралары қолданылады.

 56. Объектіні салуды, реконструкциялауды, жаңғыртуды, күрделі жөндеуді жобалау
кезінде объектінің меншік иесі, иесі (оның ішінде əлеуетті) объектінің террористік тұр-
ғыдан осал объектілерге жатқызу өлшемшарттарына сəйкестігін анықтауы жəне қажет 
болған жағдайда тиісті инженерлік-техникалық жарақтандыруды қарастыруы қажет.

 57. Террористік тұрғыдан осал объектілердің меншік иесінің, иесінің, басшысының не-
месе өзге де лауазымды адамдарының шешімі бойынша объектіде қосымша инженерлік-
техникалық жабдық орнатылуы мүмкін.

 58. Жобалау жəне объектілерді инженерлік-техникалық жабдықтармен жарақтандыру 
үшін террористік тұрғыдан осал объектілердің меншік иелері, иелері, басшылары оның 
ықтимал қауіпті учаскелерін анықтайды.

Осы учаскелерге апаратын бағыттарда инженерлік-техникалық жарақтандырудың ба-
рынша тығыздығы қамтамасыз етіледі.

 59. Объектіні инженерлік-техникалық жабдықпен жарақтандыру жөніндегі іс-шараларды 
аяқтау мерзімі:

1) аумақтық тізбелерге кіретін объектілер үшін объектіге террористік тұрғыдан осал 
мəртебе деген беру туралы хабарлама алынған;

2) ведомстволық тізбеге кіретін объектілер үшін объектіге террористік тұрғыдан осал 
деген мəртебе берілген сəттен бастап 6 айдан аспайды.

Күзетілетін объектілерді инженерлік-техникалық жабдықтармен жарақтандыруды 
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аяқтау мерзімдерін мүдделі мемлекеттік органдармен, ұйымдармен жəне объекті ие-
лерімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі 
белгілейді.

Бұл ретте, объектішілік бейнебақылау жүйелерін Ұлттық бейнемониторинг жүйесіне 
қосу мерзімдері Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында 
белгіленеді.

Мыналар үшін өзге мерзімдер белгіленуі мүмкін:
1) аумақтық тізбеде тұрған объектілер үшін – объектінің терроризмге қарсы қор-

ғалуының жай-күйін комиссиялық тексеруден кейін əкімдік жанындағы терроризмге қарсы 
комиссияның келісімі бойынша;

2) ведомстволық тізбелерде тұрған объектілер үшін – объектінің терроризмге қарсы 
қорғалуының жай-күйін комиссиялық тексеруден кейін. Комиссия құрамын мемлекеттік 
органның бірінші басшысы белгілейді.

Объектіні инженерлік-техникалық жабдықпен жарақтандыру жөніндегі іс-шараларды 
аяқтау мерзімі ықтимал қауіптілік дəрежесіне, терроризм актілерін жасау қаупіне, 
республикалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражаты жəне бюджеттен тыс көздер 
қаражаты есебінен тиісті іс-шараларды орындауға арналған қаражат шығыстарының 
болжамды көлеміне сүйене отырып белгіленеді.

 60. Объектінің инженерлік-техникалық жабдықтары үнемі жұмыс істейтін күйде болуы тиіс.
 61. Аумағында атыс қаруы мен оқ-дəрілерді (патрондарды) сату жүзеге асырылатын 

объектілерді жарақтандыру (жабдықтау) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2019 жылғы 1 шілдедегі № 602 бұйрығымен бекітілген Азаматтық жəне қызметтік қару 
мен оның патрондары айналымының қағидаларына сəйкес қамтамасыз етіледі.

 62. Террористік тұрғыдан осал жəне мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілерді жабдықтау 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 қазандағы № 1151 қаулысымен бекі-
тілген мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің инженерлік-техникалық нығайтылуы 
жөніндегі талаптарға сəйкес қамтамасыз етіледі.

 2-параграф. Аса маңызды мемлекеттік, стратегиялық объектілерді, 
стратегиялық маңызы бар экономика салаларының объектілерін, қауіпті 

өндірістік объектілерді, күзетілетін объектілерді жарақтандыру

63. Аумағы бар объектілер периметрі бойынша объектіге жəне объектіден адамдар -
дың еркін өтуі мен көлік құралдарының жүруіне кедергі келтіретін қоршаумен жабдық талады.

Бұл талап мына объектілерге қолданылмауы мүмкін:
1) арнаулы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдарының объектілерінен 

басқа, орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының 
Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың 
ведомстволарының, құрылымдық жəне аумақтық бөлімшелерінің объектілері (бұл рет-
те объектіге адамдардың бақылаусыз өтуіне жəне (немесе) көлік құралдарының жүруіне 
кедергі келтіретін алмастырушы жүйелер жəне (немесе) қауіпсіздік шаралары көзделуі 
тиіс);
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2) көліктік инфрақұрылым объектілері (объектінің ықтимал қауіпті учаскелері қоршау-
мен қамтамасыз етіледі);

3) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан 
Республикасының шет елдердегі мекемелерінің объектілері.

Негізгі қоршау:
1) еркін өтуді жоққа шығаратын жəне объектінің режимдік шарттарын қанағаттанды-

ратын биік жəне жерге терең орнатылған болуы;
2) конструкциясы қарапайым, беріктігі жоғары жəне ұзақ уақытқа төзімді болуы;
3) одан өтуді жеңілдететін түйіндер мен конструкциялары болмауы тиіс.

Периметрдің қоршауы мынадай сипаттамаларға сəйкес болуы тиіс:
1) барлық маусымдардың жəне тиісті климаттық аймақтардың сыртқы климаттық 

факторларына төзімділігі;
2) индустриялық кедергілерден жəне көлік құралдары тудыратын кедергілерден, құс-

тар мен жануарлардың əсерінен қорғалуы.
 64. Персоналдың, келушілердің жəне көлік құралдарының объектіге кіруін (шығуын) 

шектеуді көздейтін өткізу режимі бар объектілер адамдар мен көлік құралдарын рұқсат 
етілген өткізуді жүзеге асыру мақсатында бақылау-өткізу пункттерімен жарақтан-
дырылады.

Бақылау-өткізу пункттерінің саны адамдар мен көлік құралдарын қажетті өткізу 
қабілетін қамтамасыз етуі тиіс.

Бақылау-өткізу пункттері сыртқы жəне (немесе) ішкі болуы мүмкін.
Қоршау болса, сыртқы бақылау-өткізу пункті жабдықталады.
 65. Объектілердің ғимараттарына, үй-жайлары мен аймақтарына санкцияланған кіруді 

жəне (немесе) олардан шығуды қамтамасыз ету мақсатында объектілер кіруді бақылау 
жəне басқару жүйелерімен жəне (немесе) кіруді шектеу құралдарымен жабдықталады.

Объектіні кіруді бақылау жəне басқару жүйесімен жарақтандыру объектіге жəне (неме-
се) оның аймақтарына (учаскелеріне) персонал мен келушілердің əртүрлі кіру деңгейін 
көздейтін аймақтар бойынша жүргізіледі.

Кіруді бақылау жəне басқару жүйелері терроризм актісін жасауға əрекет ету немесе жа-
сау, дəлелдеме базасын қалыптастыру кезінде объективті тергеп-тексеруді қамтамасыз 
ету, объект персоналы немесе бөгде адамдар санкцияланбаған іс-қимыл жасаған кез-
де тергеп-тексеру жүргізу мақсатында кейіннен бірмəнді жіктеу үшін барлық оқиғалар 
архивін ақпарат жеткізгіштерге автоматты түрде жазуды жəне бір жыл бойы сақтауды 
қамтамасыз етуі тиіс.

Персонал мен келушілер аз өтетін (келетін) объектілер үшін объектіні объектіге 
жəне (немесе) оның ықтимал қауіпті учаскелері мен қауіпті аймақтарына кіруді шектеу 
құралдарымен ғана жабдықтауға жол беріледі.

 66. Объектідегі жəне (немесе) оның ықтимал қауіпті учаскелеріндегі ахуалға бақылау 
жүргізу, сондай-ақ жағдайды бағалау жəне бұзушылардың əрекеттерін тіркеу үшін 
объектілер санкциясыз ену фактісін көзбен шолып растау мақсатында телевизиялық 
күзет жүйелерімен жабдықталады.

Телевизиялық күзет жүйесімен:
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1) аумақтың периметрі;
2) бақылау-өткізу пункттері (бар болса);
3) тексеріп-қарау үй-жайлары (бөлмелері), көлікті тексеріп-қарау аймақтары (бар болса);
4) негізгі жəне қосалқы есіктер;
5) ықтимал қауіпті учаскелері бар аумақ пен үй-жайлар, үй-жайлар (орындар), оларға 

апаратын дəліздер;
6) объект басшысының (меншік иесінің) қалауы бойынша басқа үй-жайлар жабдық-

талады.
Телевизиялық күзет жүйесі:

1) көрнекі ақпаратты күзет бөлімшесінің арнайы бөлінген үй-жайындағы жергілікті
бақылау пунктінің не орталықтандырылған күзет пунктінің мониторларына автоматтан-
дырылған режимде беруді;

2) оқиғаларды кейіннен талдау үшін бейнеақпаратты сақтауды (ақпаратты сақтау 
мерзімі 30 тəуліктен кем болмауы тиіс);

3) бейнежазбаға жедел қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.
 67. Объектіге жəне (немесе) объектінің қорғалатын аймағына санкциясыз ену немесе 

енуге əрекет жасау туралы хабарламаларды анықтау жəне беру мақсатында объектілер 
күзет жəне дабыл сигнализациясы жүйелерімен жəне құралдарымен жарақтандырылады.

Күзет сигнализациясы жүйесінің құрылымы:
1) осы объектінің жұмыс режиміне;
2) үй-жайлардың ғимарат ішінде орналасу ерекшеліктеріне;
3) күзетілетін аймақтардың санына байланысты айқындалады.

 68. Объектілер тəуліктің қараңғы уақытында олардың терроризмге қарсы қорғалуын 
қамтамасыз ету мақсатында күзеттік жарықтандыру жүйелерімен жəне құралдарымен 
жабдықталады.

Күзеттік жарықтандыру ені 3–4 метр, жарық беруі кемінде 10 люкс болатын тұтас 
жолақ құрай отырып, тəуліктің қараңғы уақытында периметрдің кез-келген нүктесінде 
объектінің жарықтандырылуын қамтамасыз етуі тиіс.

 69. Күзетілетін объектілер күзет бөлімшелерінің күштері мен құралдарын басқару үшін
ақпарат алмасу мақсатында байланыс жүйелерімен жəне құралдарымен жарақтандыры-
лады.

Байланыс жүйелері күзет пунктіндегі кезекші мен қызмет көрсетілетін аумақтағы күзет 
нарядтары арасында, қызмет көрсетілетін аумақ шегіндегі күзет нарядтары арасында 
екіжақты радиобайланысты қамтамасыз етуі тиіс.

 70. Объектілер штаттан тыс жағдайдың туындауы (терроризм актісінің жасалуы не-
месе жасалу қаупі жəне туындаған салдары туралы) жəне олардың іс-қимылын үйлестіру 
туралы объект персоналы мен келушілерді жедел хабардар ету мақсатында хабардар 
ету жүйелерімен жəне құралдарымен жабдықталады.

Объектінің персоналы мен келушілерді хабардар ету техникалық құралдардың 
көмегімен жүзеге асырылады, олар:

1) ғимараттарға, үй-жайларға, объект аумағының адамдар үнемі немесе уақытша бо-
латын учаскелеріне дыбыс жəне (немесе) жарық сигналдарын беруді;
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2) қауіптілік сипаты, эвакуациялау қажеттілігі мен жолдары, объектінің персоналы 
мен келушілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған басқа да іс-қимылдар тура-
лы ауызша ақпаратты трансляциялауды қамтамасыз етуі тиіс.

Хабарлағыштардың саны жəне олардың қуаты адамдар үнемі немесе уақытша бола-
тын барлық жерлерде қажетті естілуді қамтамасыз етуі тиіс.

 71. Объектілер күзет жəне дабыл сигнализациясы, кіруді бақылау жəне басқару, 
жарықтандыру, бейнебақылау жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін резервтік 
электрмен жабдықтау жүйелерімен жəне құралдарымен жабдықталады.

Күзет жəне дабыл сигнализациясы, кіруді бақылау жəне басқару жүйелері негізгі желілік 
қоректендіру болмаған кезде жабдықтың кемінде 2 сағат жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 
аккумуляторлық қолдаумен үздіксіз қоректендіру көздерін қамтуы тиіс.

Автономды резервтік электр қоректендіру көздері кіруді бақылау жəне басқару жүйесі-
нің, телевизиялық бейнебақылау жүйесінің, күзеттік жəне кезекші жарықтандырудың 
жұмысын қамтамасыз етуі тиіс:

1) қалалар мен қала үлгісіндегі кенттерде – кемінде 24 сағат;
2) ауылдық аудандарда – кемінде 48 сағат;
3) жету қиын аудандарда – кемінде 72 сағат.

 72. Объектілердің ғимараттары мен құрылыстарының инженерлік-техникалық нығай-
тылуы бұзушылардың объектіге жəне оның ішіне енуінің қиындығын қамтамасыз етуі тиіс.

Құдықтар, люктер, лаздар, шахталар, ашық құбыржолдар, каналдар жəне ғимараттар 
мен құрылыстарға кіруге болатын осыған ұқсас басқа да құрылыстар түріндегі кіретін 
немесе шығатын жерлері бар жерасты жəне жерүсті коммуникациялар тұрақты неме-
се алмалы-салмалы торлармен, қақпақтармен, бекітілетін құрылғылары бар есіктермен 
жабдықталады, сондай-ақ басқа да техникалық күзет құралдарымен жабдықталуы мүмкін.

 73. Объектілерде ғимараттардың терезе, есік ойықтарын қорғау құралдарын (оққа 
төзімді шынылармен, жарылыстан қорғайтын пленкамен, торлармен жабдықтау), құры-
лыстарды, үй-жайларды, құлыптарды жəне бекіту құрылғыларын, өзге де инженерлік-
техникалық шешімдерді қолдану объектілердің қорғалу деңгейінің жоғарылауымен 
негізделуге, сондай-ақ өзге де инженерлік-техникалық құралдардың болмауын алмас-
тыруға тиіс.

Көліктік бақылау-өткізу пункттерінде жəне объектінің аумағына өзге де кіреберістерде 
қоршауда олардың жабық күйде мығым бекітілуін қамтамасыз ететін конструкциясы бар 
қақпалар жабдықталады.

Қақпалар мен шарбақ қақпалардың құлыптау жəне бекіту құрылғылары қиратушы 
əсер етуден қажетті қорғауды қамтамасыз етуі, су, қар, бұршақ, құм жəне басқа фактор-
лар тікелей əсер еткен кезде осы климаттық аймаққа тəн қоршаған ауаның температура-
сы мен ылғалдылығы диапазонында жұмыс қабілетін сақтауы тиіс.

 74. Техникалық тексеріп-қарау құралдары объектілерде қаруды, объектіге жəне объ ек -
тіден санкциясыз енгізуге (шығаруға), əкелуге (əкетуге) тыйым салынған басқа да 
бұйымдар мен заттарды табу үшін қолданылады.

Объектіні техникалық тексеріп-қарау құралдарымен жарақтандыру объектілерге тəн 
қатерлерге, оның жұмыс істеу ерекшеліктеріне сəйкес келуі тиіс.
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 75. Объектілердің периметрі бойынша қауіптілігі жоғары учаскелер болған кезде, егер 
Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында өзгеше белгіленбесе, объектілер көлік құралдарын мəжбүрлеп тоқтату 
мақсатында таранға қарсы құрылғылармен жабдықталады.

 76. Қажет болған жағдайда объектілерде күзет бөлімшелерінің жəне (немесе) олар -
дың қарауылдарының үй-жайлары жабдықталады, оларды ғимараттардың бірінші 
қабатында орналастыру ұсынылады. Бұл ретте үй-жайдың конструкциясы тиісті санат-
тағы ғимараттардың конструкциясына қойылатын талаптарға сəйкес болуы тиіс.

 77. Объектінің қоршауына тікелей іргелес жатқан аумақта, қажет болған жағдайда, 
объектіге санкциясыз енуді анықтау үшін тойтару аймағы жабдықталады.

Тойтару аймағының ені техникалық күзет құралдарын табу аймағының енінен артық 
болуға тиіс.

 78. Қажет болған жағдайда объектілерде күзетілетін аумақтың периметрінен өткен 
тəртіп бұзушының ену іздерін анықтау мақсатында бақылау-із кесу жолағы орналастыры-
лады.

Бақылау-із кесу жолағы, əдетте, тойтару аймағында орналасады.
 79. Қорғалатын аумақтың ауданы үлкен болған жағдайда көріністі ұлғайту жəне жақсы 

көрінуі үшін объектілер бақылау мұнараларымен жабдықталуы мүмкін.
Мұнараның биіктігі жəне ол орнатылатын орын жер бедеріне, конфигурациясына жəне 

жергілікті жағдайларға байланысты анықталады.
Мұнараның конструкциясы күзетшіні атыс қаруымен зақымдаудан қорғауды 

қамтамасыз етуі тиіс.
 80. Пилотсыз ұшу аппараттары, оның ішінде квадрокоптерлер арқылы террор құрал-

дарын жеткізуге жəне қолдануға байланысты қауіп-қатерлер өзекті объектілерге пилот-
сыз ұшу аппараттарына қарсы іс-қимыл жүйесін қарастыру ұсынылады.

 81. Осы параграфта көрсетілген инженерлік-техникалық жабдықпен:
1) су шаруашылығының объектілері объектінің ықтимал қауіпті учаскелерінде ғана;
2) «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қауіпті 

өндірістік объектілерге жатқызылған объектілер өндірістік қауіпсіздік саласындағы 
заңнаманы ескере отырып жарақтандырылады.

 3-параграф. Адамдар көп жиналатын объектілерді жарақтандыру

82. Объектідегі, оның ықтимал қауіпті учаскелеріндегі ахуалды бақылауды жүргізу, 
сондай-ақ жағдайды бағалау жəне бұзушылардың əрекеттерін тіркеу үшін санкциясыз ену 
фактісін көзбен шолып растау мақсатында объектілер телевизиялық күзет жүйелерімен 
жарақтандырылады.

Жеке ғимаратты (ғимараттар кешенін) алып жатқан объектіде телевизиялық күзет 
жүйесімен:

1) объектіге іргелес жатқан аумақтың периметрі;
2) бақылау-өткізу пункттері (бар болса);
3) тексеріп қарау үй-жайлары (бөлмелері) жəне көлікті тексеріп қарау аймақтары (бар 

болса);
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4) негізгі жəне қосалқы есіктер;
5) объектіде адамдардың жаппай болуы мүмкін орындар жабдықталады.

Ғимараттың бір бөлігін алып жатқан объектіде бейнебақылау жүйесімен:
1) объектіде адамдардың жаппай болуы мүмкін орындар;
2) негізгі жəне қосалқы есіктер (бар болса) қамтылуы қажет.

Телевизиялық күзет жүйесі:
1) көрнекі ақпаратты күзет бөлімшесінің арнайы бөлінген үй-жайындағы жергілікті ба -

қылау пунктінің не орталықтандырылған күзет пунктінің мониторларына автоматтандыр-
ылған режимде беруді;

2) оқиғаларды кейіннен талдау үшін бейнеақпаратты сақтауды қамтамасыз етуі тиіс 
(ақпаратты сақтау мерзімі 30 тəуліктен кем болмауы тиіс).

 83. Адамдар көп жиналатын объектілер штаттан тыс жағдайдың туындауы (терроризм 
актісінің жасалуы немесе жасалу қаупі жəне туындаған салдары туралы) жəне олардың 
іс-қимылын үйлестіру туралы объект персоналы мен келушілерді жедел хабардар ету 
мақсатында хабардар ету жүйелерімен жəне құралдарымен жабдықталады.

Объектінің персоналы мен келушілерді хабардар ету техникалық құралдардың 
көмегімен жүзеге асырылады, олар:

1) ғимараттарға, үй-жайларға, объект аумағының адамдар үнемі немесе уақытша бо-
латын учаскелеріне дыбыс жəне (немесе) жарық сигналдарын беруді;

2) қауіптілік сипаты, эвакуациялау қажеттілігі мен жолдары, объектінің персоналы 
мен келушілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған басқа да іс-қимылдар тура-
лы ауызша ақпаратты трансляциялауды қамтамасыз етуі тиіс.

