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Құрметті журналға жазылушылар!
                               

Жалпыға танымал «АҚ ҰО» бренді өзінің интернет-ресур-
сын толығымен жаңартты жəне жетілдірді. Енді ол, азаматтық 
қорғаудың барлық аспектілері бойынша бірыңғай ақпараттық база 
нысанын ұсынатын, заманауи форматқа ие болды. Ұйымдар, АҚ 
бойынша барлық ақпарат жүйеленген жəне мəтіндік, графикалық, 
аудиовизуалды немесе өзге түрде көрсетілген мамандандырылған 
электрондық онлайн кітапхананы пайдалану мүмкіндігіне ие. АҚ ҰО 
электрондық кітапхана жаңартылған сайт құрылымында жұмыс 
істейді www.tg-oku.kz

Ұйымдар, жазылу арқылы АҚ ҰО электрондық онлайн кітапхана-
сын пайдалана алады. Жылдық жазылу - 57 667 теңге. Электрондық 
онлайн кітапханаға жазылуды келесі порталдар арқылы рəсімдеуге 
болады: «Мемлекеттік сатып алу», «Самұрық-қазына», «Теңіз-сер-
вис» жəне «ЕТБ», онда АҚ ҰО 990540004163 БСН-мен тіркелген. 
Шартты жасап, Сіздің ұйымыңыздың қызметтеріне ақы төлеген-
нен кейін автоматты түрде интернет-ресурстың ақылы контенті-
не қолжетімділік коды мен құпиясөз берілетін болады. Сондай-ақ, 
Kaspi.kz мобильді қосымшасының "төлемдер" бөлімінде төлем 
жасауға болады.

Электрондық онлайн кітапханаға жазылушыға келесі қызмет-
тер ұсынылады:

- АҚ саласындағы тұрақты жаңартылатын нормативтік база.

- Орталықтың əдістемелік материалдары қызметкерлерді оқыту 
мен даярлауға көмектеседі. Біздің слайд материалдары–сабақтарға 
арналған дайын рефераттар, ал ұсыныстар-оқу жаттығулары мен 
жаттығуларға арналған шаблондар. 

Орталықтың заманауи контенті–бұл қауіпсіздік жүйесін дамы-
ту жəне жетілдіру бойынша ұйымдар мен кəсіпорындардың мүдде-
лерін қорғауға бағытталған интернет платформа.  

АҚ ҰО интернет-ресурсы бойынша толық техникалық ақпа-
ратты Орталықтың телефондары арқылы алуға болады: 
274-91-94, 8776-222-20-18, 8775-251-25-95, электрондық пошта:
kursy@bk.ru., gz_center@mail.ru.

 Құрметпен, журнал редакциясы
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РЕСПУБЛИКА АУ-
МАҒЫНДА 2022 ЖЫЛ-

ДЫҢ АЛТЫ 
АЙЫНДА БОЛҒАН 

ТАБИҒИ ЖƏНЕ ТЕХ-
НОГЕНДІК СИПАТ-

ТАҒЫ ТӨТЕНШЕ 
ЖАҒДАЙЛАР ТУРАЛЫ 

ШОЛУ АҚПАРАТЫ

«112» бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметі пультына 

халықтан 3 410 717  қоңырау келіп түсті.

Мынадай уақытылы ден қою шаралары қабылданды:

- өрт сөндіру жəне авариялық-құтқару жұмыстары қызметінің 

бөлімшелері жəне Республикалық жедел-құтқару жасағы 7 226  
адамды құтқарды, 5 946 адамды эвакуациялады, 2 237  зардап 

шеккенге алғашқы медициналық көмек көрсетті, ТЖ орында-

рынан 413 адам денесін шығарды, 27 315  дабыл бойынша шығу 

жасады, соның ішінде 4 169  - өрт, 6 529 - авариялық-құтқару 

жұмыстары, 13 853  - өрт ретінде есепке алынбайтын жану, 

54 - жалған шақырту, 1 025  - 

расталмаған жану фактілері, 

1685 - басқалары;

-«Апаттар медицинасы 

орталығы» ММ 1 710 зардап 

шеккенге медициналық көмек 

көрсетті, 1 322  адамды құтқар-

ды,  622  адамды эвакуацияла-

ды, 2 117  шығу жасады, оның 

ішінде трассалық медицина-

лық-құтқару пункттері 515 

шығу жасады, 519 адамды эвакуациялады, 1 157  зардап шеккен-

ге медициналық көмек көрсетті.
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ТЖМ қарамағындағы ұйымдар мынадай іс-шаралар өткізді:

«Қазавиақұтқару» АҚ əуе кемелері іздеу-құтқару жұмыста-

рына, өрттерді сөндіруге қатысу, жеке құрамды жеткізуге жəне 

басқа тапсырыстар бойынша 1 046 ұшу жасады, оның ішінде 

санитариялық авиация желісі бойынша - 187 ұшу, 171 паци-

ент тасымалдады. Мемлекет басшысының бизнеске қысымды 

төмендету бойынша тапсырма-

сын іске асыру мақсатында өрт 

қауіпсіздігі саласында бақылау 

тек жоғары тəуекел дəреже-

сіндегі объектілерге қатысты 

енгізілген жəне ерекше тəртіп-

те өткізіледі. Бақылау-профи-

лактикалық қызмет шеңберін-

де өртке қарсы жай-күйіне 17 
210 тексеріс жүргізілді, 82 030 
бұзушылық анықталды, 14 018  адам əкімшілік жауапкершілікке 

тартылды, соның ішінде 3 936 лауазымды тұлғаға 162,9 млн.тең-

ге сомасында айыппұл салынды.

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау-

ды жүзеге асыру шеңберінде 2022 жылғы алты айында тексеріс 

жүргізілді оның ішінде  ерекше тəртіп бойынша 619 жəне 505 

жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Тексеру қорытындысы бой-

ынша 17 770  бұзушылық анықталды,  571 объект тоқтатылды, 

120 млн. теңгеден астам сомасында 777 əкімшілік айыппұл са-
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лынды.

Халықты оқыту жəне ха-

бар беру мақсатында бұқа-

ралық ақпарат құралдарын-

да 37 475: 3 811  - телевизия 

арналарында, 7 610  - баспа 

басылымдарында, 16260 - 

радиода, 9 794 - ақпараттық 

агенттіктер таспаларында ма-

териалдар жарияланды.

Есептік мерзім ішінде 5 740 (-8,7%, 2021ж. - 5 056) табиғи 

жəне техногендік сипаттағы ТЖ жəне оқиғалар тіркелген, 975 

(-12%, 2021ж. - 741) адам зардап шеккен, соның ішінде 341 

(-18,4%, 2021ж. - 293) адам қаза болды. Материалдық нұқсан 2 

млрд.488 млн. 14 мың теңгені (-13,9%, 2021ж. - 2 144,76 млн.

тг.) құрады.

ТЕХНОГЕНДІК СИПАТТАҒЫ ТЖ жалпы ТЖ санының 

92,5% құрайды, 4 271 оқиға (-9,2%, 2021ж. - 4 703) тіркелген, 

бұл ретте 349 (-24,3%, 2021ж. - 461) адам зардап шеккен, соның 

ішінде 190 (-10,8%, 2021ж. - 213) адам қаза болды.Техногендік 
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сипаттағы жағдайлардың негізгі үлесі өндірістік жəне тұрмыс 

тық өрттерді 91,8% құрайды, 2022 жылдың алты айында 3 919 

(-10,2%, 2021ж. - 4 364) өрт 

болды, онда 277 адам зардап 

шекті (-21,8%, 2021ж. - 354), 

соның ішінде 165 адам қаза 

болды (-13,2%, 2021ж. - 

190), материалдық нұқсан 1 

646,72 млн. теңгені (+41,3%, 

2021ж. - 1 165,15 млн.тг.) 

құрады. 

Өрттердің саны мына 

облыстарда: Павлодар 56,6%-ға (2022ж. - 138, 2021ж. - 318), 

Атырау 25,4%-ға (2022ж. - 88, 2021ж.- 118), Жамбыл 13,4%-ға 

(2022ж. - 207, 2021ж. - 239), Қостанай 13,2%-ға (2022ж. - 249, 

2021ж. - 287), Маңғыстау 9,3%-ға (2022ж. - 98, 2021ж. - 108), Ба-

тыс Қазақстан 7,1%-ға (2022ж. - 143, 2021ж. - 154), Қызылорда 

3,8%-ға (2022ж. - 154, 2021ж. - 160), Алматы қаласында 19,8%-

ға (2022ж. - 255, 2021ж. - 318), Нұр-Сұлтан қаласында 14,8%-ға 

(2022ж. - 294, 2021ж. - 345) азайды.

Өрттер саны Ақтөбе облысында 8,3%-ға (2022ж. - 182, 2021ж. 

- 168) өсуі байқалды.Өрттің пайда болуының таралған себептері: 

39%-ы электр жабдықтарын 

техникалық пайдалану жəне 

монтаждау қағидаларын бұзу, 

24%-ы отты абайсыз қолда-

ну, 15,6%-ы пештерді орнату 

жəне пайдалану кезінде өрт 

қауіпсіздігі қағидаларын бұзу,  

6,2%-ы анықталған əдейі өр-

теу, 4,5%-ы тұрмыстық электр 

аспаптарын пайдалану кезін-

де өрт қауіпсіздігі қағидала-
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рын бұзу, 2%-ы балалар-

дың отпен ойнауы, 1,2%-ы 

электрмен дəнекерлеу жəне 

басқа да отпен жүргізілетін 

жұмыстарды жүргізу кезін-

де өрт қауіпсіздігі қағида-

ларын бұзу. 

ТАБИҒИ СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР 
Төтенше жағдайлар ТЖ-ның 

жалпы санынан 7,5% құрады, 

2022 жылдың алты айында 347 

оқиға тіркелді (1,7%, 2021ж.- 

353), бұл ретте 303 адам (+8,2%, 

2021ж. - 280) зардап шекті, со-

ның ішінде 49 адам (-38,8%, 

2021ж. - 80) қаза болды. ТЖ-ның 

басым бөлігі 50,4% - ды құрай-

тын табиғи өрттерге тиесілі.
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ЖАҢА НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР 

Қазақстан Республикасы

Төтенше жағдайлар министрі

2022 жылғы 21 ақпандағы

№ 55 Бұйрыққа қосымша

 

Өрт қауіпсіздігі қағидалары
13 -тарау. 

Медициналық ұйымдарды ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету тəртібі 

281.Медициналық ұйымның басшысы науқастарды шығару 

аяқталғаннан кейiн күнделікті өрт сөндiру бөлiмiне əр мекеме ғима-

ратындағы науқастардың саны туралы деректердi хабарлайды.

282. Өрт шыққан кезде уақтылы эвакуациялау үшін стационары 

бар медициналық ұйымдардағы өздiгiнен жүруге қабiлетсiз адамдар 

бес науқасқа бiр зембiл есебiнен зембiлдермен қамтамасыз етiледi. 

283. Стационары бар медициналық ұйымдарда мыналарға: 
1) науқастарға арналған палаталары бар корпустарда емдеу про-

цесіне қатысы жоқ үй-жайларды орналастыруға немесе оларды жалға 

беруге;

2) аурухана палаталарына баллондардан оттегi жiберу үшiн резең-

ке жəне пластмасса шлангты қолдануға;

3) ақауы бар емдiк электр жабдықтарын пайдалануға;

4) аурухана палаталары жəне науқастар орналастырылған басқа 

үй-жайларда үтiк, электр плиталарын жəне басқа да электрмен жылы-

ту құралдарын пайдалануға;

5) оттегі бар баллондарды, егер жобалау құжаттамамен көзделме-

ген болса орнатуға жəне сақтауға жол берілмейді.

284. Қайнатқыштарды, су жылытқыштарды жəне титандарды ор-

нату, медициналық аспаптарды зарарсыздандыру, сонымен қатар па-

рафин мен озокериттi қыздыру осы мақсатта арнайы жабдықталған 

үй-жайларда жүргiзiледi. Аспаптар мен төсемдердi қайнату үшiн жа-

бық шиыршықтары бар зарарсыздандырғыш қолданылады. Осы мақ-
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сатта керогазды, керосин ыдыстарын жəне примустарды қолдануға 

болмайды;

285.Зертханаларда, бөлiмшелерде, дəрiгерлер кабинетiнде 

дəрi-дəрмектер мен реактивтердi (тез тұтанатын жəне жанғыш сұй-

ықтықтарға жататын – спирт, эфир) сақтау арнайы, жабылатын ме-

талл шкафтарда сəйкестіктерін есепке алу арқылы жалпы саны 3 ки-

лограммнан аспайтын мөлшерде жүргізіледі; 

286. Оттегi жəне жанғыш газы бар баллондарды бiрге сақтауға, 

сонымен қатар осы баллондарды материалдық жəне дəрi-дəрмек қой-

маларында сақтауға болмайды. Оттегi мен жанғыш газы бар баллон-

дар арнайы үй-жайларда немесе қалқаның астында сақталады, жылу 

көздерiнен (жылу беру құралдары, күн сəулесi) жəне оларға майдың 

жəне майлы заттардың түсуінен қорғалады. 