Хабарлағыштардың саны жəне олардың қуаты адамдар үнемі немесе уақытша бола-
тын барлық жерлерде қажетті естілуді қамтамасыз етуі тиіс.

 84. Тиісті сала (ведомство) үшін маңызды нұсқаулықтарда айқындалатын адамдар 
сыйымдылығының (болу мүмкіндігінің) сандық көрсеткіштері бар адамдар көп жиналатын 
объектілер міндетті түрде: күзет қызметі субъектілерін орталықтандырылған бақылау 
пультіне жасырын сигнал беруге мүмкіндік беретін ұтқыр не стационарлық дабыл беру 
құралымен («дабыл түймелері») жарақтандырылуы тиіс.

 85. Адамдар көп жиналатын объектілер 82 жəне 83-тармақтарда көзделген іс-шара-
ларға қосымша:

1) функционалдық ерекшеліктері мен сыйымдылығының сандық көрсеткіштеріне 
сүйене отырып, объектілерде қаруды, объектіге жəне объектіден санкциясыз енгізуге 
(шығаруға), əкелуге (əкетуге) тыйым салынған басқа да бұйымдар мен заттарды табу 
мақсатында техникалық тексеріп қарау құралдарымен жарақтандырылады;

2) мақсатын ескере отырып, объектілердің ғимараттарына, үй-жайлары мен аймақ-
тарына санкцияланған кіруді жəне (немесе) олардан шығуды қамтамасыз ету мақсатында 
объектілер кіруді бақылау жəне басқару жүйесімен жабдықталады;

3) объектіге келушілерді басып кету қаупін болдырмау үшін олардың орналасуына
(кіру топтары, адамдар жаппай болуы мүмкін ашық орындар) жəне көлік құралдарының 
қозғалысы жолдарына қатысты кірме жолдарға байланысты таранға қарсы құрыл-
ғылармен жабдықталуы мүмкін;
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4) қауіптілігі ықтимал учаскелердің болуына байланысты күзет сигнализациясы жүйе -
сімен жарақталады.

¹ Осы жерде жəне бұдан əрі объектінің белгілі бір жағдайларда 25-тен астам адам бо-
луы мүмкін үй-жайлары мен алаңдары. Объектілердегі техникалық құжаттарда орын (үй-
жай) үшін сыйымдылық көрсеткіші болмаған жағдайда, адамдардың болуы мүмкін санын 
есептеу үй-жайдың (алаңның) жалпы ауданынан бір адамға 1,5 м² есебінен жүзеге асы-
рылады.

 Террористік тұрғыдан
осал объектілердің терроризмге

қарсы қорғалуын ұйымдастыруға
қойылатын талаптарға

1-қосымша

Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтың мазмұнына қойылатын негізгі талаптар

1. Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдас-
тыру жөніндегі нұсқаулықты (бұдан əрі – нұсқаулық), орталық мемлекеттік орган, оның 
ішінде Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін 
мемлекеттік орган салалық қауіпсіздік талаптарының ерекшелігіне, объектілердің 
ерекшеліктеріне, сондай-ақ осы объектілерге тəн қауіптерге қарай осы талаптардың 
негізінде өз бетінше əзірлейді.

2. Нұсқаулықтың тақырыбы мен мəтінінде объектілер қарауына жататын мемлекеттік 
органның толық атауы жазылады немесе мемлекеттік орган басшылықты жүзеге асыра-
тын қызмет аясы (саласы) көрсетіледі.

3. Нұсқаулықта мынадай тараулар болуы тиіс:
1-тарау. «Жалпы ережелер».
2-тарау. «Өткізу режимін ұйымдастыруға қойылатын талаптар».
3-тарау. «Профилактикалық жəне оқу іс-шараларын ұйымдастыруға қойылатын та-

лаптар».
4-тарау. «Террористік көріністерге ден қою, сондай-ақ жасалған террористік акт нəти-

жесінде туындайтын техногендік қатерлерді жою мəселелері бойынша өзара іс-қимылды 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар».

5-тарау. «Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу пас-
портын əзірлеуге жəне онымен жұмыс істеуге қойылатын талаптар».

6-тарау «Террористік тұрғыдан осал объектілерді инженерлік-техникалық жабдықпен 
жарақтандыруға қойылатын талаптар».

Қосымшалар.
4. «Жалпы ережелер» деген тарау мыналарды қамтиды:
1) нұсқаулықты əзірлеу үшін негіздеме;
2) нұсқаулықтың қолданылу саласы (қандай объектілерге қолданылады);
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3) нұсқаулықтың ұғымдық аппараты;
4) объектілердің терроризмге қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары мен шарт-

тары.
5. «Өткізу режимін ұйымдастыруға қойылатын талаптар» деген 2-тарау мыналарды 

қамтиды:
1) өткізу режимінің мақсаты;
2) объектінің ерекшелігін ескере отырып, ондағы өткізу режимін ұйымдастырудың 

ерекшеліктері (кіру аймақтарын бөлу қажеттігі, келушілерді өткізу, объектіге алып өтуге 
тыйым салынған заттардың тізбесін анықтау қажеттігі мен мақсаты жəне басқалары);

3) өткізу режимін қамтамасыз ету бойынша негізгі іс-шаралар (қажет болған жағдайда 
өткізу режимінің қағидаларын, террористік тұрғыдан осал объектілерді күзетуді жəне 
қорғауды іске асыратын физикалық күзет бекеттерін қою);

4) өткізу режимін қамтамасыз етуге тартылатын бөлімшелер;
5) өткізу режимінің ұйымдастырылуын сипаттайтын өзге мəселелер.
6. «Профилактикалық жəне оқу-жаттығу іс-шараларын ұйымдастыруға қойылатын та-

лаптар» деген 3-тарау мыналарды қамтиды:
1) сабақтарды өткізу мақсаттары мен нысандары;
2) сабақтарды өткізу мерзімдері мен кезеңділігі;
3) əртүрлі адамдар тобымен сабақтарды ұйымдастыру жəне өткізу ерекшеліктері;
4) профилактикалық жəне оқу-жаттығу іс-шараларының ұйымдастырылуын сипаттай-

тын өзге де мəселелер.
7. «Террористік көріністерге ден қою, сондай-ақ жасалған террористік акт нəтижесін-

де туындайтын техногендік сипаттағы қатерлерді жою мəселелері бойынша өзара іс-
қимылды ұйымдастыруға қойылатын талаптар» деген 4-тарау:

1) объектілердің меншік иелерінің, иелерінің, басшыларының объектіде терроризм 
актісін дайындау немесе жасау туралы хабарлама алған кездегі іс-қимылын;

2) уəкілетті органдарға объектінің қауіпсіздігіне ықтимал қауіптер, объектідегі терро-
ризм актілерінің жасалуы туралы хабарлау үшін мəліметтерді;

3) террористік қауіптіліктің əртүрлі деңгейлері анықталған кезде дағдарыстық жағдай -
ларды оқшаулау функцияларын орындайтын жəне жеке құрам мен қауіпсіздік бөлім-
шелерінің құрамындағы адамдарды анықтау жөніндегі ұйымдастырушылық шараларын 
жəне олардың іс-қимылдарын (бастапқы ден қою шараларын);

4) өзара іс-қимылдың ұйымдастырылуын сипаттайтын өзге де мəселелерді анықтайды.
8. «Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу паспортын 

əзірлеуге жəне онымен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» деген 5-тарау:
1) объектілердің паспорттарын əзірлеуді;
2) объектілердің паспорттарын есепке алуды;
3) объектілердің паспорттарын сақтауды, оларды жедел штабқа беруді;
4) объектілердің паспорттарын жоюды анықтайды.
9. «Террористік тұрғыдан осал объектілерді инженерлік-техникалық жабдықтармен 

жарақтандыруға қойылатын талаптар» деген 6-тарау мыналарды қамтиды:
1) объектілер тобын айқындау (орындалатын тапсырмалардың ерекшелігі, персонал 

мен келушілердің саны, орналасқан орны, оларға тəн қауіптер бойынша біртекті);



37№ 7 (127) – 2021

 ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ ҚОРҒАУ

2) объектілердің топтарын инженерлік-техникалық құралдармен жарақтандыру (та-
лаптарға сəйкес міндетті, терроризмге қарсы қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті, ал-
мастыратын жəне қосымша (қажет болған жағдайда);

3) инженерлік-техникалық жабдықтардың негізгі сипаттамалары: нені қамтамасыз ету
керек; қажет болған жағдайда материалдар мен өндіріс түрлері, орналастыру ерек-
шеліктері, оларды орнатуға қажетті инженерлік шешімдер, монтаж алаңдары, сандық 
жəне сапалық көрсеткіштер, құрылғылар типтері жəне өзге де қажетті сипаттамалар;

4) объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыруға негізделген өзге де мə-
селелер.

10. Нұсқаулыққа қосымшалар мыналарды қамтиды:
1) сабақтар тақырыбының нұсқалары;
2) сабақ өткізу туралы есеп беру нысандары;
3) əртүрлі объектілердегі адамдар тобының террористік сипаттағы ықтимал қауіп-

қатерлерге əрекет ету алгоритмдері;
4) объектіге алып өтуге тыйым салынған заттардың тізбесі (қажет болған жағдайда);
5) өзгелер (қажет болған жағдайда).

«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 лас-
таушы 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

Соңы. Басы № 4, 5, 6-санда, 2021 

  Қазақстан Республикасының
Экология, геология жəне

табиғи ресурстар министрінің
2021 жылғы 11 қаңтардағы

№ 1 бұйрығына
4-қосымша

Электролиз əдісімен алюминий өндіру кезіндегі қоршаған ортаға 
эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері

1-тарау. Қолданылу саласы

1. Осы Электролиз əдісімен алюминий өндіру кезіндегі қоршаған ортаға эмиссиялар 
техникалық үлестік нормативтері (бұдан əрі – нормативтер) 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 17-бабының 26-3) тармақшасына, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес 
əрі Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму жəне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттарда алға қойылған қоршаған ортаны қорғау 
жəне табиғи ресурстарды сақтау жөніндегі міндеттерді ескере отырып əзірленді.

Нормативтер тізбесі осы нормативтерге 1-қосымшада келтірілген ең озық қолжетімді 
технологияларды ескере отырып, пайдаланылатын шикізаттың түріне қарамастан, 
криолитті алюминий тотығы балқымасынан алюминийді электролиздеу өндірісі кезінде 
қолданылатын процестер (бұдан əрі – процестер) үшін қоршаған ортаға эмиссиялардың 
техникалық үлестік нормативтерін белгілейді.

2. Электролиз əдісімен алюминий өндіру процестеріндегі қауіпті факторларға (қауіп-
терге) шикізат пен материалдарды беру, алюминийді электролиттік алу, құю, футеров-
каны қағу, күйдірілген анодтар өндіру, шойынды балқыту, анодтарды құю, электролитті 
ұсақтау, күйіндіні ұсақтау, шойын құю, анодтарды ораудан шығару негізгі бөлімшелерде: 
алюминий электролизі жəне күйдірілген анод өндіруде жүзеге асырылатын күйіндіні 
салқындату процестерінен шығарылатын эмиссиялар жатады.

( h t t p s : / / e . n p a . m c f r .
kz/883889)

 (https://e.npa.mcfr.
kz/892029)

(https://e.npa.mcfr.kz/898282)

бекітілді
«Эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтерін, оның ішінде атмосфераға лас-

Күшіне енді: 2021.26.01

Соңы. Басы № 4, 5, 6-санда, 2021 
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Күйдірілген анод өндірісі электролиз əдісімен алюминий өндірудің негізгі процесінің 
қатар жүретін процесі болып табылады.

2-тарау. Терминдер мен анықтамалар

3. Осы нормативтерде мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
1) алюминийді электролит жолымен алу – катодта (сұйық алюминийде) алюминий 

катиондарының разрядымен жəне металл алюминийді қалпына келтірумен, ал оттегі 
иондарының – СО2 жəне CO қоспасының түзілуімен көміртекті анодта криолитті алюми-
ний тотығы балқымасының (электр тоғының əсерімен, температурасы шамамен 950 оС 
кезінде) электр химиялық бөліну процесі;

2) аэрациялық фонарь – жылуды, шаңды, түтінді жəне газдарды бөле отырып, ме-
таллургия жəне химия өнеркəсібінің өндірістік ғимараттарын жалпы алмасу вентиля-
циясымен қамтамасыз етуге жəне табиғи жарықпен жарықтандыруға арналған жабын-
дылардағы саңылаудың үстіндегі шыныланған құрылғылар;

3) алюминий – электролиз процесінің нəтижесінде катодта бөлінетін жəне электролиз-
дерден алынатын техникалық сападағы металл алюминий (шикізат алюминий, бастапқы 
алюминий);

4) алюминий электролизі цехы – технологиялық процесті жүргізуге арналған жаб дық-
пен жарақталған электролиз корпустары мен құю бөлімшесінің ғимараттары, газ тазалау 
қондырғылары кіретін өндірістік ғимараттардың жиынтығы;

5) ең озық қолжетімді технологиялар (ЕҚТ) – пайдаланылатын жəне жоспарланатын 
салалық технологиялар, шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға теріс əсерінің деңгейін 
қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері қамтамасыз етілетіндей деңгейге 
дейін азайтуға бағытталған, ұйымдастыру жəне басқару шараларын қамтамасыз ететін 
техника жəне жабдық;

6) криолитті алюминий тотығының балқымасы – балқытылған криолит (Na3AlF6) жəне 
фторидтер (алюминий фториді (АLF3), кальций фториді (СаF2), магний фториді (MgF2)) 
қоспасында ерітілген алюминий тотығы (Аl2О3);

7) күйдірілген анодтар – шамамен 1100 °С температура кезінде алдын ала күйдірілген 
блоктар (ұсақталған күйінді қосылған кокс пен байланыстырғыш пектің қоспасы;

8) күйінді – электролиз процесіне енбейтін, өндірістік өнім болып табылатын анодтың 
бөлігі;

9) қосалқы жабдық – материалдарды жинау, сақтау, тасымалдау, отын дайындау, шаң 
ұстау, газ тазалау қондырғылары үшін пайдаланылатын аппараттар, агрегаттар; ав-
томатика, бөгеу, бақылау жəне қорғау аспаптары мен құрылғылары, түтін шығаратын 
құбырлар;

10) ластаушы заттар мен қалдықтардың негізгі түрлері – алюминий мен анодтарды 
электролиздік өндіру кезінде қолданылатын процестерде түзілетін ластағыш заттар мен 
қалдықтар;

11) негізгі жабдық – электролизерлер, кедергінің электропештері (миксерлер), құю ма-
шиналары, «жасыл» анодтар өндіруге арналған қондырғылар, анодтарды күйдіруге 
арналған пештер;
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12) отын – жағу кезінде жылу энергиясын алу мақсатында қолданылатын жанғыш зат-
тар (қатты, сұйық немесе газ тəріздес);

13) сазбалшық – алюминий оксидінің əртүрлі модификацияларынан тұратын кристал-
ды гигроскопиялық ұнтақ;

14) су айналымының тұйық циклі немесе сумен жабдықтау айналымы жүйесі – өңдел-
ген суды өндірістік мұқтаждарға кезең-кезеңімен тазартылғаннан, салқындатылғаннан 
жəне өңделгеннен кейін оны қайта беру жүйесі;

15) түтінді (қайтпалы) газдар – электролизерлерде анодтың тотығуы нəтижесінде пай-
да болатын газдар; пеште отынның жануы жəне технологиялық материалдың жануы 
нəтижесінде пайда болатын газдар;

16) түтін құбыры – атмосфераға тазартылған түтін газдарын тартуға жəне шығаруға 
арналған құрылыс;

17) шикізат – өнімдерді алудың технологиялық процесінде қолданылатын кез келген 
дайындалған материал: күйдірілген анодты күйіктер, электролит, көмір шаңы, алюминий 
сынығы жəне т. б.;

18) электролиз əдісімен алюминий өндіру процестері – металл алюминийін бөлу 
арқылы алюминий тотығының электролиттік ыдырауының бірізді процестері; сұйық 
алюминийді кейіннен құю жəне сарқу арқылы тауарлық алюминий алынады;

19) электролиз ваннасы немесе электролизер – электр тоғының электролизі өткен
кезде электрохимиялық тотығу-қалпына келтіру процестерін орындауға арналған, катод-
ты жəне анодты құрылғыдан тұратын арнайы электртехнологиялық жабдық;

20) эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері – шығарылатын өнімнің бірлігі-
мен немесе уақыт бірлігімен немесе ел экономикасы үшін оңтайлы шығындар жұмсалған 
кезде нақты техникалық құралдармен қамтамасыз ету мүмкіндігімен анықталатын басқа 
көрсеткіштермен қоршаған ортаға шығарылатын эмиссиялардың шамалары.

3-тарау. Қазақстан Республикасында өндірісті орналастыру шарттары

4. Қазақстан Республикасының аумағында осы осы нормативтерде белгіленген нор-
малардан аспайтын негізгі жабдықтан ластаушы заттар мен қалдықтардың қоршаған 
ортаға эмиссияларының техникалық үлестік нормативтерін қамтамасыз ететін алдын 
ала күйдірілген анодтары бар криолитті алюминий тотығы балқымасынан электролиз 
əдісімен алюминий өндірісін орналастыруға рұқсат етіледі.

4-тарау. Технологиялық процестің сипаттамасы

5. Алюминий өндірісі криолитті алюминий тотығы балқымасындағы алюминий окси-
дінің электролиттік ыдырауына негізделген жəне алюминий электролизі цехының негізгі 
жабдығы болып табылатын электролизерлерде жүзеге асырылады.

6. Алюминий құймаларын құюдың технологиялық процесіне мынадай операциялар 
кіреді:

• электролиздік корпустардан құю бөліміне вакуумдық шөміштерде шикізат алю-
минийдің келіп түсуі;
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• сұйық алюминийді ваккумдық шөміштерден миксерге құю;
• сұйық алюминийді араластыру;
• сұйық алюминийдің температурасын бақылау жəне реттеу;
• алюминий құймаларын үздіксіз құю;
• алюминий құймаларын қаттау жəне пакеттерге орап байлау;
• ішінде құймалар бар пакетті өлшеу:
• тауарлық алюминий құймаларын тексеру.
Алюминий құймаларын құюдың технологиялық процестерінің тізбесі осы норматив-

терге 1-қосымшада келтірілді.
7. Металды құю барысында алюминий құймалары салқындайды, қатаяды, блоктарға 

тоғанақталады. Бұл блоктар құймалар толық салқындағанша тұндырылады.
8. Тапсырыстарға сəйкес дайын өнімнің тиеуге дайын топтамасы қалыптасады.
9. Кəсіпорынның өндірістік цехтері мен бөлімшелері негізгі технологиялық процестерді 

үздіксіз жүргізу үшін қабылдаған қажет технологиялық процестерге сəйкес қосалқы 
өндірістердің жұмыстарын жүргізу талап етіледі, оларға жатуы мүмкін:

• кəсіпорынды ауыр техникамен, жеңіл автокөлікпен қамтамасыз етеді жəне зауыттық 
теміржол жəне автомобильдік көліктің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін көлік 
цехы;

• зауыттың өндірістік ғимараттары мен құрылыстарын жөндеу жəне күтім жасау 
жұмыстарын жүргізетін, сондай-ақ зауыттың негізгі жəне көмекші жабдықтарына 
ағымдағы жəне күрделі жөндеулер жүргізетін, электрлік жəне энергетикалық 
желілерді, электрлік жəне энергия жабдықтарын пайдаланумен жəне жөндеумен 
айналысатын жөндеу цехы;

• кəсіпорынға келіп түсетін шикізаттың, материалдардың, сондай-ақ шығарылатын 
өнімнің сапасын бақылайтын, бақылануы тиіс атмосфералық ауаны ластау көздерін -
де өндірістік экологиялық мониторинг жүргізетін, сондай-ақ санитарлық-қорғау ай-
мағының шекарасында атмосфералық ауаның сапасын бақылайтын зертханалар;

• əкімшілік-тұрмыстық орынжайлар;
• шикізат материалдары мен өзге материалдарды орналастыруға жəне сақтауға 

арналған, ашық жəне жабық типті қойма алаңдары;
• газ тазарту қондырғысының учаскелері зауыттың газ тазартқыш жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсетуге арналған;
• сығылған ауа жəне жылу өндіретін цехтар;
• кəсіпорында шыққан өрттерді сөндіру, көмек көрсету, апаттарды жою жəне құтқару 

жұмыстарын жүргізу үшін арналған өртке қарсы қауіпсіздік отряды.