 14-тарау. 

Физиотерапия кабинеттерiн, анестезиология, жансақтау жəне 

қарқынды терапия, ота жасау бөлiмшелерiн ұстау кезінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

287. Физиотерапия кабинеттерiнде, анестезиология, жансақтау 

жəне қарқынды терапия, ота жасау бөлiмшелерiнде барлық емдеу 

электр аппараттары ақаусыз күйде болуы керек, сенiмдi жерге тұй-

ықтағышпен, зауыттың электр схемасымен жəне техникалық паспор-

тымен қамтамасыз етiледi. 

288.Электрмен жəне сəулемен емдеу кабинеттерiнде қолданы-

латын, оның iшiнде ауа қабаты бар стерилизаторлар тек зауыттан 

шыққан болуы керек жəне жанбайтын материалдардан жасалған бет-

терде орнатылады.

289. Үй-жайлардың жергiлiктi желдету жүйелерiнiң аппараттары 

мен қондырғыларының шығарындылары шатырдың жоғарғы нүктесi-

нен 2 метрден кем емес биiктiкте жүзеге асырылады.

290. Аппаратураны профилактикалық тексеріп қарау анықталған 

ақауларды жою шараларын қабылдай отырып, техникалық паспортта 

(нұсқаулықта) белгiленген мерзiмдерде жүргiзiледi.

291. Əрбiр электрмен жəне сəулемен емдеу бөлiмшесінде (каби-
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нетiнде) қызмет етушi персоналмен жүргiзiлген өртке қарсы нұсқама-

ларды жəне электр аппаратурасының жұмысында байқалған ақаулар-

ды тiркеу журналы жүргiзiледi.

292.Науқастарды аурухана ғимаратынан эвакуациялау үшін 

сыртқы ашық баспалдақтарды қолдануға болмайды.

293.Ота жасау, ота алдындағы, наркоздық жəне ота жасау блогы-

ның жайларының есіктері мен өту жолдары арқылы науқастарды сүй-

ретпелермен еркiн тасымалдау қамтамасыз етiледi

294. Есірткі заттары мен препараттардың өздiгiнен тұтануын бол-

дырмау үшiн осы Қағидалардың 9-қосымшасына сəйкес ота жасау 

бөлмесінде өрттер мен жарылыстардың алдын алу бойынша қорғау 

шаралары көзделеді. 

295. Ота жасау столы, наркоз аппараты жəне барлық электрмеди-

циналық аппаратурасы жерге тұйықтайтын сымдармен қорғайтын қа-

лаққа қосылады.

 15-тарау. Медициналық ұйымдардың зертханаларын ұстау 

кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

296.Медициналық ұйымдардың зертханаларында зертхана 

үй-жайларына кiретiн жерде олардың жарылыс өрт жəне өрт қа-

уіптілігі бойынша санаттарының нұсқағыштары iлiнедi.

297.Өндiрiстiк қажеттiлiктерге арналған оңай тұтанатын сұй-

ықтықтарды беру құбыр арқылы жүргiзiледi немесе тасымалдауға 

арнайы жабық сынбайтын ыдыс пайдаланылады. Құбыр ғимараттың 

сыртынан тiкелей берiлетiн заттар пайдаланылатын орынға төселедi.

298. Оңай тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтар ауысымдық қа-

жеттiлiктен аспайтын мөлшерде жұмыс жайларында, қақпағы бар, 

iшiне жанбайтын материал төселген, металл жəшiкке салынған, қа-

бырғасы қалың шыны немесе тығыз тығындысы бар сынбайтын 

ыдыста сақталынады. Мұндай сұйықтықтарды полиэтилендi сыйым-

дылықтарда сақтауға болмайды.

299. Зертханаларда заттар мен материалдарды сақтау қатаң түр-

де ассортимент бойынша жүргiзiледi. Химиялық өзара əрекеттесуi 

нəтижесінде өрт немесе жарылыс шығатын заттарды бiрге сақтауға 
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болмайды.

300. Өрт, жарылыс қауіптi сұйықтықтар жəне заттармен жұмыс 

iстеуге арналған үстелдердің, сөрелердiң, сору шкафтарының жұмыс 

iстеуге арналған беттері жанбайтын материалдардан жасалған жабын-

мен жəне ернеулерден болуы көзделеді. Қышқылдармен, сiлтiлермен 

жəне басқа химиялық белсендi заттармен жұмыс iстеу үшiн үстелдер 

мен шкафтар тотығуға төзiмдi материалдардан жасалады. 