5-тарау. Қоршаған ортаға эмиссиялардың белгіленген техникалық 
үлестік нормативтері

5.1-параграф. Қоршаған ортаға эмиссиялардың техникалық үлестік 
нормативтерін есептеу

10. Осы нормативтерде өндірістік процестерді жүргізген кезде атмосфералық ауаға 
шығарылатын заттар бойынша, сондай-ақ кəсіпорында түзілетін қалдықтар бойынша 
мəндер келтірілген.
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11. Шығарындылар мен түзілетін 1 тоннаға шаққандағы үлестік көрсеткіштерінің ша-
малары қолданылатын өндіріс технологиясына, пайдаланылатын шикізатқа жəне осы 
нормативтерде келтірілген басқа да көрсеткіштерге байланысты.

Кəсіпорынның өнімділігіне қатысты эмиссиялардың үлестік көрсеткіштерінің шамала-
ры алынатын жалпы өнімнің тоннасына шаққандағы көрсеткіштерге негізделе отырып 
анықталады жəне мына формулалар бойынша есептеледі:

Ластаушы заттардың атмосфералық ауаға бір жылдық шығарындалы мен жиындары 
жəне кəсіпорында қалдықтардың түзілу көлемдерінің мөлшері, Uв.о, тонна/жыл, мынаны 
құрайды:

Uв.о = nв,с,о * P
мұндағы nв,с,о – эмиссиялардың (ЛЗ, төгінділер, шығарындылар) үлестік норматив-

терінің көрсеткіші, тонна;
Р – жалпы кəсіпорын бойынша нақты өнімділік, тонна/жылына.
12. Формула зиянды заттардың шығарындысының немесе түзілетін қалдықтардың 

салмағын кəсіпорындағы уақыт бірлігімен анықтау үшін жəне алынған деректерді 
белгіленген үлестік нормативтермен алдағы уақытта салыстыру үшін пайдаланылады.

13. Осы нормативтерде белгіленген эмиссиялардың үлестік нормативтеріне ең озық 
қолжетімді технологияларды қолдану жəне енгізу есебінен жетуге болады.

5.2-параграф. Атмосфералық ауаға эмиссияларға қойылатын талаптар

14. Электролиз өндірісінің негізгі жабдығының жұмысынан жəне анодтарды күйдіруден 
атмосфералық ауаға эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері алдын ала 
күйдірілген анодтары бар электролизерлерді пайдаланатын жұмыс істеп тұрған, жаңадан 
іске қосылатын жəне қайта жаңартылатын кəсіпорындар үшін қатты бөлшектер мен газ 
тəрізді қоспаларды қоса алғанда, алты негізгі зат бойынша белгіленеді.

15. Қатты бөлшектер эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері екі зат үшін 
белгіленеді: Al2O3 алюминий оксиді (алюминийге қайта есептегенде, бейорганикалық 
фторидтер).

16. Атмосфераға газ тəріздес қоспалар эмиссияларының техникалық үлестік норма-
тивтері төрт көрсеткіш үшін белгіленеді: күкірт диоксиді (SO2), көміртегі тотығы (CO), газ 
тəріздес аралас фторидтер (НF), азот тотығы (NOх).

17. Бастапқы алюминийдің өндірісі кезінде ластаушы заттарды түзетін қосалқы өн-
дірістен шығарылатын эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері кəсіпорын бо-
йынша қосу арқылы тағайындалады.

18. Ұшпа газдардағы қатты жəне газ түріндегі ластаушы заттардың құрамын бақылау 
газ жүретін жолдарда, атмосфералық ауаға жиынтық эмиссияларды одан кейінгі қайта 
есептеумен газ тазарту құбырларында тікелей өлшеумен жүргізіледі. Алюминийді 
жəне күйдірілген анодтарды электролиттік өндірген кезде ластаушы заттардың 
шығарындыларын есептеу əдістерінің бірі ретінде ластаушы заттардың бөлінуінің үлестік 
көрсеткіштері (кг/т), шикізат пен отын компоненттерінің орташа құрамы (түсімі, шығыны), 
газ тазартқыш жүйенің технологиялық параметрлері мен көрсеткіштері қолданылатын 
есептеу əдісі табылады.
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19. Жұмыс істеп тұрған, қайта жаңартылатын жəне жаңадан салынатын кəсіпорындар 
үшін осы нормативтердің 2 жəне 3-қосымшаларына сəйкес көрсетілген қоршаған ортаға 
негізгі жабдықтарға эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері орындалады.

20. Осы нормативтерде айқындалған эмиссиялардың үлестік нормативтеріне ең озық 
қолжетімді технологияларды енгізу есебінен, процестегі ұсталған технологиялық тозаңды 
одан кейінгі қайтарумен газ жəне тозаң тазартудың торабы жабдығын қоса алғанда, 
техникалық жəне технологиялық шешімдер жүйесін енгізу есебінен қол жеткізіледі.

21. Күйдіру пештерінен қоршаған ортаға эмиссиялардың техникалық үлестік норматив-
тері осы нормативтердің 2 жəне 3-қосымшаларында белгіленген.

22. Негізгі жəне қосалқы өндірістен түзілетін жəне өндірістің жұмысының нəтижесінде 
атмосфералық ауаға шығарылатын қалған ластаушы заттар 2,51 кг/т сəйкес келеді.

5.3-параграф. Сарқынды сулар эмиссияларына қойылатын талаптар

23. Жұмыс істеп тұрған, реконструкцияланатын жəне жаңадан салынатын кəсіпорын-
дар үшін негізгі жабдықтың су айналымының тұйық циклі міндетті түрде қарастырылады.

24. Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындардың аумағында нөсер суы мен қар суы маман-
дандырылған жинақтауыштарға жиналады, ластаушы заттардың шығарындыларының 
жалпы көлемі 0,14 кг/т (nс) аспауы тиіс.

5.4-параграф. Электролиз əдісімен алюминий өндіру қалдықтарын 
орналастыру (сақтау) немесе көму кезіндегі эмиссияларға қойылатын талаптар

25. Қоршаған ортаға шығарылатын қалдықтардың эмиссияларының техникалық үлес-
тік нормативтері негізгі жабдықтан шығарылатын жеті негізгі қалдық үшін тағайындалады.

26. Қосалқы цехтар мен бөлімшелердің жұмысында түзілетін эмиссиялардың техни-
калық үлестік нормативтері барлық орналастырылған қалдықтардың мөлшері бойынша 
анықталады.

27. Өндіріс қалдықтарын жинау, орналастыру (сақтау) немесе көму кезінде қойыла -
тын экологиялық талаптар Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының нор-
маларына жəне осы нормативтерге сəйкес келеді.

28. Кəсіпорынның аумағында қоймаланатын өндіріс қалдықтарында Қазақстан Рес-
публикасының экологиялық заңнамасына сəйкес қалдықтар қауіпсіздігінің төлқұжаты бар.

29. Алюминийді өндіру жəне анодтарды күйдір процесінің нəтижесінде түзілген қауіп-
ті қалдықтар Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына 
сəйкес арнайы жабдықталған уақытша сақтау немесе тұрақты орналастыру орындарын-
да сақталуы (орналастырылуы) тиіс. Қалдықтар түзілген сəттен бастап кəсіпорындар 
олармен Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сəйкес 
қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

30. Жұмыс істеп тұрған, реконструкцияланатын жəне жаңадан салынатын кəсіпорын-
дар үшін осы нормативтердің 4-қосымшасында көрсетілген қалдықтарды жинаудың, 
орналастырудың (сақтаудың) немесе көмудің техникалық үлестік нормативтері орында-
лады.
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31. Негізгі жəне қосалқы өндірістен түзілген жəне кəсіпорынның аумағында жиналуы, 
орналастырылуы (сақталуы) немесе көмілуі тиіс қалған қалдықтардың əртүрлі түрлері 
бойынша орналастырудың үлестік нормативтерінің көрсеткіші 24,75 кг/т-дан аспауы тиіс.

5.5-параграф. Қоршаған ортаға физикалық əсерлер

32. Алюминий өндіру үшін негізгі жəне қосалқы жұмыстарды жүргізген кезде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген қоршаған ортаға физикалық əсердің нор-
маларын ұстанады.

Физикалық ластану – бұл қоршаған ортаның физикалық параметрлерінің өзгеруімен 
байланысты ластану. Физикалық əсерлер болып қоршаған ортаны жылумен, жарықпен, 
шумен, электрмагниттік, радиоактивті, радиациялық ластау табылады.

Дыбыс қысымының рұқсат етілген деңгейлері, дБ (дыбыстық қысымның баламалы 
деңгейлері, дБ) жəне өндірістік кəсіпорындар дыбысының ең жоғары деңгейі адамға əсер 
ететін физикалық факторларға қатысты гигиеналық талаптарға сəйкес келеді.

33. Инфра- жəне ультра дыбыстың, шудың, жалпы немесе жергілікті дірілдің, тондау-
шы жəне иондамайтын сəулеленудің көзі болып табылатын жабдықтың маңайындағы 
жұмыс орындарында шекті ұйғарынды деңгейден асып кетуіне жол берілмейді.

34. Өндірістік нысандарда өндірістік (ведомстволық) бақылау жүргізіледі, оны өндіріс-
тік немесе тəуелсіз аккредиттелген зертханалар жүзеге асырады. Өндірістік нысандарда 
жүргізілетін өндірістік бақылау туралы ақпарат тиісті аумақтағы халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық əл-ауқаты саласындағы мемлекеттік органның ведомствосының 
аумақтық бөлімшесіне беріледі.

35. Физикалық əсер ету көздері орналасқан жаңа жəне реконструкцияланатын нысан-
дарда орынжайлардың ішінде, жұмыс орындарында, сондай-ақ тұрғын үй құрылыстары-
ның айналасындағы аумақта əсерін төмендетуге бағытталған іс-шаралар қарастырылады.

6-тарау. Қолданысқа енгізу тəртібі мен мерзімдері

36. Осы нормативтер бекітілген сəттен бастап жаңадан салынатын кəсіпорындар үшін 
осы нормативтердің 2, 3 жəне 4-қосымшаларында көрсетілген қоршаған ортаға эмис-
сиялардың техникалық үлестік нормативтері орындалады.

37. Жұмыс істеп тұрған, реконструкцияланатын жəне жаңадан салынатын кəсіпорын-
дар үшін осы нормативтердің 2, 3 жəне 4-қосымшаларында көрсетілген қоршаған ортаға 
эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері орындалады.

Жұмыс істеп тұрған жəне реконструкцияланатын кəсіпорындарға олар үшін жобалар-
да белгіленген шекті рұқсат етілген эмиссияларды орындауға жəне/немесе кəсіпорын 
үшін бекітілген Ең озық қолжетімді технологиялар енгізу бағдарламасында көрсетілген 
мерзімдерде қоршаған ортаға əсерді бағалауға жол беріледі.
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ЯДРОЛЫҚ ЖƏНЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

Ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық 
қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидаларының 

жаңа редакциясы

«Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе) ядролық 
физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 11 мамырдағы № 284 Қаулысы 
(2021.14.05 өзгерістермен)

Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе) 
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағи-
далар) «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 5-бабының 5) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік, жəне (немесе) ядролық 
физикалық қауіпсіздік сараптамасын (бұдан əрі – сараптама) жүргізу тəртібін белгілейді.

 2. Сараптаманы қаржыландыру пайдаланушы ұйымның қаражаты немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге 
асырылады.

 2-тарау. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік, 
жəне (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу тəртібі

3. Сараптаманы Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласын-
дағы заңнамасында белгіленген тəртіппен қызметтің осы түрін жүзеге асыруға атом 
энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органда (бұдан əрі – уəкілетті орган) аккре-
диттелген ұйымдар (бұдан əрі – аккредиттелген ұйым) жүргізеді.

 4. Сараптама:
1) ядролық қондырғыларды, радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттағы радиациялық 

қондырғыларды орналастыру жəне салу алаңдарын таңдау жөніндегі жобалау 
құжаттамасына;

2) ядролық қондырғылардың, радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттағы радиация-
лық қондырғылардың жобалау жəне пайдалану құжаттамасына;

3) ядролық қондырғыларды, радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттағы радиация -
лық қондырғыларды техникалық жаңғыртуға арналған жобалау құжаттамасына;

жаңа редакциясы

«Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе) ядролық 

(2021.14.05 өзгерістермен)

Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе) 
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4) ядролық қондырғыларды, радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттағы радиациялық 
қондырғыларды пайдаланудан шығару жөніндегі жобалау жəне пайдалану құжаттамасына 
жүргізілуге тиіс.

 5. Сараптама ядролық жəне радиациялық қондырғылардың жүйелерінде, жабдығында, 
жобалау жəне пайдалану құжаттамасында ядролық қауіпсіздікті жəне (немесе) 
радиациялық қауіпсіздікті, (жəне) немесе ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге қатысты өзгерістер болған кезде қайта жүргізіледі.

Пайдаланушы ұйым бір мезгілде уəкілетті органды жəне бұрын ядролық қауіпсіздік 
жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік, жəне (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік са-
раптамасын жүргізген сараптама ұйымын ядролық жəне радиациялық қондырғының жо-
балау жəне пайдалану құжаттамасын ұсына отырып, жоспарланатын өзгерістер туралы 
жазбаша хабардар етеді

 6. Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерді пайдалануды жүзеге асыратын пай-
даланушы ұйым (бұдан əрі – өтініш беруші) аккредиттелген ұйымға сараптама жүргізуге 
арналған өтінім жібереді.

 7. Жобалау жəне пайдалану құжаттамасы қағаз жəне электронды жеткізгіштерде 
беріледі.

 8. Сараптаманы жүзеге асыратын аккредиттелген ұйымдардың басшылары:
1) сараптама жүргізу үшін сарапшылар құрамын айқындайды, қажет болған жағдай-

да отандық жəне шетелдік мамандарды тартады, бұл ретте Заңның 24-бабының 
3-тармағында көрсетілген адамдар сарапшылар ретінде əрекет етпейді;

2) сараптама қорытындысына қол қояды.
 9. Сараптама жүргізу мерзімі аккредиттелген ұйым өтінімді алған күннен бастап үш 

айдан аспайды.
 10. Аккредиттелген ұйымдар сараптама жүргізу кезінде ядролық қауіпсіздікті жəне 

(немесе) радиациялық қауіпсіздікті, (жəне) немесе ядролық физикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қатысты есеп-қисап əдістемелерін қолданады.

 11. Аккредиттелген ұйым сараптама жүргізу нəтижелері бойынша жүргізілген сарап-
таманың нысанасы мен объектісі туралы ақпаратты, өтініш беруші көздеп отырған неме-
се жүргізіп жатқан қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдарды, сарап-
тама объектісін іске асыру жөнінде шешім қабылдауға жол берілетіні жəне мүмкін екені 
туралы тұжырымды қамтитын қорытынды береді.

 12. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік, жəне (немесе) ядролық 
физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу нəтижелері бойынша сараптама объектісін 
іске асыру жөнінде шешім қабылдауға жол берілетіні жəне мүмкін екені туралы 
қорытынды беріледі.

 13. Сараптаманың теріс қорытындысы берілген жағдайда өтініш беруші ескертулерді 
жояды жəне жобалау мен пайдалану құжаттамасын сараптама жүргізу үшін қайта 
жібереді. Аккредиттелген ұйым қайта сараптаманы бастапқы (бұрын жобалау мен пайда-
лану құжаттамасының сараптамасын жүзеге асырған) құрамда жүргізеді. Қайта сарапта-
ма жүргізу мерзімі аккредиттелген ұйым өтінімді алған күннен бастап бір айдан аспайды.
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Құрылыс объектілерін салу, 
реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, 

пайдалану кезінде еңбек жəне тұрмыстық қызмет 
көрсету жағдайларына қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

«Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, пайда-
лану кезінде еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту ту-
ралы»

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы 
№ ҚР ДСМ-49 бұйрығы

Күшіне енді: 2021.02.07

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, пайдалану 
кезінде еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық 
қағидалар) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жығы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ереженің 
16-тармағының 132-1) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне құрылыс объектілерін салу, 
реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, пайдалану кезінде еңбек жəне тұрмыстық 
қызмет көрсету жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайды.

 2. Жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек 
жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етеді. Жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) 
зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау 
мүмкін болмаған жағдайда, жұмыс беруші жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен 
қамтамасыз етеді жəне уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алады.

 3. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдала-
нылады:

1) құрылыс-монтаж жұмыстары мыналарды:
• жер жұмыстарын жəне топырақтағы арнаулы жұмыстарды;
• қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды бұзуға, уақытша инженерлік желілер, 

жолдар, қойма алаңдарын орналастыруға, сондай-ақ аумақты вертикалды жос-
парлауға байланысты дайындық жұмыстарын;

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

«Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, пайда-

Күшіне енді

1-тарау. Жалпы ережелер
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• үйлер мен ғимараттардың (оның iшiнде көпiрлер, көлiк эстакадалары, тоннель-
дер мен метрополитендер, жол құбырлары, құбыр өткiзгiштер, өзге де жасанды 
құрылыстар) тiреу жəне (немесе) қоршау конструкцияларын салуды;

• желiлiк құрылыстарды төсеу жөнiндегi арнаулы құрылыс жəне монтаж жұмыстарын;
• сыртқы инженерлiк желiлер мен құрылыстар, сондай-ақ iшкi инженерлiк жүйелер 

орнатуды;
• конструкциялар мен жабдықтарды қорғау жəне өңдеу жөнiндегi жұмыстарды;
• автомобиль жəне темiр жол құрылысын;
• технологиялық жабдықты жинауды жəне тұрақты пайдалану орнында жобалық 

жағдайда орнатуды қоса алғанда, оны монтаждау, жеке сынау жəне жүктемемен 
сынау, сондай-ақ бөлшектеуді қамтитын құрылыс қызметi;

2) құрылыс алаңы – құрылыс кезеңінде құрылыс объектілерін тұрақты орналастыруға, 
сондай-ақ материалдар мен құралымдарды жинау, машиналарды, уақытша ғимараттар 
мен құрылыстарды орналастыруға арналған белгіленген тəртіпте бөлінген жер учаскесі;

3) уақытпен қорғану қағидаты – олардың іс-қимылының уақытын төмендету есебінен 
жұмыс істеушілерге қолайсыз өндірістік орта жəне еңбек процесі факторларының зиянды 
əсерін азайту: ішкі ауысым үзілістерін енгізу, жұмыс уақытын қысқарту, еңбек демалысы 
ұзақтығын ұлғайту, осы жағдайлардағы жұмыс өтілін шектеу.

 2-тарау. Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске 
қосу, пайдалану кезіндегі еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

4. Көлік кіретін жолдарға, өту жолдарына жəне жаяу жүргіншілер жолдарына, сани-
тариялық-тұрмыстық жəне əкімшілік үй-жайларға іргелес орналасқан учаскелерге 
қиыршықтас төселеді немесе оның қатты жабыны болады.

 5. Құрылыс алаңдары мен жұмыс учаскелері үшін жалпы біркелкі жарықтандыру көз -
деледі. Құрылыс алаңдарын, ғимараттардың ішіндегі құрылыс жəне монтаждау 
жұмыстарын жасанды жарықтандыру санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың 
мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес көзделеді.

 6. Жұмысты жарықтандыру жұмыс тəуліктің қараңғы жəне түнгі уақытында орындала-
тын барлық құрылыс алаңдары мен учаскелерінде орындалады жəне жалпы (біркелкі не-
месе оқшауланған) жəне аралас (жалпыға жергілікті қосылады) жарықтандыру қондыр-
ғыларымен жүзеге асырылады.

 7. Жарықтанудың нормаланатын деңгейлері екі люкстен (бұдан əрі – лк) артық бо-
латын жұмыс учаскелері үшін жалпы біркелкі жарықтандыруға қосымша жалпы шоғыр-
ландырылған жарықтандыруды көздеу қажет. Адамдардың уақытша болуы мүмкін учас-
келер үшін жарықтану деңгейлері 0,5 лк-ға дейін төмендеуіне жол беріледі.

 8. Құрылыс алаңдары мен учаскелерін жарықтандыру үшін ашық газды-разрядты шам -
дарды жəне мөлдір колбасы бар қыздыру шамдарын қолдануға жол берілмейді.

 9. Құрылыс алаңдары мен ғимараттардың ішіндегі жұмыс учаскелеріндегі жалпы жа-
рықтандырудың жарық беруші қондырғыларынан пайда болатын жарықтандыру сани-



49№ 7 (127) – 2021

САНИТАРИЯЛЫҚ ҚАҒИДАЛАР МЕН ГИГИЕНАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

тариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес 
келеді.

 10. Құрылыс алаңы құрылыс кезінде құрылыс қоқысынан, ал қысмезгілінде қардан уақ-
тылы тазартылады, жылдың жылы мезгілінде су себіледі.

 11. Қажет болған жағдайда жергілікті атқарушы органдардың талап етуі бойынша авто -
көлік құралының құрылыс алаңынан қалалық аумаққа шығатын жерде тұндырғы мен 
су жинауға арналған ыдыс бар су бұру жүйесі ұйымдастырылған қатты жабыны бар 
доңғалақтарды жуу пунктімен жабдықталады.

 12. Салынып жатқан объектіде орталықтандырылған сумен жабдықтау жəне су бұру 
көзделеді. Орталықтандырылған су құбыры немесе сумен жабдықтаудың басқа көзі бол-
маған жағдайда, тасымалданатын суды пайдалануға жол беріледі.

 13. Су санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжат-
тарына сəйкес келетін автокөлікпен жеткізіледі.

 14. Тасымалданатын су жеке үй-жайда немесе қатты жабыны бар алаңға орнатылған 
қалқа астындағы ыдыстарда сақталады.

 15. Суды сақтауға арналған ыдыстар Қазақстан Республикасы аумағында осы мақсат 
үшін қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалады.

 16. Тасымалданатын суды сақтауға жəне тасымалдауға арналған ыдыстарды тазарту, 
жуу жəне дезинфекциялау күнтізбелік он күнде кемінде бір рет жəне эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша жүргізіледі.

 17. Ішкі беті механикалық жолмен тазартылады, суын толық төгу арқылы жуылады, де -
зинфекцияланады. Дезинфекциядан кейін ыдыс жуылады, су толтырылады жəне суға 
бактериологиялық бақылау жүргізіледі.

Дезинфекциялау үшін белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасы мен Еура-
зиялық экономикалық одақтың аумағында тіркелген жəне қолдануға рұқсат етілген 
жəне Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу туралы куəліктердің 
бірыңғай тізіліміне енгізілген дезинфекциялау құралдары қолданылады.

 18. Ауызсу жəне шаруашылық-тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын су сани-
тариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес 
келеді.

 19. Құрылыс алаңдарының санитариялық-тұрмыстық үй-жайларының суды бұру жүйе-
сі оларды уақытша схема бойынша жұмыс істеп тұрған сыртқы су бұру жүйесіне қосу 
арқылы немесе су өткізбейтін, қазылған шұңқыры бар ауладағы дəретхана құрылғысымен 
немесе биодəретхана мобильді дəретхана кабиналары арқылы жүзеге асырылады.

Қазылған шұңқыр көлемінің кемінде үштен екі бөлігі толған кезде тазартылады. 
Объекті құрылысы аяқталғаннан кейін ауладағы дəретханаларды бөлшектегеннен кейін 
дезинфекциялау іс-шаралары жүргізіледі.

Жалғасы келесі нөмірде 
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Как проводить испытание предохранительных 
поясов 

Можно ли проводить испытание предохранительных поясов 
с прикладыванием нагрузки на них или допускается только ви-
зуальный осмотр? Как можно наладить этот процесс на пред-
приятии?

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

Перечнем нормативных правовых актов и нормативных технических документов в об-
ласти архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории 
Республики Казахстан, АГСК-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на фев-
раль 2021 г.), как действующие предусмотрены два ГОСТа, предъявляющих прямые 
требования к предохранительным поясам:

– ГОСТ 12.4.089-86 «Пояса предохранительные. Общие технические условия»;
– ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические ус-

ловия».
Согласно ГОСТ 12.4.089-86:
• Пояса подвергают приёмо-сдаточным, периодическим и типовым испытаниям 

(п. 3.1).
• Приёмо-сдаточные испытания поясов проводит предприятие-изготовитель в составе 

и объёме, приведённом в таблице и нормативно-технической документации на 
пояса конкретных конструкций (п. 3.3).

• Периодические испытания поясов проводит предприятие-изготовитель, либо специ-
ализированная лаборатория на образцах пояса одной конструкции, отобранных 
случайным порядком из партий, прошедших приёмо-сдаточные испытания, в соста-
ве и объёме, приведённом в таблице и нормативно-технической документации на 
пояса конкретных конструкций, не реже двух раз в год (п. 3.4).

• Типовые испытания поясов проводят при изменении конструкции или технологии их 
изготовления, а также замене материалов для изготовления несущих нагрузку дета-
лей пояса. При этом пояса проверяют по всем показателям технических требований 
настоящего стандарта и стандартов или технических условий на пояса конкретных 
конструкций. Типовые испытания проводят с обязательным участием представите-
лей организации-разработчика (п. 3.5).

• Потребитель должен подвергать каждый пояс испытанию на статическую нагрузку, 
равную 4000 Н (400 кгс), перед выдачей в эксплуатацию, а также в процессе экс-
плуатации через каждые 6 месяцев. Методика испытания должна быть приведе-
на в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций 
(п. 6.3).

/npd-doc?npmid=93&npid=14745



51№ 7 (127) – 2021

СПРОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА

ГОСТ 32489-2013 распространяется на предохранительные пояса (далее – пояса), 
применяемые в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве для фиксации (удер-
живания) рабочей позы и защиты пользователя при падении с высоты, а также для его 
эвакуации из опасных зон (колодцы, резервуары, траншеи, котлованы и т. п.) при произ-
водстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных, эксплуатационных или 
других видов работ, и устанавливает технические требования, методы испытаний, спосо-
бы маркировки, упаковки и правила их эксплуатации.

Возможность применения ГОСТ 32489-2013 в других отраслях народного хозяйства 
(энергетика, нефтегазовая промышленность и т. д.) устанавливается самостоятельно 
соответствующей отраслью (п. 1.1 ГОСТ 32489-2013).

Предохранительный пояс – средство индивидуальной защиты, закрепляемое на теле 
пользователя и применяемое автономно или совместно с другими средствами для фик-
сации (удерживания) рабочей позы и защиты пользователя, в случае его падения с вы-
соты (п. 2.1 ГОСТ 32489-2013).

Пояса должны подвергаться приёмо-сдаточным, периодическим и типовым испы-
таниям (п. 5.1 ГОСТ 32489-2013).

Приёмо-сдаточные испытания проводит предприятие-изготовитель по мере выпуска 
партий поясов. Объём партии должен быть не более 1 000 шт. В состав партии должны 
входить пояса одного типа, изготовленные по одной технологии из одних и тех же мате-
риалов (п. 5.2 ГОСТ 32489-2013).

Периодические испытания поясов проводит предприятие-изготовитель по следующим 
показателям и в установленные сроки:

• масса пояса – не реже одного раза в квартал;
• работоспособность механизма системы застёжки пояса, карабина и устройства 

регулировки длины стропа – не реже одного раза в неделю;
• прочность пояса при воздействии нормативной статической нагрузки – при поста-

новке на производство и при изменении конструкции пояса;
• нормативная статическая нагрузка на несущие элементы пояса – при изменении 

конструкции пояса и при смене поставщиков материалов и комплектующих, но 
не реже одного раза в год;

• прочность пояса при воздействии нормативной динамической нагрузки без регис-
трации значения силы – при постановке продукции на производство и при измене-
нии конструкции пояса;

• определение значения безопасной динамической нагрузки, действующей на тело 
пользователя при защитном действии пояса, – при постановке продукции на произ-
водство и при изменении конструкции амортизатора (п. 5.3 ГОСТ 32489-2013).

Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель при изменении конструкции 
или технологии их изготовления, а также при замене материалов для изготовления 
несущих нагрузку деталей пояса (п. 5.5 ГОСТ 32489-2013).

Условия и правила эксплуатации пояса после истечения гарантийного срока 
устанавливает предприятие-изготовитель. Они должны быть указаны в инструк-
ции по эксплуатации на пояс конкретной конструкции (п. 9.3 ГОСТ 32489-2013).
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Согласно ТР ТС «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее по тексту – 
ТР ТС) средствами индивидуальной защиты являются:

• страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) – компонент страховоч-
ной системы для охвата тела человека с целью предотвращения падения с высоты, 
который может включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закреплён-
ные соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержа-
ния тела во время падения и после него; 

• страховочная система – средство индивидуальной защиты от падения с высоты, 
состоящее из страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для страховки;

• удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямочный) – компонент, 
охватывающий туловище человека и состоящий из отдельных деталей, кото-
рые в сочетании со стропами фиксируют пользователя на определённой высоте 
во время работы.

Требования в отношении средств индивидуальной защиты от падения с высоты изло-
жены в подпункте 21) пункта 4.3 ТР ТС.

Методы исследований (испытаний) и измерений средств индивидуальной защиты 
устанавливаются в документах в области стандартизации, включённых в Перечень до-
кументов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (ис-
пытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для при-
менения и исполнения требований ТР ТС и осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции.

Органы по подтверждению соответствия для целей обязательного подтверждения 
соответствия должны использовать результаты испытаний аккредитованных ла-
бораторий (п. 2 ст. 12 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II 
«О техническом регулировании»). 

Какие документы нужны, чтобы осуществить 
поверку манометров у себя на предприятии

Какие документы РК нужны, чтобы осуществить поверку мано-
метров, редукторов и газопроводящих шлангов у себя на пред-
приятии, а не сдавать на фирму?

Отвечает: Конисов Ж. А., эксперт электронной системы 
«AСTUALIS: Кадровое дело», начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Tin One 
Mining», г. Алматы 

Физические и юридические лица имеют право  создавать при необходимости соот-
ветствующие подразделения и службы по обеспечению единства измерений;  в соот-
ветствии со статьёй 18 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 

(/npd-doc?npmid=93&npid=5081)

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/
document/93/5081/dfas5vbqln/)

( h t t p s : / / v i p - k a d r y . m c f r . k z / # /
document/93/722/dfasxdkx1g/ каз https://
vip-kadry.mcfr.kz/#/document/93/724/

(https://vip-kadry.mcfr.kz/#/document/93/2593/dfast0ur5e/ 
каз https://vip-kadry.mcfr.kz/#/document/93/2600/
dfashpixwx/)



53№ 7 (127) – 2021

СПРОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Об обеспечении единства измерений» проводить поверку и калибровку средств изме-
рений;  работы по разработке и метрологической аттестации методик выполнения из-
мерений.

 Аккредитация на право поверки, калибровки средств измерений, метрологической ат-
тестации методик выполнения измерений осуществляется в порядке, установленном За-
коном Республики Казахстан от 5 июля 2008 года № 61-IV «Об аккредитации в области 
оценки соответствия» (далее по тексту – Закон).

Аккредитация на право поверки средств измерений и метрологической аттестации 
методик выполнения измерений является обязательной.

Аккредитация на право калибровки средств измерений является добровольной.
Критерии, которым должны отвечать заявители и субъекты аккредитации, перечислены 

в статье 14 Закона. Согласно данной статье, заявители и субъекты аккредитации 
должны:

• иметь статус юридического лица либо структурного подразделения юридического 
лица, действующего от его имени;

• иметь квалифицированный персонал, позволяющий выполнять работы по оценке 
соответствия в заявленной области аккредитации;

• иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления 
или во временном владении и пользовании помещения, оборудование и материаль-
ные ресурсы, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия;

• отвечать требованиям нормативных документов, на соответствие которым они аккре-
дитуются (аккредитованы).

Порядок представления и рассмотрения заявки (ст. 15 Закона):
Заявитель представляет в орган по аккредитации следующие документы:
1) заявку на аккредитацию;
2) нотариально засвидетельствованные копии документов, устанавливающие юриди-

ческий статус заявителя;
3) заявляемую область аккредитации на бумажном и электронном носителях;
3-1) руководство по качеству;
4) паспорт для испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий (центров), 

юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения 
измерений;

5) сведения о персонале, выполняющем работы по оценке соответствия, для органов 
по подтверждению соответствия.

Заявитель в зависимости от выбранного им нормативного документа предоставляет 
соответствующую информацию.

Все документы, за исключением заявки, представляют в двух экземплярах.
Если заявка или прилагаемые к ней документы не соответствуют установленной 

форме либо представлены не в полном объёме, орган по аккредитации в течение 
пяти рабочих дней, исчисляемых со дня их поступления, возвращает заявителю 
документы с указанием причин возврата – по почте либо вручает его представителю 
нарочно под подпись.
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Надо ли проводить инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности офису 

цифровизации
У нас офис цифровизации. Нужен ли нам инструктаж по охра-
не труда и пожарной безопасности? Какой инструктаж должен 
быть в нашем учреждении? Ответственное лицо по охране тру-
да назначили, нужен регламент по разработке инструкции для 
коммунального государственного учреждения.

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

Первое. В целях осуществления внутреннего контроля за соблюдением требова-
ний безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих производственную 
деятельность, с численностью более 50 работников работодатель создаёт службу 
безопасности и охраны труда, которая подчиняется непосредственно первому руко-
водителю организации или лицу, им уполномоченному (п. 1 ст. 202 Трудового кодекса 
Республики Казахстан (далее по тексту – ТК РК)). Работодатель с численностью работ-
ников до 50 человек вводит должность специалиста по безопасности и охране труда 
с учётом специфики деятельности либо обязанности по обеспечению безопасности и 
охраны труда возлагает на другого специалиста (п. 3 ст. 202 ТК РК).

Производственная деятельность – это совокупность действий работников с приме-
нением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, оказание раз-
личных видов услуг и выполнение работ (пп. 63) ст. 1 ТК РК).

Второе. Работник обязан проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по 
безопасности и охране труда в порядке, определё нном работодателем и предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан (пп. 8) п. 2 ст. 181 ТК РК). Работодатель обязан 
проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопас-
ности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению произ-
водственного процесса и работ за счёт собственных средств (пп. 2) п. 2 ст. 182 ТК РК).

По заданному вопросу вам следует руководствоваться Правилами и сроками проведе-
ния обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны 
труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и 
охраны труда, утверждёнными приказом Министра здравоохранения и социального разви-
тия Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 (далее по тексту – Правила).

Порядок и сроки проведения инструктирования по вопросам безопасности и охраны 
труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и 
охраны труда, подробно изложены в главе 4 Правил.
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Какие изменения и дополнения внесли в Закон 
«О гражданской защите»

В Закон «О гражданской защите» внесли изменения. Приведём извлечения из до-
кумента, которые помогут понять, что изменилось и какие новые нормы ввели. 

«О гражданской защите»

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V (с изменениями и до-
полнениями от 01.04.2021)

Продолжение. Начало в № 6, 2021.

           Извлечения из документа

<…>

Статья 74. Выдача разрешений на применение технологий, применяемых 
на опасных производственных объектах, опасных технических устройств

1. Для получения разрешения на применение технологий, применяемых на опасных 
производственных объектах, опасных технических устройств заявитель представляет 
в уполномоченный орган в области промышленной безопасности заявление в форме 
электронного документа с краткой информацией о назначении технологий, применя-
емых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств и области 
их применения, электронную копию экспертного заключения о соответствии технологий, 
применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств 
требованиям промышленной безопасности.

Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан для получения разрешения 
на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опас-
ных технических устройств представляют в уполномоченный орган в области промыш-
ленной безопасности:

1) заявление с краткой информацией о назначении технологий, применяемых на опас-
ных производственных объектах, опасных технических устройств и области их применения;

2) экспертное заключение о соответствии технологий, применяемых на опасных про-
изводственных объектах, опасных технических устройств требованиям промышленной 
безопасности.

2. При соответствии технологий, применяемых на опасных производственных объек-
тах, опасных технических устройств требованиям промышленной безопасности уполно-
моченный орган в области промышленной безопасности выдает разрешение на их при-
менение в течение семи рабочих дней.

( h t t p s : / / e . n p a . m c f r .
kz/898288)

           



56 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

3. При выявлении в процессе эксплуатации несоответствия технологий, применяемых 
на опасных производственных объектах, опасных технических устройств требованиям 
промышленной безопасности разрешение на их применение отзывается уполномочен-
ным органом в области промышленной безопасности.

4. Учет выданных, отозванных разрешений на применение технологий, применяемых 
на опасных производственных объектах, опасных технических устройств осуществляется 
уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

5. Информация о технологиях, применяемых на опасных производственных объек-
тах, опасных технических устройствах, допущенных к применению на территории Рес-
публики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в об-
ласти промышленной безопасности.

6. Разрешения на применение технологий, применяемых на опасных произ-
водственных объектах, опасных технических устройств действуют на территории 
Республики Казахстан для всех субъектов рынка и их повторное получение не тре-
буется.

Выдача разрешений не требуется на применение узлов, деталей, приборов, ком-
плектующих изделий, запасных частей, входящих в состав технических устройств, 
а также на технические устройства, прошедшие процедуру подтверждения соответс-
твия (сертификацию).

<…>

Статья 76. Обязательное декларирование промышленной безопасности 
опасного производственного объекта

 1. Обязательному декларированию промышленной безопасности подлежат опасные 
производственные объекты, соответствующие критериям отнесения опасных производс-
твенных объектов к декларируемым, утвержденным уполномоченным органом в области 
промышленной безопасности.

2. Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта 
(далее – декларация) разрабатывается для проектируемых и действующих опасных про-
изводственных объектов.

3. Разработка декларации осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, самостоятельно.

4. Декларация утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, 
несет ответственность за своевременность представления, полноту и достовер-
ность сведений, содержащихся в декларации, установленную законами Республики 
Казахстан.

5. Исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Для присвоения регистрационного шифра декларации заявитель представляет 
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в уполномоченный орган в области промышленной безопасности заявление и 
декларацию в форме электронных документов.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности, рассмотрев пред -
ставленные документы, принимает решение о регистрации декларации либо пред-
ставляет мотивированный отказ.

Декларация, зарегистрированная уполномоченным органом в области промышленной 
безопасности, хранится в уполномоченном органе в области промышленной безопас-
ности в форме электронного документа.

7. Эксплуатация опасного производственного объекта без декларации, зарегистриро-
ванной уполномоченным органом в области промышленной безопасности, запрещается.

8. Сведения об опасных производственных объектах, по которым зарегистрированы 
декларации промышленной безопасности, размещаются на интернет-ресурсе уполномо-
ченного органа в области промышленной безопасности.

9. В случае изменения условий, влияющих на обеспечение промышленной безопас-
ности, включая случаи модернизации или перепрофилирования опасного производс-
твенного объекта, декларация подлежит изменению.

При внесении изменений в декларацию она подлежит повторной регистрации в срок 
не позднее трех месяцев после внесения изменений.

Статья 77. Постановка на учет и снятие с учета опасных технических устройств 
и опасных производственных объектов

 1. Для постановки на учет, снятия с учета опасных производственных объектов ру-
ководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, подает 
заявление в территориальное подразделение уполномоченного органа в области про-
мышленной безопасности с приложением информации по идентификации опасных про-
изводственных объектов.

Для постановки на учет, снятия с учета опасного технического устройства руководи-
тель организации, эксплуатирующей опасное техническое устройство:

• на промышленных объектах, подает заявление в территориальное подразделение 
уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

• на объектах социальной инфраструктуры, подает заявление в местный исполни-
тельный орган, осуществляющий государственный надзор в области промышлен-
ной безопасности.

2. В заявлении указывается основание идентификации опасного технического устрой-
ства для постановки или снятия с учета.

3. Постановка на учет, снятие с учета опасного технического устройства осуществля-
ются в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления с выдачей уведомления 
о постановке на учет, снятии с учета опасного технического устройства.

При постановке на учет, снятии с учета опасного технического устройства произ-
водится соответствующая запись в журнале учета опасных технических устройств 
территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной 
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безопасности или структурного подразделения местного исполнительного органа, 
осуществляющего фун кцию надзора за безопасной эксплуатацией опасных техни-
ческих устройств на объектах социальной инфраструктуры, и в паспорте опасного 
технического устройства.

4. Порядок постановки на учет и снятия с учета опасных технических устройств 
на объектах социальной инфраструктуры определяется уполномоченным органом в об-
ласти промышленной безопасности.

Статья 78. Согласование проектной документации на строительство, 
расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию 

и ликвидацию опасных производственных объектов

1. Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, мо-
дернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, раз-
мещаемого в пределах двух и более областей, а также стратегических объектов 
согласовывается с Главным государственным инспектором Республики Казахстан 
по государственному надзору в области промышленной безопасности или его замес-
тителями.

Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модер-
низацию, консервацию и ликвидацию иных опасных производственных объектов сог-
ласовывается с главным государственным инспектором области, города республи-
канского значения, столицы по государственному надзору в области промышленной 
безопасности или его заместителями.

Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модерниза-
цию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов на объектах со-
циальной инфраструктуры согласовывается с государственным инспектором городов 
республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) по госу-
дарственному надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств 
на объектах социальной инфраструктуры.

2. Для согласования проектной документации заявитель представляет:
1) заявление о направлении проектной документации на согласование;
2) копию проектной документации.
Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных про-
изводственных объектов регулируется правилами согласования проектной докумен-
тации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и 
ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими 
опасный производственный объект.

3. Исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. При внесении изменений в проектную документацию проведение повторного согла-
сования обязательно.
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  Статья 79. Подготовка, переподготовка специалистов, работников опасных 
производственных объектов и иных организаций по вопросам промышленной 

безопасности

<…>
4. Подготовке подлежат технические руководители, специалисты и работники, учас-

твующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуати-
рующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, 
монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опас-
ные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных 
организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах:

1) работники, выполняющие работы на опасных производственных объектах, – 
ежегодно с предварительным обучением по программе продолжительностью не менее 
десяти часов;

2) технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – 
один раз в три года с предварительным обучением по программе продолжительностью 
не менее сорока часов.

Лица, указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, могут осуществлять 
обучение самостоятельно по типовой программе, утверждаемой уполномоченным орга-
ном в области промышленной безопасности.

<…>
8-1. Руководители и члены постоянно действующих экзаменационных комиссий иных 

юридических лиц сдают экзамены один раз в три года комиссии учебной организации 
или учебного центра опасного производственного объекта по окончании курса обучения 
с соблюдением принципа независимости.

<…>

Статья 80. План ликвидации аварий

<…>
2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, 

действия руководителей и работников опасного производственного объекта, профес-
сиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.

<…>
4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, и согласовывается с профессиональной аварийно-
спасательной службой в области промышленной безопасности.

Статья 81. Учебные тревоги и противоаварийные тренировки

1. На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоава-
рийные тренировки по плану, утвержденному руководителем организации.

О проведении учебных тревог организация, эксплуатирующая опасный производственный 
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объект, письменно информирует территориальное подразделение уполномоченного ор-
гана в области промышленной безопасности не позднее десяти рабочих дней до даты 
их проведения.

2. Учебная тревога проводится техническим руководителем организации, эксплуати-
рующей опасный производственный объект, совместно с представителями территори-
ального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопас-
ности и профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной 
безопасности.

Противоаварийная тренировка проводится с работниками по каждой позиции плана 
ликвидации аварии.

3. Итоги учебной тревоги, противоаварийной тренировки оформляются актом. Контроль 
за исполнением изложенных в акте предложений возлагается на руководителя организа-
ции, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Глава 15. Рaсследовaние и учет инцидентов, aвaрий нa опaсных 
производственных объектaх

Статья 82. Действия организации, осуществляющей эксплуатацию опасного 
производственного объекта, при инциденте, аварии

<…>
2. Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта, 

при аварии:
1) немедленно информирует о произошедшей аварии работников, профессиональную 

аварийно-спасательную службу в области промышленной безопасности, территориаль-
ное подразделение ведомства уполномоченного органа и территориальное подразделе-
ние уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполни-
тельные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – население, 
попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации;

2) предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информацию, необходи-
мую для осуществления своих полномочий;

3) осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.

Статья 83. Задачи расследования аварии или инцидента

1. Задачами расследования аварии или инцидента являются выяснение обстоятельств, 
предшествовавших им, установление их причин, характера нарушений условий эксплу-
атации технических устройств, технологических процессов, нарушений требований про-
мышленной безопасности, определение мероприятий по ликвидации последствий и пре-
дотвращению подобных аварий или инцидентов, материального ущерба, причиненного 
аварией или инцидентом.

2. Расследование аварии или инцидента проводится соответствующей комиссией.
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Статья 84. Создание комиссии по расследованию аварии или инцидента

1. Для расследования аварии уполномоченный орган в области промышленной безо-
пасности или его территориальное подразделение создает комиссию во главе с его 
представителем.

В состав комиссии, проводящей расследование аварии, включаются представители:
• местного исполнительного органа;
• организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;
• профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безо-

пасности или профессиональной объектовой аварийно-спасательной службы в об-
ласти промышленной безопасности.

Кандидатуры для включения в состав комиссии предлагаются в срок не позднее двад-
цати четырех часов с момента получения информации о возникновении аварии в терри-
ториальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопас-
ности.

2. Расследование аварии на опасном производственном объекте с групповым несчастным 
случаем, при котором погибло более пяти человек, проводится государственной комиссией, 
создаваемой Правительством Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан вправе создавать государственную комиссию 
по расследованию аварии на опасном производственном объекте и по иным основаниям.

3. Расследование инцидентов проводится комиссией организации, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, возглавляемой ее техническим руководителем.

В состав комиссии по расследованию инцидентов включаются представители органи-
зации, эксплуатирующей опасный производственный объект, а также иные лица по ре-
шению ее руководителя.

Статья 85. Комиссия по расследованию аварии или инцидента, ее полномочия

1. Работа комиссии по расследованию аварии или инцидента проводится в соответс-
твии с приказом (распоряжением), утвержденным председателем, который выполняет 
организационные мероприятия и обеспечивает своевременное, качественное расследо-
вание аварии или инцидента и оформление результатов.

2. Члены комиссии по расследованию аварии или инцидента имеют право на:
1) беспрепятственный доступ на место аварии или инцидента, к документам и мате-

риалам, касающимся эксплуатации опасного производственного объекта и работников, 
привлеченных к работам на нем;

2) проведение осмотра и дальнейшее обследование места аварии или инцидента;
3) опрос очевидцев, работников и иных лиц, причастных к аварии или инциденту;
4) изучение документов и материалов, касающихся эксплуатации опасного производс-

твенного объекта, выполнения и обеспечения требований промышленной безопасности;
5) запрос от соответствующих государственных органов, а также физических и юриди-

ческих лиц документов и материалов по аварии или инциденту;
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6) дачу рекомендаций в целях предотвращения аварий или инцидентов, снижения 
их последствий;

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан в области промышленной безопасности.

3. Работники организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, 
обязаны предоставлять в комиссию по расследованию аварии или инцидента запра-
шиваемую информацию.

4. По решению председателя комиссии к расследованию аварии или инцидента могут 
привлекаться специалисты для проведения технических расчетов, лабораторных иссле-
дований, испытаний, экспертиз и иных мероприятий.

Статья 86. Оформление результатов расследования аварии или инцидента

1. По итогам проведения расследования аварии комиссия в срок не позднее пятнад-
цати рабочих дней с даты его назначения составляет акт расследования аварии и гото-
вит иные материалы расследования аварии.

Срок проведения расследования аварии может быть продлен только один раз руко-
водителем органа, назначившим комиссию, приказом (распоряжением) с указанием при-
чин продления на основании служебной записки председателя комиссии, но не более 
чем на пятнадцать рабочих дней.

2. Акт расследования аварии подписывается членами комиссии.
В случае отказа члена комиссии от подписания акта расследования аварии предсе-

дателем комиссии в акте расследования аварии в присутствии членов комиссии произ-
водится соответствующая запись. Член комиссии имеет право письменно изложить свое 
особое мнение, которое прилагается к акту расследования аварии, до его подписания 
председателем комиссии.

3. Акт расследования аварии и иные материалы по решению комиссии представляют-
ся организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, для подписания 
и направления в соответствии с пунктом 4 статьи 87 настоящего Закона, а также всем 
членам комиссии.

4. Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному 
надзору в области промышленной безопасности вправе принять решение о пересмотре 
акта расследования аварии в случае установления фактов нарушения порядка рассле-
дования, повлиявших на его результаты, или оснований считать выводы и заключение 
комиссии ошибочными.

5. По итогам проведения расследования инцидента комиссией составляется акт рас-
следования инцидента.

6. Акт расследования инцидента подписывается членами комиссии.
В случае отказа члена комиссии от подписания акта расследования инцидента пред-

седателем комиссии в акте расследования инцидента в присутствии членов комиссии 
производится соответствующая запись. Член комиссии имеет право письменно изло-
жить свое особое мнение, которое прилагается к акту расследования инцидента, до его 
подписания председателем комиссии.
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7. Акт расследования инцидента и иные материалы по решению комиссии направ-
ляются организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в соответс-
твии с пунктом 4 статьи 87 настоящего Закона, а также всем членам комиссии.

8. В акте расследования аварии или инцидента указываются:
• сведения об организации, эксплуатирующей опасный производственный объект 

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес регистрации 
по месту жительства индивидуального предпринимателя);

• наименование опасного производственного объекта, его место нахождения;
• причины и обстоятельства аварии или инцидента;
• размер причиненного вреда (ущерба);
• допущенные нарушения требований промышленной безопасности;
• принятые меры по локализации и ликвидации аварии или инцидента и их пос-

ледствий;
• мероприятия, которые должны быть проведены по результатам расследования 

аварии или инцидента;
• предложения по предотвращению подобных аварий или инцидентов при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;
• иные сведения об аварии или инциденте по решению комиссии.

Статья 87. Действия организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект, после проведения расследования аварии

1. По результатам расследования аварии организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, в течение десяти календарных дней разрабатывает и утвер-
ждает план мероприятий по ликвидации последствий аварии и предотвращению подоб-
ных аварий.

2. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в течение пяти 
рабочих дней направляет утвержденный план мероприятий по ликвидации последствий 
аварии и предотвращению подобных аварий в территориальное подразделение уполно-
моченного органа в области промышленной безопасности.

3. В случае возникновения аварии из-за конструктивных недостатков технических 
устройств организация, эк сплуатирующая опасный производственный объект, направляет 
рекламацию изготовителю, а ее копию – в территориальное подразделение уполномо-
ченного органа в области промышленной безопасности.

4. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, направляет 
акт расследования аварии и иные материалы по решению комиссии в уполномоченный 
орган в области промышленной безопасности и его территориальное подразделение, 
а также при наличии законных оснований в правоохранительные и заинтересованные 
государственные органы.

<…>
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Новые тр ебования к организации 
антитеррористической защиты объектов

Правительство утвердило новые требования к организации антитеррористической 
защиты уязвимых объектов. Документ поможет разобраться в требованиях к орга-
низации пропускного режима, профилактических и учебных мероприятий, оснащению 
объектов, содержанию инструкции по организации антитеррористической защиты. 
Форму журнала учета проведения учебных мероприятий можете скачать в статье.

«Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объек-
тов, уязвимых в террористическом отношении»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305 

Вступил в силу: 25.05.2021

Требования к организации антитеррористической защиты объектов, 
уязвимых в террористическом отношении

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие требования к организации антитеррористической защиты объектов, 
уязвимых в террористическом отношении (далее – требования), разработаны в соот-
ветствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противо-
действии терроризму» (далее – Закон) и определяют требования к организации антитер-
рористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

 2. В настоящих требованиях используются следующие понятия:
1) меры первичного реагирования – комплекс первоочередных мероприятий, пред-

принимаемый персоналом объекта и сотрудниками субъекта охранной деятельности, 
направленный на своевременное информирование уполномоченных государственных 
органов об угрозе или совершении акта терроризма, а также действий по минимизации и 
ликвидации возможных последствий акта терроризма (оказание помощи в осуществле-
нии первичных и следственных действий силами экстренного (первичного) реагирова-
ния, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуация и так далее);

2) система связи – совокупность технических средств и специально выделенных ка-
налов связи, предназначенных для передачи (обмена) информации (информацией), 
оперативного управления деятельностью служб охраны объекта;

3) контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное место, предназначен-
ное для обеспечения контроля, пропуска, досмотра людей и транспортных средств;
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4) контрольно-следовая полоса – полоса местности, поверхность которой в естес-
твенном состоянии или после специальной обработки обеспечивает фиксацию и сохра-
нение заметных отпечатков следов проникновения нарушителей;

5) система видеонаблюдения – совокупность функционирующих видеоканалов, прог-
раммных и технических средств записи и хранения видеоданных, а также программных 
и (или) технических средств управления, осуществляющих информационный обмен 
между собой;

6) инженерно-техническая укрепленность – конструктивные элементы, инженерные, 
технические средства и (или) их совокупность, обеспечивающие необходимое противо-
действие несанкционированному проникновению на объект либо его части;

7) система освещения – совокупность технических средств, позволяющих обеспечить 
необходимый уровень освещенности для системы видеонаблюдения, видимость людей 
и транспортных средств на объекте в темное время суток;

8) охраняемая зона (участок) – территория, а также выделенные на объекте зоны 
(участки), части зданий (строения и сооружения), помещения и их конструктивные эле-
менты, подлежащие охране;

9) охраняемые объекты – здания, строения и сооружения, предназначенные для пре-
бывания охраняемых лиц, а также прилегающие к ним территория и акватория;

10) средства ограничения доступа – оборудование и (или) средства, препятствующие 
несанкционированному доступу на объект, его потенциально опасные участки;

11) система контроля и управления доступом – совокупность технически совместимых 
аппаратных средств и (или) программного обеспечения, предназначенных для контроля 
доступа, разграничения прав на вход и (или) выход на объект и (или) его отдельные зоны 
персонала и посетителей, сбора и хранения информации;

12) система охранной сигнализации – совокупность совместно действующих техничес-
ких средств, предназначенных для обнаружения несанкционированного проникновения 
в охраняемую зону (участок), нарушения целостности охраняемой зоны (участка), сбора, 
обработки, передачи и представления информации в заданном виде о нарушении целос-
тности охраняемой зоны (участка);

13) зоны отторжения – участки местности, расположенные на территории, непосредс-
твенно примыкающей к инженерным ограждениям объекта, свободные от построек, 
деревьев, кустарников и прочего;

14) потенциально опасные участки объекта – территориально выделенные зоны (участки), 
конструктивные и технологические элементы объекта, где используются, хранятся или 
эксплуатируются взрывопожароопасные, опасные химические вещества, оружие и боеп-
рипасы, токсичные вещества и препараты, элементы технологических цепочек, систем, 
оборудования или устройств, критические зоны объекта, а также места возможного мас-
сового пребывания людей на объекте, совершение акта терроризма на которых может 
способствовать причинению ущерба жизни и здоровью, возникновению аварии, угрозы 
чрезвычайной ситуации с опасными социально-экономическими последствиями, хище-
нию опасных веществ и материалов с целью их дальнейшего использования для совер-
шения акта терроризма;
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15) персонал объектов – руководители, работники, сотрудники объекта, в том числе 
осуществляющие деятельность на его арендуемых площадях;

16) периметр объекта – граница объекта согласно правоустанавливающим документам;
17) учебные (профилактические) мероприятия – превентивные способы обучения пер -

сонала и охраны, реализуемые в виде инструктажей и занятий в целях привития навы-
ков первичного реагирования;

18) пропускной режим – совокупность правил, регламентирующих установленный 
порядок, исключающий возможность несанкционированного входа (выхода) лиц, въез-
да (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества;

19) критическая зона – помещение, участки и конструктивные элементы, разрушение 
которых в результате акта терроризма может привести к существенному нарушению 
нормального функционирования объекта, его существенному повреждению или аварии 
на нем;

20) противотаранные устройства (заграждения) – инженерно-технические изделия, 
предназначенные для принудительного замедления и (или) остановки транспортных 
средств;

21) паспорт антитеррористической защищенности – информационно-справочный до-
кумент, содержащий общие и инженерно-технические сведения об объекте, отражающие 
состояние его антитеррористической защищенности, и предназначенный для планиро-
вания мероприятий по предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации 
последствий актов терроризма на объекте, уязвимом в террористическом отношении;

22) система охранная телевизионная – система видеонаблюдения, представляющая 
собой телевизионную систему замкнутого типа, предназначенную для выявления и фик-
сирования нарушений;

23) система оповещения – совокупность технических средств, предназначенных для 
оперативного информирования (светового и (или) звукового оповещения) находящихся 
на объекте, уязвимом в террористическом отношении, лиц о тревоге при чрезвычайных 
происшествиях (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом 
акте) и действиях в сложившейся обстановке.

Иные понятия, используемые в настоящих требованиях, применяются в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан в области противодействия терроризму.

 3. При эксплуатации объектов, уязвимых в террористическом отношении, обеспечи-
вается соблюдение настоящих требований, а также инструкций по организации анти-
террористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, разра-
батываемых и утверждаемых государственными органами в соответствии с пунктом 1 
статьи 10-2 Закона.

Основные требования к содержанию инструкции по организации антитеррористичес-
кой защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (далее – инструкция), 
определены в приложении 1 к настоящим требованиям.

 4. Целью организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террорис-
тическом отношении, является создание условий, препятствующих совершению акта 
терроризма (снижение риска совершения акта терроризма на территории объекта), 
и минимизация и (или) ликвидация последствий возможных террористических угроз.
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 5. Общие принципы антитеррористической защиты объекта:
1) заблаговременность (превентивность) проводимых мероприятий – комплекс мер, 

разрабатываемых заранее с учетом характера и специфики террористических угроз;
2) дифференцированный подход – совокупность приемов, направленных на учет 

отраслевых особенностей функционирования объекта, его дислокации;
3) адекватность – сопоставимость применяемых на объекте антитеррористических 

мер характеру и специфике вероятных террористических угроз;
4) комплексность – совокупность мер, позволяющих выстроить антитеррористическую 

защиту объекта исходя из вышеперечисленных принципов и задействовать имеющие 
силы и средства.

 6. Воспрепятствование совершению акта терроризма (снижение риска совершения 
акта терроризма) на объекте обеспечивается:

1) проведением организационных мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объекта с учетом характера и специфики возможных террорис-
тических угроз, определяемых органами национальной безопасности, и их возможных 
последствий;

2) определением возможных причин и условий, способствующих совершению акта 
терроризма на объекте и их устранением;

3) оснащением необходимыми инженерно-техническими средствами;
4) обеспечением установленного пропускного режима;
5) организацией подготовки (обучением) персонала объектов и сотрудников субъек-

тов охранной деятельности к первичному реагированию на угрозы совершения акта тер-
роризма (выявление признаков совершения акта терроризма, информирование об этом 
руководства, правоохранительных и (или) специальных государственных орга нов);

6) контролем за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической 
за щищенности.

7. Минимизация и (или) ликвидация последствий возможных террористических угроз 
на объекте обеспечиваются:

1) своевременным информированием органов национальной безопасности и (или) 
внутренних дел Республики Казахстан о совершенном акте терроризма;

2) участием персонала объекта в учениях, тренировках и экспериментах по вопросам 
реагирования на террористические проявления, а также минимизации и (или) ликвидации 
угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма, 
при проведении их уполномоченными государственными органами и организациями, 
органами оперативного управления;

3) обучением персонала объекта и сотрудников субъектов охранной деятельности 
навыкам первичного реагирования на угрозы террористического характера;

4) организацией оповещения и эвакуации персонала и посетителей в случае совер-
шения акта терроризма на объекте;

5) своевременным составлением и поддержанием в актуальном состоянии паспорта 
антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отноше-
нии, его надлежащим хранением;
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6) формированием сил и средств, необходимых для организации мер первичного 
реагирования, направленных на ликвидацию и минимизацию последствий акта 
терроризма, за исключением случаев, прямо угрожающих жизни и здоровью людей, до 
прибытия основных спасательных, аварийных и иных служб;

7) подготовкой и организацией экстренных мер по обеспечению безопасности сис -
тем жизнеобеспечения и безопасности объекта (водоснабжения, электроснабжения, 
газового оборудования, пожаротушения), персонала и посетителей объекта, определе-
нием путей эвакуации, обеспечением персонала средствами защиты, определением 
ответственных лиц за указанные участки деятельности.

 8. В организациях различных форм собственности определяется (определяются) 
лицо (лица) и (или) подразделение (подразделения), обеспечивающие проведение 
мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террорис-
тическом отношении.

В загранучреждениях Республики Казахстан лицо (лица), обеспечивающее (обес-
печивающие) проведение мероприятий по антитеррористической защите объекта, наз-
начается (назначаются) руководителем загранучреждения.

 9. Собственники, владельцы, руководители или иные должностные лица объектов, 
уязвимых в террористическом отношении, за исключением загранучреждений Респуб -
лики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, при размещении в арен-
дуемом здании (помещении) обеспечивают в договоре аренды определение сто рон, 
разрабатывающих паспорт антитеррористической защищенности объекта, осуществля-
ю щих охрану объекта, оснащение объекта современными инженерно-техническими 
средствами, контроль за их бесперебойным функционированием, организацию пропус к-
ного режима и финансирование данных мероприятий.

 10. При получении информации об угрозе совершения акта терроризма для своевре -
менного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы и предуп-
реждения совершения актов терроризма на объектах, уязвимых в террористическом 
отношении, собственниками, владельцами, руководителями и иными должностными 
лицами объектов осуществляются меры, соответствующие установленному уров ню 
террористической опасности в соответствии с Правилами организации и функциони-
рования государственной системы мониторинга информации и оповещения населе ния 
о возникновении угрозы акта терроризма, утвержденными Указом Президента Республики 
Казахстан от 9 августа 2013 года № 611.

 11. Служба государственной охраны Республики Казахстан при необходимости уста -
навливает дополнительные требования к организации антитеррористической защи ты 
объектов, уязвимых в террористическом отношении, предназначенных для пребыва -
ния охраняемых лиц, с учетом настоящих требований, объема и специфики организацион -
ных, охранных, режимных и иных мер, обеспечивающих необходимые уровни их без о-
пасности.

 Глава 2. Требования к организации пропускного режима

12. Пропускной режим обеспечивает повышение уровня безопасности персонала и 
посетителей объекта посредством:
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1) организации санкционированного допуска лиц и транспортных средств на объект 
или его части (зоны);

2) выявления лиц с противоправными намерениями, а также предметов и веществ, 
которые могут быть использованы для их реализации;

3) охраны объекта, защиты потенциально опасных участков объекта и критических 
зон, в том числе исключения бесконтрольного пребывания на них посторонних лиц.

На объекте устанавливается пропускной режим, соответствующий специфике объекта.
 13. Мероприятия по обеспечению на объекте, уязвимом в террористическом отноше-

нии, помимо порядка организации пропускного режима должны предусматривать:
1) определение ответственного (ответственных) лица (лиц) и (или) подразделения 

(подразделений) за поддержание соответствующего пропускного режима;
2) указание в договоре об оказании охранных услуг мероприятий, реализуемых 

субъектом охранной деятельности по обеспечению антитеррористической защищен-
ности и должного уровня безопасности (при отсутствии штатной охраны).

 14. Организация пропускного режима при необходимости предусматривает зонирова-
ние объекта в целях ограничения доступа к потенциально опасным участкам и критичес-
ким зонам объекта (при их наличии).

 15. Порядок организации пропускного режима определяется собственником, владель-
цем или руководителем объекта, уязвимого в террористическом отношении, с учетом 
особенностей его организации определяемых инструкцией, если иное не установлено 
законодательством Республики Казахстан.

 Глава 3. Требования к организации профилактических и учебных мероприятий

16. Профилактические и учебные мероприятия проводятся в виде инструктажей, 
занятий (практические и теоретические) и экспериментов с:

1) собственниками, владельцами, персоналом объектов, уязвимых в террористичес-
ком отношении;

2) работниками субъекта охранной деятельности, заключившего договор об оказа-
нии охранных услуг по объектам, уязвимым в террористическом отношении.

 17. Профилактические мероприятия организуются:
1) на постоянной основе территориальными подразделениями уполномоченных цен-

тральных государственных органов и местными исполнительными органами при коор-
динации антитеррористической комиссии области, города республиканского значения, 
столицы (далее – антитеррористическая комиссия) (антитеррористической комиссией 
координируются профилактические мероприятия, направленные на обеспечение защи-
щенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, путем проведения заня-
тий по повышению информированности собственников, владельцев, руководителей и 
иных должностных лиц объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исклю-
чением воинских частей и учреждений Министерства обороны, объектов правоохрани-
тельных и специальных государственных органов, а также загранучреждений Республики 
Казахстан, об актуальных угрозах террористического характера и создании условий, 
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препятствующих совершению акта терроризма (снижения риска совершения акта терро-
ризма в отношении объекта), а также способствующих минимизации и (или) ликвидации 
последствий от возможных террористических угроз);

2) республиканским, областным, города республиканского значения, столицы, района 
(города областного значения) и морским оперативным штабом по борьбе с терроризмом 
(далее – оперативный штаб) по решению его руководства с собственниками, владель-
цами, персоналом объектов, уязвимых в террористическом отношении, работниками 
субъекта охранной деятельности, заключившего договор об оказании охранных услуг по 
объектам, уязвимым в террористическом отношении, путем проведения экспериментов.

Эксперименты направлены на оценку готовности к первоочередным действиям в слу-
чае угрозы террористического характера подразделений охраны объекта, за исключением 
охраняемых объектов и загранучреждений Республики Казахстан.

 18. Учебные мероприятия организуются собственниками, владельцами, руководителя ми 
с персоналом объектов, а руководителями субъектов охранной деятельности – с прив-
лекаемыми к охране объекта работниками.

 19. Учебные мероприятия обеспечивают обучение персонала действиям в условиях
совершения или угрозы совершения акта (актов) терроризма, способам защиты от 
его последствий, безопасной и своевременной эвакуации с объекта посетителей и пер-
сонала.

 20. С работниками, ответственными за организацию пропускного режима, проводятся 
дополнительные занятия по приобретению и (или) совершенствованию навыков исполь-
зования инженерно-технических средств антитеррористической защиты, технике осмотра 
помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств.

 21. По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется на плановый и 
внеплановый.

 22. Во время инструктажа до персонала доводятся алгоритм поведения при возникно-
вении акта терроризма, способы минимизации и ликвидации его последствий.

 23. Плановый инструктаж проводится не реже одного раза в год или, в зависимости от 
метода работы (вахтовый, сменный, сезонный), не реже одного раза в два года.

Плановый инструктаж проводится индивидуально или для группы работников.
 24. Внеплановый инструктаж проводится собственниками, владельцами, руководите-

лями или иными должностными лицами объектов, руководителями субъектов охранной 
деятельности либо представителями государственных органов, задействованных в про-
водимых учениях, тренировках и экспериментах в случаях:

1) введения в регионе, где находится объект, уровня террористической опасности;
2) наличия информации о возможной угрозе совершения акта терроризма;
3) подготовки к учениям, тренировкам, экспериментам;
4) подготовки к проведению охранных мероприятий.

 25. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников. 
Содержание внепланового инструктажа определяется в каждом конкретном случае в за-
висимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

 26. Практические и теоретические занятия проводятся в соответствии с графиком 
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проведения, утвержденным собственником, владельцем, руководителем объекта, уязви-
мого в террористическом отношении (руководителем субъекта охранной деятельности), 
с периодичностью не реже одного раза в год.

Практические и теоретические занятия могут проводиться индивидуально или с груп-
пой работников однотипных объектов.

В ходе теоретических занятий доводится соответствующая информация, в ходе прак-
тических занятий отрабатываются действия персонала:

1) по проведению безопасной и беспрепятственной эвакуации;
2) в случае угрозы акта терроризма;
3) при обнаружении на объекте подозрительных лиц и предметов, а также иных сце-

нариев совершения актов терроризма, характерных для объекта.
 27. О проведении инструктажей и занятий производится запись в журнале учета учеб-

ных мероприятий по антитеррористической защите по форме согласно приложению 2 
к настоящим требованиям.

Для объектов с большим количеством персонала (более 20 человек) документи-
рование проведения указанных мероприятий может осуществляться в виде протокола 
или справки.

 Глава 4. Требования к организации взаимодействия по вопросам реагирования 
на террористические проявления, а также ликвидации угроз техногенного 

характера, возникших в результате совершенного акта терроризма

28. Взаимодействие персонала объектов, субъектов охранной деятельности с упол-
номоченными государственными органами и оперативными штабами организуется на 
постоянной основе в рамках обеспечения готовности к реагированию на угрозы совер-
шения или совершение акта (актов) терроризма, подготовки и проведения разноуров-
невых антитеррористических учений, тренировок, экспериментов, а также антитерро-
ристических операций.

 29. Собственники, владельцы, руководители объектов, уязвимых в террористи-
ческом отношении, субъекты охранной деятельности, заключившие договор об ока-
зании охранных услуг объекту, оказывают содействие уполномоченным государс-
твенным органам и (или) оперативным штабам при подготовке и проведении ими 
разноуровневых антитеррористических учений, тренировок, экспериментов и анти-
террористических операций.

 30. Собственники, владельцы, руководители объектов, уязвимых в террористическом 
отношении, руководители субъектов охранной деятельности, заключивших договор 
об оказании охранных услуг объекту, в рамках обеспечения готовности к реагированию 
на угрозы совершения или совершение акта (актов) терроризма разрабатывают алго-
ритм действий персонала объекта, субъектов охранной деятельности:

1) по незамедлительному информированию территориальных органов внутренних 
дел и национальной безопасности Республики Казахстан об угрозе совершения или 
совершении акта (актов) терроризма;
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2) при получении информации от уполномоченных государственных органов об угро-
зе совершения или совершении акта (актов) терроризма;

3) по исполнению мероприятий первичного реагирования, направленных на миними-
зацию и ликвидацию угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного 
акта терроризма.

 Глава 5. Требования к разработке и обращению паспорта антитеррористической 
защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении

31. Паспорт антитеррористической защищенности объекта (далее – паспорт) состав-
ляется согласно типовому паспорту антитеррористической защищенности объектов, уяз-
вимых в террористическом отношении, утвержденному постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1217 (далее – типовой паспорт), в двух 
экземплярах с одновременной разработкой электронного варианта.

 32. Проект паспорта составляется в течение сорока пяти рабочих дней с момента:
1) получения собственником, владельцем, руководителем объекта соответствующего 

уведомления о включении объекта в перечень объектов, уязвимых в террористическом 
отношении, области, города республиканского значения, столицы (далее – территори-
альный перечень) (в отдельных случаях по решению антитеррористической комиссии 
могут быть установлены иные сроки составления паспорта с учетом сложности объекта);

2) включения объекта в соответствующий перечень объектов, уязвимых в террорис-
тическом отношении, разработанный и утвержденный Министерством обороны Респуб-
лики Казахстан, органами национальной безопасности Республики Казахстан, Службой 
государственной охраны Республики Казахстан или Министерством иностранных дел 
Республики Казахстан (далее – ведомственный перечень) (в отдельных случаях по ре-
шению первого руководителя соответствующего государственного органа могут быть 
установлены иные сроки составления паспорта с учетом сложности объекта).

 33. Проект паспорта объекта, включенного в территориальный перечень, направля-
ется на согласование должностному лицу, указанному в типовом паспорте, в течение 
десяти календарных дней после составления.

Срок согласования проекта паспорта не должен превышать пятнадцати рабочих дней 
со дня поступления паспорта должностному лицу, указанному в типовом паспорте.

 34. В случае наличия замечаний к проекту паспорта, он возвращается лицу, направив-
шему проект паспорта, с указанием причин, послуживших причиной возврата.

Проект паспорта дорабатывается в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня 
возврата.

Срок согласования проекта паспорта, поступившего повторно (во исполнение ранее 
указанных замечаний), не должен превышать семь рабочих дней.

 35. Обжалование замечаний к проекту паспорта и действия (бездействия) должнос-
тного лица, согласующего паспорт, осуществляется в порядке, определяемом законода-
тельством Республики Казахстан.

 36. Проект паспорта объекта, включенного в ведомственный перечень, согласовыва-
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ется должностным лицом, определенным в инструкции, если иное не установлено зако-
нодательством Республики Казахстан.

 37. В течение десяти рабочих дней после согласования паспорт утверждается (в том 
числе при его обновлении) собственником, владельцем или руководителем организации, 
подразделения организации, являющейся правообладателем объекта, а для загрануч-
реждения Республики Казахстан – его руководителем.

 38. В случаях, когда здание, сооружение (комплекс зданий и сооружений) используются 
для размещения объектов, принадлежащих нескольким правообладателям, составление 
паспорта осуществляется по письменному соглашению между ними совместно всеми пра-
вообладателями объектов или одним из них.

 39. При совместном составлении паспорт подлежит утверждению всеми правообла-
дателями объектов, уязвимых в террористическом отношении.

 40. При составлении одним правообладателем паспорт утверждается руководителем 
объекта по согласованию с другими правообладателями объекта.

 41. Количество копий (электронных копий) паспорта и их направление другим пра-
вообладателям объекта определяется письменным соглашением между их правооб-
ладателями.

 42. Первый экземпляр паспорта (оригинал) хранится согласно требованиям, предъяв-
ляемым к организации работы с информацией с ограниченным доступом, у ответственного 
лица или в подразделении объекта, определенного приказом руководителя организации, 
являющейся правообладателем объекта, а в загранучреждении – у лица, определяемого 
приказом его руководителя.

 43. Второй экземпляр паспорта и электронный вариант паспорта (в формате PDF 
на электронном носителе информации) в срок не позднее десяти календарных со дня 
его утверждения или корректировки направляются в территориальные подразделения 
органов внутренних дел Республики Казахстан для хранения (за исключением паспортов 
объектов Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан, специальных государственных органов Республики Казахстан, 
загранучреждений Республики Казахстан и охраняемых объектов).

Второй экземпляр паспорта и электронный вариант паспорта (в формате PDF на 
электронном носителе информации) охраняемого объекта в срок не позднее десяти ка-
лендарных дней со дня его утверждения или корректировки направляются в Службу го-
сударственной охраны Республики Казахстан.

 44. Паспорт корректируется в случаях изменения:
1) прав собственности;
2) руководителя объекта;
3) наименования объекта;
4) основного предназначения объекта;
5) общей площади и периметра объекта, застройки прилегающей территории или 

после завершения капитального ремонта, реконструкции зданий (строений и сооруже-
ний) и инженерных систем, если были произведены изменения в конструкции;

6) потенциально опасных участков объекта;
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7) технических средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта.

 45. Внесение корректив в паспорт осуществляется в течение двадцати рабочих дней 
с момента возникновения причины его изменения. В отдельных случаях по решению 
антитеррористической комиссии могут устанавливаться иные сроки исходя из сложности 
объекта и вносимых изменений.

 46. В паспорт вносятся изменения, заверенные подписью руководителя организации, 
являющейся правообладателем объекта, или лица, уполномоченного организацией под-
писывать паспорт. Замене подлежат только те элементы паспорта, где произошли изме-
нения. Одновременно информация о соответствующих изменениях за подписью руко-
водителя организации, являющейся правообладателем объекта, направляется в органы 
внутренних дел Республики Казахстан для приобщения ко второму экземпляру паспорта.

 47. Паспорт подлежит полной замене:
1) не реже одного раза в пять лет;
2) в случае внесения корректив в более чем половину пунктов текста паспорта.

Утративший силу паспорт подлежит уничтожению в комиссионном порядке с состав-
лением соответствующего акта.

Акт остается в организации, являющейся правообладателем объекта. Акт об уничто-
жении паспорта загранучреждения Республики Казахстан остается в соответствующем 
загранучреждении.

Копия акта направляется по месту хранения второго экземпляра паспорта.
 48. Сведения паспорта носят ограниченный характер, порядок работы с которыми 

определен требованиями законодательства, предъявляемыми к информации с огра-
ниченным доступом.

 49. Паспорт используется в случае проведения антитеррористической операции, 
учений, тренировок и экспериментов.

 50. На объектах, где ведутся работы со сведениями, составляющими государствен-
ные секреты, паспорт разрабатывается в соответствии с настоящими требованиями и 
с учётом Закона Республики Казахстан «О государственных секретах».

 51. Действия пунктов 38–41, 45–46 настоящей главы не распространяются на требова-
ния к разработке и обращению паспорта антитеррористической защищенности загрануч-
реждений Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении.

 52. Разработка, согласование, учет, хранение и (или) уничтожение экземпляров пас-
портов детализируется в инструкциях, если иное не установлено законодательством 
Рес публики Казахстан, обеспечивают актуальность паспорта и его своевременную пере-
дачу в оперативный штаб.

 Глава 6. Требования, предъявляемые к оснащению объектов, уязвимых 
в террористическом отношении, инженерно-техническим оборудованием

Параграф 1. Общие положения

53. Для оснащения объектов используются инженерно-технические средства:
1) по оборудованию периметра объекта, исключающие несанкционированный доступ 
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и удовлетворяющие режимным условиям объекта: ограждение (физический барьер) пе-
риметра, зон и отдельных участков объекта; контрольно-пропускные пункты; противота-
ранные устройства (в том числе вазоны, элементы архитектуры, ландшафта, болларды 
и другие); укрепленность стен зданий, сооружений объекта, его оконных проемов; средства 
контроля и управления доступом, ограничения доступа, системы и средства досмотра, осве-
щения; зоны отторжения, контрольно-следовые полосы; наблюдательные вышки, иные 
системы контроля внешнего периметра;

2) по контролю за обстановкой на объекте: системы и средства связи, оповещения, 
охранной и тревожной (в том числе мобильные либо стационарные средства подачи 
тревоги – «тревожные кнопки») сигнализации, системы охранные телевизионные, системы 
противодействия беспилотным летательным аппаратам;

3) обеспечивающие работу систем безопасности: системы и средства резервного, 
бесперебойного электроснабжения.

Допускается оснащение объектов, уязвимых в террористическом отношении, иным 
инженерно-техническим оборудованием, прямо не указанным в настоящем пункте, но 
выполняющим те же задачи и функции или отвечающие тем же целям.

 54. Все объекты, уязвимые в террористическом отношении, в обязательном порядке 
оснащаются системами охранными телевизионными и системами оповещения.

Технические требования к системам видеонаблюдения, входящим в систему охранную 
телевизионную объекта, должны соответствовать минимальным техническим возможностям 
систем видеонаблюдения, предусмотренным Правилами функционирования Национальной 
системы видеомониторинга, утвержденными приказом Председателя Коми тета националь-
ной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69 (далее – Правила 
функционирования Национальной системы видеомониторинга).

 55. В случае невозможности оснастить объекты инженерно-техническим оборудовани-
ем, предусмотренным настоящей главой, за исключением систем, указанных в пункте 54, 
принимаются иные инженерно-технические решения и (или) меры безопасности, компен-
сирующие их отсутствие, в соответствии с инструкцией.

 56. При проектировании строительства, реконструкции, модернизации, капитального 
ремонта объекта собственнику, владельцу (в том числе потенциальному) объекта необхо-
димо определить соответствие объекта критериям отнесения объектов к уязвимым в тер-
рористическом отношении и предусмотреть, в случае необходимости, соответствующее 
инженерно-техническое оснащение.

 57. По решению собственника, владельца, руководителя или иных должностных лиц 
объектов, уязвимых в террористическом отношении, на объекте может устанавливаться 
дополнительное инженерно-техническое оборудование.

 58. Для проектирования и оснащения объектов инженерно-техническим оборудова-
нием собственники, владельцы, руководители объектов, уязвимых в террористическом 
отношении, определяют его потенциально опасные участки.

На направлениях, ведущим к этим участкам, обеспечивается наибольшая плотность 
инженерно-технического оснащения.

 59. Срок завершения мероприятий по оснащению объекта инженерно-техническим 
оборудованием составляет не более 6 месяцев с момента:
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1) получения уведомления о придании объекту статуса уязвимого в террористическом 
отношении для объектов, входящих в территориальные перечни;

2) придания объекту статуса уязвимого в террористическом отношении для объектов, 
входящих в ведомственный перечень.

Сроки завершения мероприятий по оснащению охраняемых объектов инженерно-
техническим оборудованием устанавливаются Службой государственной охраны Рес-
публики Казахстан по согласованию с заинтересованными государственными органами, 
организациями и владельцами объектов.

При этом сроки подключения внутриобъектовых систем видеонаблюдения к Националь-
ной системе видеомониторинга определяются Правилами функционирования Националь-
ной системы видеомониторинга.

Иные сроки могут быть установлены:
1) для объектов, состоящих в территориальном перечне, – по согласованию с анти-

террористической комиссией при акимате после комиссионного обследования состо-
яния антитеррористической защищенности объекта;

2) для объектов, состоящих в ведомственных перечнях, – после комиссионного обсле-
дования состояния антитеррористической защищенности объекта. Состав комиссии опре-
деляется первым руководителем государственного органа.

Срок завершения мероприятий по оснащению объекта инженерно-техническим обо-
рудованием устанавливается исходя из степени потенциальной опасности, угрозы совер-
шения актов терроризма, прогнозного объема расходов средств на выполнение соответс-
твующих мероприятий за счет средств республиканского и местных бюджетов и средств 
внебюджетных источников.

 60. Инженерно-техническое оборудование объекта должно всегда поддерживаться 
в рабочем состоянии.

 61. Оснащение (оборудование) объектов, на территории которых осуществляется тор -
говля огнестрельным оружием и боеприпасами (патронами), обеспечивается в соот-
ветствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, 
утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 
2019 года № 602.

 62. Оснащение объектов, уязвимых в террористическом отношении и подлежащих 
государственной охране, обеспечивается в соответствии с требованиями по инженерно-
технической укрепленности объектов, подлежащих государственной охране, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года № 1151.

 Параграф 2. Оснащение особо важных государственных, стратегических 
объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, 

опасных производственных объектов, охраняемых объектов

63. Объекты, имеющие территорию, оборудуются по периметру ограждением, пре-
пятствующим свободному проходу лиц и проезду транспортных средств на объект и 
с объекта.
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Исключение могут составлять объекты:
1) центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непос-

редственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств, 
структурных и территориальных подразделений, кроме объектов специальных государс-
твенных органов и правоохранительных органов (при этом должны предусматриваться 
компенсирующие системы и (или) меры безопасности, препятствующие бесконтрольному 
проходу лиц и (или) проезду транспортных средств на объект);

2) транспортной инфраструктуры (ограждением обеспечиваются потенциально опас-
ные участки объекта);

3) загранучреждения Республики Казахстан, если иное не установлено законодатель-
ством Республики Казахстан.

Основное ограждение должно иметь:
1) высоту и заглубленность в грунт, исключающие свободное преодоление и удов-

летворяющие режимным условиям объекта;
2) простоту в конструкции, высокую прочность и долговечность;
3) отсутствие узлов и конструкций, облегчающих его преодоление.

Ограждение периметра должно соответствовать следующим характеристикам:
1) устойчивость к внешним климатическим факторам всех сезонов и соответству-

ющих климатических зон;
2) защищенность от индустриальных помех и помех, вызываемых транспортными 

средствами, воздействия птиц и животных.
 64. Объекты с пропускным режимом, предусматривающим ограничение входа (выхода), 

въезда (выезда) на объект персоналу, посетителям и транспортным средствам, оснаща-
ются контрольно-пропускными пунктами в целях осуществления санкционированного про-
пуска лиц и транспортных средств.

Количество контрольно-пропускных пунктов должно обеспечивать необходимую про-
пускную способность людей и транспортных средств.

Контрольно-пропускные пункты могут быть внешними и (или) внутренними.
Внешний контрольно-пропускной пункт оборудуется при наличии ограждения.
 65. Объекты оснащаются системами контроля и управления доступом и (или) средства ми 

ограничения доступа в целях обеспечения санкционированного входа в здания, помещения и 
зоны объекта и (или) выхода из них.

Оснащение объекта системой контроля и управления доступом производится по зонам, 
предусматривающим различный уровень доступа персонала и посетителей на объект 
и (или) его зоны (участки).

Системы контроля и управления доступом должны обеспечивать автоматическую запись 
и сохранение в течение одного года на носителях информации архива всех событий для 
их последующей однозначной классификации с целью обеспечения объективного рассле-
дования при попытке или возможном совершении акта терроризма, формирования доказа-
тельственной базы, проведения расследований при несанкционированных действиях пер-
сонала объекта или посторонних лиц.

Для объектов с малой проходимостью (посещаемостью) персонала и посетителей 
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допускается оборудование объекта только средствами ограничения доступа на объект 
и (или) его потенциально опасные участки и критические зоны.

 66. Объекты оснащаются системами охранными телевизионными в целях ведения 
наблюдения за обстановкой на объекте и (или) его потенциально опасных участках, 
а также визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения для 
оценки ситуации и фиксирования действий нарушителей.

Системой охранной телевизионной оборудуются:
1) периметр территории;
2) контрольно-пропускные пункты (при наличии);
3) досмотровые помещения (комнаты), зоны досмотра транспорта (при наличии);
4) главные и запасные входы;
5) территория и помещения с потенциально опасными участками, помещения (места), 

коридоры, ведущие к ним;
6) другие помещения по усмотрению руководителя (собственника) объекта.

Система охранная телевизионная должна обеспечивать:
1) передачу визуальной информации на мониторы локального пункта наблюдения 

в специально выделенном помещении подразделения охраны либо пункта централизо-
ванной охраны в автоматизированном режиме;

2) сохранение видеоинформации для последующего анализа событий (срок хране-
ния информации должен составлять не менее 30 суток);

3) оперативный доступ к видеозаписи.
 67. Объекты оснащаются системами и средствами охранной и тревожной сигнализа-

ции в целях выявления и выдачи извещений о несанкционированном проникновении или 
попытки проникновения на объект и (или) охраняемую зону объекта.

Структура системы охранной сигнализации определяется исходя из:
1) режима работы этого объекта;
2) особенностей расположения помещений внутри зданий;
3) количества охраняемых зон.

 68. Объекты оборудуются системами и средствами охранного освещения в целях 
обес печения их антитеррористической защищенности в темное время суток.

Охранное освещение должно обеспечивать освещенность объекта в темное время 
суток в любой точке периметра, образовывая сплошную полосу шириной 3–4 метра, 
освещенностью не менее 10 люкс.

 69. Объекты, находящиеся под охраной, оснащаются системами и средствами связи 
в целях обмена информацией для управления силами и средствами подразделений 
охраны.

Система связи должна обеспечивать двустороннюю радиосвязь между дежурным 
на пункте охраны и нарядами охраны на территории обслуживания, между нарядами 
охраны в пределах территории обслуживания.

 70. Объекты оснащаются системами и средствами оповещения в целях оператив-
ного информирования персонала и посетителей объекта о возникновении внештатной 
ситуации (об угрозе совершения или совершения акта терроризма и возникших пос-
ледствиях) и координации их действий.
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Оповещение персонала и посетителей объекта осуществляется с помощью техничес-
ких средств, которые должны обеспечивать:

1) подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки тер-
ритории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях 
эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности персонала и 
посетителей объекта.

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слы-
шимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

 71. Объекты оснащаются системами и средствами резервного электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы системы охранной и тревожной сигнализации, кон-
троля и управления доступом, освещения, видеонаблюдения.

Системы охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом 
должны содержать источники бесперебойного питания с аккумуляторной поддержкой, 
обеспечивающие работу оборудования не менее 2 часов при отсутствии основного сете-
вого питания.

Автономные резервные источники электрического питания должны обеспечивать ра-
боту системы контроля и управления доступом, телевизионной системы видеонаблюде-
ния, охранного и дежурного освещения:

1) в городах и поселках городского типа – не менее 24 часов;
2) в сельских районах – не менее 48 часов;
3) в труднодоступных районах – не менее 72 часов.

 72. Инженерно-техническая укрепленность зданий и сооружений объектов должна 
обеспечивать труднопреодолимость проникновения нарушителей на объект и внутри него.

Подземные и наземные коммуникации, имеющие входы или выходы в виде колодцев, 
люков, лазов, шахт, открытых трубопроводов, каналов и других подобных сооружений, 
через которые можно проникнуть в здания и сооружения, оборудуются постоянными или 
съемными решетками, крышками, дверями с запирающими устройствами, а также могут 
оборудоваться другими техническими средствами охраны.

 73. На объектах применение средств защиты оконных, дверных проемов зданий (обо-
рудование пулестойкими стеклами, взрывозащитной пленкой, решетками), сооружений, 
помещений, замков и запирающих устройств, иных инженерно-технических решений 
должно быть обусловлено повышением уровня защищенности объектов, а также ком-
пенсировать отсутствие иных инженерно-технических средств.

На транспортных контрольно-пропускных пунктах и иных въездах на территорию 
объекта в ограждении оборудуются ворота с конструкцией, обеспечивающей их жес ткую 
фиксацию в закрытом положении.

Запирающие и фиксирующие устройства ворот и калиток должны обеспечивать требу-
емую защиту от разрушающих воздействий, сохранять работоспособность в диапазонах 
температур и влажности окружающего воздуха, характерных для данной климатической 
зоны, при прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов.

 74. Технические средства досмотра применяются на объектах для обнаружения 
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оружия, других предметов и веществ, запрещенных к несанкционированному вносу 
(выносу), ввозу (вывозу) на объект и с объекта.

Оснащение объекта техническими средствами досмотра должно соответствовать 
угрозам, характерным для объектов, особенностям его функционирования.

 75. При наличии по периметру объектов участков с повышенной опасностью объекты 
оборудуется противотаранными устройствами в целях принудительной остановки тран-
спортных средств, если иное не установлено для загранучреждений Республики Казахстан 
законодательством Республики Казахстан.

 76. При необходимости на объектах оборудуются помещения подразделений охраны 
и (или) их караулов, которые рекомендуется размещать на первом этаже зданий. При этом 
конструкция помещения должна соответствовать требованиям, предъявляемым к конс-
трукции соответствующей категории зданий.

 77. На территории, непосредственно примыкающей к ограждению объекта, при необ-
ходимости, для выявления несанкционированного проникновения на объект оборудуется 
зона отторжения.

Ширина зоны отторжения должна превышать ширину зоны обнаружения технических 
средств охраны.

 78. При необходимости на объектах в целях обнаружения следов проникновения на ру-
шителя, преодолевшего периметр охраняемой территории, обустраивается контрольно-
следовая полоса.

Контрольно-следовая полоса обустраивается, как правило, в зоне отторжения.
 79. В случае значительной площади охраняемой территории для увеличения обзора 

и лучшего просмотра объекты могут оборудоваться наблюдательными вышками.
Высота вышки и место ее установки определяются в зависимости от рельефа местности, 

конфигурации и местных условий.
Конструкция вышки должна обеспечивать защиту охранника от поражения огнестрель-

ным оружием.
 80. Объектам, для которых актуальны угрозы, связанные с доставкой и применением 

средств террора посредством беспилотных летательных аппаратов, в том числе квадро-
коптерами, рекомендуется предусматривать системы противодействия беспилотным 
летательным аппаратам.

 81. Инженерно-техническим оборудованием, указанным в настоящем параграфе, 
оснащаются:

1) объекты водного хозяйства – только на потенциально опасных участках объекта;
2) объекты, отнесенные согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской 

защите» к опасным производственным объектам – с учетом законодательства в об-
ласти промышленной безопасности.

 Параграф 3. Оснащение объектов массового скопления людей

82. Объекты оснащаются системами охранными телевизионными в целях ведения 
наблюдения за обстановкой на объекте, его потенциально опасных участках, а также 
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визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения для оценки 
ситуации и фиксирования действий нарушителей.

На объекте, занимающем отдельное здание (комплекс зданий), системой охранной 
телевизионной оборудуются:

1) периметр территории, прилегающий к объекту;
2) контрольно-пропускные пункты (при наличии);
3) досмотровые помещения (комнаты) и зоны досмотра транспорта (при наличии);
4) главный и запасные входы;
5) места возможного массового пребывания людей на объекте.

На объекте, занимающем часть здания, системой видеонаблюдения необходимо 
охватывать:

1) места возможного массового пребывания людей на объекте;
2) главный и запасные входы (при наличии).

Система охранная телевизионная должна обеспечивать:
1) передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, пери-

метра и территории объекта на мониторы локального пункта наблюдения в специально 
выделенном помещении подразделения охраны либо пункта централизованной охраны 
в автоматизированном режиме;

2) сохранение видеоинформации для последующего анализа событий. Срок хране-
ния информации должен составлять не менее 30 суток.

 83. Объекты массового скопления людей оснащаются системами и средствами опо-
вещения в целях оперативного информирования персонала и посетителей объекта 
о возникновении внештатной ситуации (об угрозе совершения или совершении акта тер-
роризма и возникших последствиях) и координации их действий.

Оповещение персонала и посетителей объекта осуществляется с помощью технических 
средств, которые должны обеспечивать:

1) подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки тер-
ритории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях 
эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности персонала и 
посетителей объекта.

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слы-
шимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

 84. Объекты массового скопления людей со значимыми для соответствующей отрасли 
(ведомства) количественными показателями вместимости (возможности пребывания) 
людей, определяемыми в инструкциях, должны в обязательном порядке оснащаться 
мобильным либо стационарным средством подачи тревоги («Тревожные кнопки»), поз-
воляющим скрыто подавать сигнал на пульт централизованного наблюдения субъектов 
охранной деятельности.

 85. Дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 82 и 83, объекты мас -
сового скопления людей:

1) исходя из функциональных особенностей и количественных показателей вмес-
тимости в целях обнаружения оружия и других предметов и веществ, запрещенных 
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к несанкционированному вносу (выносу), ввозу (вывозу) на (с) объект (объекта) осна-
щаются техническими средствами досмотра;

2) учитывая предназначение оборудуются системой контроля и управления доступом 
в целях обеспечения санкционированного доступа к отдельным зданиям, помещениям и 
зонам объекта, а также выхода из них;

3) в зависимости от их расположения (входных групп, открытых мест возможного мас-
сового пребывания людей) и подъездных путей по отношению к путям движения тран-
спортных средств в целях предотвращения риска наезда на посетителей объекта могут 
оборудоваться противотаранными устройствами;

4) в зависимости от наличия потенциально опасных участков оснащаются системой 
охранной сигнализации.

¹ Здесь и далее помещения и площадки объекта, на которых при определенных усло-
виях может находиться более 25 человек. При отсутствии показателя вместимости для 
места (помещения) в технических документах на объектах, расчет количества возмож-
ного пребывания людей осуществляется из расчета 1,5 м² на одного человека от общей 
площади помещения (площадки).

 
Приложение 1

к требованиям к организации
антитеррористической защиты

объектов, уязвимых 
в террористическом отношении

Основные требования к содержанию инструкции по организации 
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом 

отношении

1. Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых 
в террористическом отношении (далее – инструкция), разрабатывается центральным 
государственным органом, в том числе государственным органом, непосредственно под-
чиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, самостоятельно на основе 
настоящих требований исходя из специфики отраслевых требований безопасности, 
специфики объектов, а также угроз, характерных для данных объектов.

2. В заголовке и тексте инструкции прописывается полное наименование государствен-
ного органа, в ведении которого находятся объекты, или указывается сфера (отрасль), 
которой государственный орган осуществляет руководство.

3. Инструкция должна содержать следующие главы:
Глава 1. «Общие положения».
Глава 2 «Требования к организации пропускного режима».
Глава 3 «Требования к организации профилактических и учебных мероприятий».
Глава 4 «Требования к организации взаимодействия по вопросам реагирования на 
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террористические проявления, а также ликвидации угроз техногенного характера, воз-
никших в результате совершенного акта терроризма».

Глава 5 «Требования к разработке и обращению паспорта антитеррористической за-
щищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении».

Глава 6 «Требования к оснащению объектов, уязвимых в террористическом отноше-
нии, инженерно-техническим оборудованием».

Приложения.
4. Глава «Общие положения» содержит:
1) основания для разработки инструкции;
2) область распространения инструкции (на какие объекты распространяется);
3) понятийный аппарат инструкции;
4) меры и условия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.
5. Глава 2 «Требования к организации пропускного режима» содержит:
1) назначение пропускного режима;
2) особенности организации пропускного режима на объекте с учетом его специфики 

(необходимость разграничения зон доступа, пропуск посетителей, необходимость и цели 
определения перечня предметов, запрещенных к проносу на объект и другое);

3) основные мероприятия по обеспечению пропускного режима (при необходимости 
выставление постов физической охраны, реализующих правила пропускного режима, 
охрану и оборону объектов, уязвимых в террористическом отношении);

4) подразделения, привлекаемые к обеспечению пропускного режима;
5) иные вопросы, характеризующие организацию пропускного режима.
6. Глава 3 «Требования к организации профилактических и учебных мероприятий» со-

держит:
1) цели и формы проведения занятий;
2) сроки и периодичность проведения занятий;
3) особенности организации и проведения занятий с различным кругом лиц;
4) иные вопросы, характеризующие организацию профилактических и учебных ме-

роприятий.
7. Глава 4 «Требования к организации взаимодействия по вопросам реагирования на 

террористические проявления, а также ликвидации угроз техногенного характера, воз-
никших в результате совершенного акта терроризма» определяет:

1) действия собственников, владельцев, руководителей объектов при получении сооб-
щения о подготовке или совершении акта терроризма на объекте;

2) сведения для информирования уполномоченных органов о возможных угрозах 
безопасности объекту, совершении актов терроризма на объекте;

3) организационные меры по определению лиц из числа персонала и подразделе-
ний охраны объекта, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, 
и их действий (мер первичного реагирования) при установлении различных уровней 
террористической опасности;

4) иные вопросы, характеризующие организацию взаимодействия.
8. Глава 5 «Требования к разработке и обращению паспорта антитеррористической 

защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении» определяет:
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1) разработку паспортов объектов;
2) учет паспортов объектов;
3) хранение паспортов объектов, их передачу в оперативный штаб;
4) уничтожение паспортов объектов.
9. Глава 6 «Требования к оснащению объектов, уязвимых в террористическом отно-

шении, инженерно-техническим оборудованием» содержит:
1) определение групп объектов (однородных по специфике выполняемых задач, коли-

честву персонала и посетителей, места дислокации, характерных для них угроз);
2) оснащение групп объектов инженерно-техническим оборудованием (обязательным 

согласно требованиям, необходимым для обеспечения антитеррористической защиты, 
компенсирующим и дополнительным (при необходимости);

3) основные характеристики инженерно-технического оборудования: что должны 
обеспечивать; указание, при необходимости, материалов и типов изготовления, осо-
бенностей размещения, инженерных решений, требуемых для их установки, мест 
установки, количественных и качественных показателей, типов устройств и иные необ-
ходимые характеристики;

4) иные вопросы, обусловленные организацией антитеррористической защиты объектов.
10. Приложения к инструкции содержат:
1) варианты тематик занятий;
2) формы отчетности о проведении занятий;
3) алгоритмы действий различного круга лиц объектов на возможные угрозы террорис-

тического характера;
4) перечень предметов, запрещенных к проносу на объекты (при необходимости);
5) иное (при необходимости). 

В число авторов комментария вошли прак ти кующие юристы, специалисты в об-
ласти трудовых отношений, заработной платы, безопас ности и охраны труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, разъ-
яснения и комментарии которых будут способс твовать правильному при менению 
норм трудового законодательства.

Книга предназначена для руководителей и работников предприятий всех форм 
собствен ности, юристов, специалис тов кадровых служб, охраны труда, трудового
права, ученых, препода вателей, студентов юридических и экономических вузов, 
а также для широкого круга читателей.

Для заказа книги «Трудовой кодекс Республики Казахстан. Постатейный прак-
тический коммен тарий» необходимо заполнить заявку на сайте www.ppk.mcfr.kz и 
отправить на элект ронный адрес: ekd@mcfr.kz

ВНИМАНИЕ!
Постатейный практический комментарий (выпуск № 2) 

к Трудовому кодексу Республики Казахстан 
от 23 ноября 2015 года № 414-V

Более подробную информацию можно получить 
по телефонам в г. Алматы: +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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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

Окончание. Начало в № 4, 5, 6, 2021.
Приложение 4

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 алюминия методом электролиза

Глава 1. Область применения

 1. Настоящие Технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду при про-
изводстве алюминия методом электролиза (далее – нормативы) разработаны в соот-
ветствии с подпунктом 26-3) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан 
от 9 января 2007 года и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан 
с учетом задач по охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов, постав-
ленных стратегическими и программными документами по устойчивому развитию и ох-
ране окружающей среды в Республике Казахстан.

Нормативы устанавливают технические удельные нормативы эмиссий в окружа-
ющую среду для процессов, применяемых при электролизном производстве алю-
миния из криолитоглиноземного расплава (далее – процессы), независимо от типа 
используемого сырья с учетом наилучших доступных технологий, перечень которых 
приведен в приложении 1 к настоящим нормативам.

 2. К опасным факторам (рискам) в процессах производства алюминия методом элек-
тролиза относятся эмиссии от процессов подачи сырья и материалов, электролитичес-
кого получения алюминия, розлива, выбойка футеровки, производство обожженных 
анодов, плавка чугуна, заливка анодов, дробление электролита, дробление огарков, 
чугун ной заливки, распаковка анодов, охлаждение огарков, осуществляемых в основных 
подразделениях: электролиза алюминия и производства обожженных анодов.

(https://e.npa.mcfr.kz/883899 каз 
https://e.npa.mcfr.kz/883889)

Утвердили технические удельные нормативы 
эмиссий

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

Вступил в силу: 26.01.2021

Окончание. Начало в № 4, 5, 6, 2021.
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Производство обожженных анодов является сопутствующим процессом основного 
процесса производства алюминия методом электролиза.

 Глава 2. Термины и определения

3. В настоящих нормативах используются следующие термины и определения:
1) электролитическое получение алюминия – процесс электрохимического разложе-

ния оксида алюминия в криолитоглиноземном расплаве (под действием электрического 
тока при температуре около 950 °C) с разрядом катионов алюминия на катоде (жидком 
алюминии) и восстановлением металлического алюминия, а ионов кислорода – на угле-
родистом аноде с образованием смеси CO2 и CO;

2) аэрационный фонарь – остекленные надстройки над отверстиями в покрытиях, 
предназначенные для обеспечения общеобменной вентиляции и освещения естес-
твенным светом производственных зданий металлургической и химической промыш-
ленности, с выделениями тепла, пыли, дыма и газов;

3) алюминий – металлический алюминий технического качества (алюминий-сырец, 
первичный алюминий), выделяемый на катоде в результате процесса электролиза и из-
влекаемый из электролизера;

4) цех электролиза алюминия – совокупность производственных зданий, в которую входят: 
здания электролизных корпусов и литейного отделения, газоочистные установки, оснащен-
ные оборудованием для ведения технологического процесса;

5) наилучшие доступные технологии – используемые и планируемые отраслевые 
технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управ-
ленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей 
качества окружающей среды;

6) криолитоглиноземный расплав – оксид алюминия (Al2O3), растворенный в смеси 
расплавленного криолита (Na3AlF6) и фторидов (алюминия (AlF3), кальция (СаF2), маг-
ния (MgF2));

7) обожженные аноды – блоки (смесь кокса и связующего пека с добавлением дроб-
ленных огарков) предварительно обожженные при температуре приблизительно 1100 °C;

8) огарок – часть анода, не вступающая в процесс электролиза, являющаяся произ-
водственным продуктом;

9) вспомогательное оборудование – аппараты, агрегаты, используемые для сбора, хра -
нения, транспортировки, материалов, подготовки топлива, пылеулавливания, установки 
газоочистки; автоматика, блокировки, приборы и устройства контроля и защиты, дымо-
вые трубы;

10) основные виды загрязняющих веществ и отходов – загрязняющие вещества и 
отходы, образующиеся в процессах, применяемых при электролизном производстве 
алюминия и анодов;

11) основное оборудование – электролизеры, электрические печи сопротивления 
(миксеры), литейные машины, установки для производства «зеленых» анодов, печи 
для обжига анодов;
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12) топливо – горючие вещества (твердые, жидкие или газообразные), применяемые 
с целью получения при его сжигании тепловой энергии;

13) глинозем – кристаллический гигроскопический порошок, состоящий из различных 
модификаций оксида алюминия;

14) замкнутый цикл водооборота или система оборотного водоснабжения – система 
повторяющейся подачи отработанной воды на производственные нужды после ее 
периодической очистки, охлаждения и обработки;

15) дымовые (отходящие) газы – газы, образующиеся в результате окисления анода 
в электролизерах; газы, образующиеся в результате сгорания топлива и обжига техноло-
гического материала в печи;

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

17) сырье – любой подготовленный материал, который используется в технологи-
ческом процессе получения продуктов, включая огарки обожженных анодов, электро-
лит, угольная пыль, алюминиевый лом;

18) процессы производства алюминия методом электролиза – последовательные про-
цессы электролитического разложения глинозема с выделением металлического алюминия; 
при последующей выливке и разливке жидкого алюминия получается товарный алюминий;

19) электролизная ванна или электролизер – специальное электротехнологическое 
оборудование, состоящее из катодного и анодного устройства, предназначенное для вы-
полнения процессов электрохимического окисления-восстановления при прохождении 
электрического тока;

20) 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

4. На территории Республики Казахстан допускается размещение производства алю -
миния методом электролиза из криолитоглиноземного расплава с предварительно обож-
женными анодами, обеспечивающего технические удельные нормативы эмиссий в окру -
жающую среду основных видов загрязняющих веществ и отходов от основного оборудо-
вания, не превышающих нормы, установленные настоящими нормативами.

 Глава 4. Описание технологического процесса

5. Получение алюминия основано на электролитическом разложении оксида алюми-
ния в криолитоглиноземном расплаве и осуществляется в электролизерах, являющихся 
основным оборудованием цеха электролиза алюминия.

 6. Технологический процесс литья алюминиевых чушек включает в себя следующие 
операции:

• поступление алюминия-сырца из электролизных корпусов в литейное отделение 
в вакуумных ковшах;
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• перелив жидкого алюминия из вакуумных ковшей в миксер;
• перемешивание жидкого алюминия;
• контроль и регулирование температуры жидкого алюминия;
• непрерывное литье алюминиевых чушек;
• штабелирование и обвязка алюминиевых чушек в пакеты;
• взвешивание пакета чушек;
• проверка товарных алюминиевых чушек.

Перечень технологических процессов литья алюминиевых чушек приведен в прило-
жении 1 к настоящим нормативам.

 7. В процессе разливки металла слитки алюминия охлаждаются, затвердевают, фасуются 
в блоки. Эти блоки отстаиваются до полного охлаждения слитков.

 8. В соответствии с заказами формируется партия готовой продукции для отгрузки.
 9. В соответствии с принятыми технологическими процессами производственными 

це хами и подразделениями предприятия, необходимыми для бесперебойного веде-
ния основных технологических процессов, требуется ведение работ вспомогательных 
производств, к которым относятся:

• транспортный цех, обеспечивающий предприятие тяжелой техникой, легковым 
автотранспортом и бесперебойной работой заводского железнодорожного и авто-
мобильного 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, занимающиеся экс-
плуатацией и ремонтом электрических и энергетических сетей, электро- и энерго-
оборудования;

• 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;
• участки газоочистного сооружения предназначены для технического обслуживания 

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

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

 Глава 5. Установленные технические удельные нормативы эмиссий 
в окружающую среду

Параграф 5.1. Расчет технических удельных нормативов эмиссий 
в окружающую среду

10. В настоящих нормативах приведены значения по выделяемым веществам как 
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в атмосферный воздух, так и по образуемым отходам предприятия при ведении про-
изводственных процессов.

 11. 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 и сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и коли-
чество объемов образования отходов на предприятии, Uв,о, тонн/год, составляют

Uв,о = nв,с,о * P,
где nв,с,о – показатель удельных нормативов эмиссий (выбросы ЗВ, сбросы, отходы), тонн;
Р – фактическая производительность в целом по предприятию, тонн/год.
 12. Формула используется для определения массы выброса вредного вещества или 

образуемых отходов в единицу времени от предприятия и в последующем для сравне-
ния полученных показателей с установленными удельными нормативами.

 13. Удельные нормативы эмиссий, определенные настоящими нормативами, достига-
ются за счет применения и внедрения наилучших доступных технологий.

 Параграф 5.2. Требования к эмиссиям в атмосферный воздух

14. Технические удельные нормативы эмиссий в атмосферный воздух от работы 
основного оборудования электролизного производства и обжига анодов устанавли-
ваются по шести основным веществам, включая твердые частицы и газообразные 
примеси, для действующих, вновь вводимых и реконструируемых предприятий, исполь-
зующих электролизеры с предварительно обожженными анодами.

 15. Технические удельные нормативы эмиссий твердых частиц устанавливаются для 
двух веществ: оксид алюминия Al2O3 (в пересчете на алюминий), фториды неорганические.

 16. Технические удельные нормативы эмиссий газообразных примесей в атмосферу 
устанавливаются для четырех веществ: сера диоксид (SO2), углерод оксид (CO), фторис-
тые газообразные соединения (HF), окислы азота NOx.

 17. Технические удельные нормативы эмиссий от вспомогательного производства 
всех образующихся загрязняющих веществ при производстве первичного алюминия 
устанавливаются в сумме по всему предприятию.

 18. Контроль содержания твердых и газообразных загрязняющих веществ в отхо-
дящих газах ведется прямыми замерами в газоходах, на трубах газоочистки с после-
дующим пересчетом суммарных эмиссий в атмосферный воздух. Одним из методов 
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при электролитическом про-
изводстве алюминия и обожженных анодов является расчетный метод, с применением 
удельных показателей выделения загрязняющих веществ (кг/т), средним составом 
компонентов сырья и топлива (приход, расход), технологических параметров и пока-
зателей системы газоочистки.

 19. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий выполняются 
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технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду от основного оборудования 
согласно приложениям 2 и 3 к настоящим нормативам.

 20. Удельные нормативы эмиссий, определенные настоящими нормативами, дости-
гаются за счет внедрения наилучших доступных технологий, системы технических и тех-
нологических решений, включая наличие газо- и пылеочистки с последующим возвратом 
уловленной технологической пыли в процесс.

 21. Технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду от печей обжига 
анодов установлены приложениями 2 и 3 к настоящим нормативам.

 22. Остальные загрязняющие вещества, образуемые от основного и вспомогательного 
производства и выбрасываемые в атмосферный воздух в результате работы всего произ-
водства, составляют в сумме не более 2,51 кг/т.

 Параграф 5.3. Требования к эмиссиям сточных вод

23. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий в обяза-
тельном порядке предусматривается замкнутый цикл водооборота технологических вод 
от основного оборудования.

 24. Сбор ливневых и талых вод с территории действующих предприятий осущест-
вляется в специализированные накопители, объем сбросов загрязняющих веществ 
в сумме не должен превышать – 0,14 кг/т (nс).

 Параграф 5.4. Требования к эмиссиям при накоплении, размещении (хранении) 
или захоронении отходов производства алюминия методом электролиза

25. Технические удельные нормативы эмиссий отходов в окружающую среду устанав-
ливаются для семи основных отходов от основного оборудования.

 26. Технические удельные нормативы эмиссий по отходам, образующимся в работе вспо-
могательных цехов и подразделений, определяются в сумме всех размещаемых отходов.

 27. Экологические требования при накоплении, размещении (хранении) или захоро-
нении отходов производства соответствуют нормам экологического законодательства 
Республики Казахстан и настоящих нормативов.

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

 29. Опасные отходы, образующиеся в результате процесса производства алюминия 
и обжига анодов, подлежат размещению (хранению) на специально оборудованных 
местах временного хранения или постоянного размещения в соответствии с требо-
ваниями экологического законодательства Республики Казахстан. Предприятия с мо-
мента образования отходов обеспечивают безопасное обращение с ними в соответс-
твии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

 30. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий выполня-
ются технические удельные нормативы накопления, размещения (хранения) или захоро-
нения отходов от всего предприятия, указанные в приложении 4 к настоящим нормативам.
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 31. По остальным отходам, образуемым от основного и вспомогательного производства, 
и подлежащим накоплению, размещению (хранению) или захоронению на территории пред-
приятия различным видам отходов, показатель удельных нормативов размещения в сумме 
не должен превышать – 24,75 кг/т.

Параграф 5.5. Физические воздействия на окружающую среду

32. При проведении основных и вспомогательных работ для производства алюминия 
соблюдаются нормы по физическому воздействию на окружающую среду, установлен-
ные законодательством Республики Казахстан.

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 давления, 
дБ) и максимальный уровень звука производственных предприятий соответствуют гигиени-
ческим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.

 33. На рабочих местах у оборудования, являющегося источником инфра- и ультразвука, 
шума, общей или локальной вибрации, ионизирующих и не ионизирующих излучений, не до-
пускается превышения предельно допустимых уровней.

 34. На производственных объектах проводится производственный контроль, кото-
рый осуществляется производственными или независимыми аккредитованными ла-
бораториями. Информация о результатах производственного контроля, проводимого 
на производственных объектах, представляется в территориальные подразделения 
ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на соответствующей территории.

 35. В новых и реконструируемых объектах, где располагаются источники физического воз-
действия, предусматриваются мероприятия, направленные на снижение воздействий внутри 
помещений, на рабочих местах, а также на территории, окружающей жилые постройки.

 Глава 6. Порядок и сроки введения в действие

36. С момента утверждения настоящих нормативов для вновь строящихся предпри-
ятий выполняются технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, ука-
занные в приложениях 2, 3 и 4 к настоящим нормативам.

 37. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий выполня-
ются технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в при-
ложениях 2, 3 и 4 к настоящим нормативам.

Для действующих и реконструируемых предприятий допускается выполнение норма-
тивов, установленных для них проектами предельно допустимых эмиссий и (или) оценки 
воздействия на окружающую среду в сроки до внедрения наилучших доступных техно-
логий, указанные в утвержденной для предприятия Программе перехода к наилучшим 
доступным технологиям.
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Новая редакция Правил проведения 
экспертизы ядерной, радиационной и ядерной 

физической безопасности

«Об утверждении Правил проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) 
радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2016 года № 284 
(с изменениями от 14.05.2021)

Правила
проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной

безопасности, и (или) ядерной физической безопасности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) ради-
ационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан 
от 12 января 2016 года «Об использовании атомной энергии» (далее – Закон) и уста-
навливают порядок проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной 
безопасности, и (или) ядерной физической безопасности (далее – экспертиза).

 2. Финансирование экспертизы осуществляется за счет средств эксплуатирующей 
организации или других источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан.

 Глава 2. Порядок проведения экспертизы ядерной безопасности и (или)
радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности

3. Экспертиза проводится организациями (далее – аккредитованная организация), 
аккредитованными в уполномоченном органе в области использования атомной энер-
гии (далее – уполномоченный орган) на осуществление данного вида деятельности 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области исполь-
зования атомной энергии.

 4. Экспертизе подлежат:
1) проектная документация по выбору площадок размещения и строительству ядер-

ных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;
2) проектная и эксплуатационная документация ядерных установок, радиационных 

ус тановок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

физической безопасности

«Об утверждении Правил проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) 

(с изменениями от 14.05.2021)

Правила
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3) проектная документация на техническую модернизацию ядерных установок, радиаци-
онных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

4) проектная и эксплуатационная документация по выводу из эксплуатации ядерных 
установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности.

 5. Экспертиза проводится повторно при изменениях в системах, оборудовании, 
проектной и эксплуатационной документации ядерных и радиационных установок, 
касающихся обеспечения ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, 
и (или) ядерной физической безопасности.

Эксплуатирующая организация одновременно письменно уведомляет уполномочен-
ный орган и экспертную организацию, проводившую ранее экспертизу ядерной безопас-
ности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности, 
о планируемых изменениях с представлением проектной и эксплуатационной докумен-
тации ядерной и радиационной установки.

 6. Эксплуатирующая организация, осуществляющая эксплуатацию объектов исполь-
зования атомной энергии (далее – заявитель), направляет аккредитованной организа-
ции заявку на проведение экспертизы.

 7. Проектная и эксплуатационная документация представляется на бумажном и элек-
тронном носителях.

 8. Руководители аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизу:
1) определяют состав экспертов для проведения экспертизы, при необходимости 

привлекают отечественных и зарубежных специалистов, при этом лица, указанные 
в пункте 3 статьи 24 Закона, не выступают в качестве экспертов;

2) подписывают заключение экспертизы.
 9. Срок проведения экспертизы не превышает трех месяцев со дня получения аккре-

дитованной организацией заявки.
10. Аккредитованные организации при проведении экспертизы применяют методики рас-

четов, относящиеся к обеспечению ядерной безопасности и (или) радиационной безопас-
ности, и (или) ядерной физической безопасности.

11. По результатам проведения экспертизы аккредитованной организацией выдается 
заключение, содержащее информацию о предмете и объекте проведенной экспертизы, 
рекомендации по обеспечению безопасности намечаемой или проводимой заявителем 
деятельности, выводы о допустимости и возможности принятия решения по реализации 
объекта экспертизы.

 12. По результатам проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиацион-
ной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности выдается заключение о до-
пустимости и возможности принятия решения по реализации объекта экспертизы.

 13. В случае выдачи отрицательного заключения экспертизы заявитель устраняет заме-
чания и повторно направляет проектную и эксплуатационную документацию для про-
ведения экспертизы. Повторная экспертиза проводится аккредитованной организацией 
в первоначальном (ранее осуществлявшем экспертизу проектной документации) составе. 
Срок проведения повторной экспертизы не превышает одного месяца со дня получения 
аккредитованной организацией заявки.
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Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям труда и бытового обслуживания 

при строительстве, реконструкции, ремонте и 
вводе, эксплуатации объектов строительства

«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, 
ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года 
№ ҚР ДСМ-49

Вступил в силу: 02.07.2021

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте 
и вводе, эксплуатации объектов строительства» (далее – Санитарные правила) раз-
работаны в соответствии с подпунктом 132-1) пункта 16 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 и определяют требования 
к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте 
и вводе, эксплуатации объектов строительства.

 2. Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих 
требованиям настоящих Санитарных правил. При невозможности соблюдения предельно 
допус тимых уровней и концентраций вредных производственных факторов на рабочих 
местах (в рабочих зонах) работодатель обеспечивает работников средствами индивиду-
альной защиты и руководствуется принципом защита временем.

 3. В настоящих Санитарных правилах используются следующие термины и определения:
1) строительно-монтажные работы – строительная деятельность, включающая:

• земляные работы и специальные работы в грунтах;
• подготовительные работы, связанные со сносом существующих зданий и соору-

жений, с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских площадок, 
а также вертикальной планировки территории;

• возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том 
числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, 
трубопроводов, иных искусственных строений);

вводе, эксплуатации объектов строительства

«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требова-

Вступил в силу: 02.07.2021

Глава 1. Общие положения
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• специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных соору-
жений;

• устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инже-
нерных систем;

• работы по защите и отделке конструкций и оборудования;
• строительство автомобильных и железных дорог;
• монтаж технологического оборудования, включая его сборку и установку в проектное 

положение на месте постоянной эксплуатации, индивидуальное испытание и испы-
тание под нагрузкой, а также демонтаж;

2) строительная площадка – земельный участок, отведенный в установленном поряд-
ке, для постоянного размещения объектов строительства, а также складирования матери-
алов и конструкций, размещения машин, временных зданий и сооружений на период 
строительства;

3) принцип защита временем – уменьшение вредного действия неблагоприятных фак-
торов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет снижения 
времени их действия: введение внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня, 
увеличение продолжительности отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях.

 Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытово-
го обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуата-

ции объектов строительства

4. Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-
бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем или имеют твердое 
покрытие.

 5. Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равно-
мерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок, строительных и 
монтажных работ внутри зданий предусматривается в соответствии с документами госу-
дарственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

 6. Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, 
где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установ-
ками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к об-
щему добавляется местное).

 7. Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс 
(далее – лк), в дополнение к общему равномерному освещению необходимо предусмот-
реть общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только 
временное пребывание людей, уровни освещенности допускается снижение до 0,5 лк.

 8. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение 
открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

 9. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на 
строительных площадках и участках работ внутри зданий, соответствует требованиям 
документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
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 10. Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от стро-
ительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.

 11. В случае необходимости по требованию местных исполнительных органов при 
выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую терри-
торию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией 
системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.

 12. На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и 
водоотведение. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника 
водоснабжения допускается использование привозной воды.

 13. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам 
государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

 14. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, 
установленных на площадке с твердым покрытием.

 15. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к при-
менению для этих целей на территории Республики Казахстан.

 16. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды 
производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим 
показаниям.

 17. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удале-
нием воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется 
водой и проводится бактериологический контроль воды.

Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, зарегистрированные 
и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики 
Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свиде-
тельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза.

 18. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует 
документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

 19. Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок 
осуществляется путем подключения их к существующей наружной сети водоотведения 
по временной схеме или устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгреб-
ной ямой, или мобильных туалетных кабин биотуалет.

Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По за-
вершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся 
дезинфекционные мероприятия.

 

Продолжение в следующем номере 
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