301. Зертханада уытты немесе өрт- жəне жарылыс қауіптi булар 

мен газдарды бөлу мүмкiндiгiмен байланысты барлық жұмыстар тек 

ақаусыз жағдайда ұсталған, жанбайтын материалдардан жасалған 

сору шкафтарда жүргiзiледi. Əйнектерi сынық немесе желдеткiшi 

ақаулы сору шкафтарын қолдануға болмайды. 

Сору шкафтардың жармалары, есiктерi мен қалқалағыштары жұ-

мыс уақытында барынша жабық (сорып шығу үшiн төменгi жағынан 

үлкен ойықтарымен төмен түсiрiлген) болады.

Орындалатын операцияға қатысы жоқ материалдар мен жаб-

дықтар сақталынған жағдайда, сору шкафта жұмыс iстеуге болмайды. 

Сору шкафтары өздiгiнен желдететiн каналдары бар желдету жүй-

есiмен жабдықталады.

302. Қышқылдары, сiлтiлерi жəне басқа химиялық белсендi зат-

тары бар əйнек ыдысты, iшiне жанбайтын материал төселген арнайы 

металл немесе ағаш жəшiктерде тасымалдау жүзеге асырылады. 

Күкiрт немесе азот қышқылдарын сақтау үшiн ағаш жəшiктердi, се-

беттер мен жоңқаларды пайдалануға болмайды. 

303.Сұйық оттегін оңай тұтанатын заттармен, майлармен жəне 

сұйық майлармен бiр үй-жайда сақтауға болмайды.

304.Сығымдалған, сұйылтылған жəне ерiтiлген жанғыш газдары 

бар баллондар зертхана ғимаратынан тысқары металл шкафтарда ор-

натылады. Шкафтарда желдету үшiн ойықтар немесе жалюзи торла-

ры көзделеді. 

Зертханалық үй-жайларға осы газдарды, сондай-ақ оттегін жеткі-

зу орталықтандырылған күйде жүргiзiледi. 

305. Зертхананың барлық жайларындағы ағынды-сору желдеткiшi 

жұмыс басталғанға дейiн 5 минуттан кеш емес уақытта қосылады 

жəне жұмыс аяқталғаннан кейiн сөндiрiледi
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306. Зертханаларда: 

1) тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды, сондай-ақ жанғыш 

материалдарды қыздыратын аспаптарға, оттықтарға жəне басқа да от 

көздерiне 1 метрден жақын орналастыруға;

2) пайдаланылған тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды су 

бұру жүйесіне құюға;

3) едендер мен жабдықты тез тұтанатын жəне жанғыш сұй-

ықтықтармен жууға;

4) оттықтар жанып тұрған жəне электр қыздырғыш аспаптары қо-

сылып тұрған кезде байқаусызда төгiлген сұйықтықтарды тазалауға;

5) жұмыс орнында майланған шүберек пен қағазды тастап кетуге;

6) жұмыс орнында жəне жұмыс iстейтiн үй-жайларда өрт қауiптi 

қасиеттері белгісіз қандайда бiр заттар мен препараттарды сақтауға;

7) жұмыс орнын, жанып тұрған оттықтарды жəне басқа қыздыру 

аспаптарын қараусыз қалдыруға;

8) iшiнде тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтары бар ыды-

старды ашық отта, сондай-ақ тұрмыстық электр қыздырғыш аспапта-

рында қыздыруға жол берілмейді.

307. Оңай тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтар арнайы киiмге 

тиiп кеткен жағдайда оны дереу ауыстыру шаралары қабылданады

308. Жарылыс- жəне өрт қаупi бар заттармен жұмыс iстеу кезiнде, 

сонымен қатар зертханада (бөлмеде, бокста) түнгi сағаттарда жұмыс 

iстеу кезiнде кемiнде екi адам болуы қажет.

309. Оңай тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды беруге ар-

налған құбырлар жерге тұйықталады.

310. Пайдаланылған сұйықтықтар еритiн заттардың қасиеттерiн 

ескере отырып, герметикалық жабылатын сынбайтын ыдысқа құйы-

лады жəне жұмыс күнiнiң соңында қалпына келтiрілуі немесе жой-

ылуы үшiн зертхананың жұмыс жайларынан шығарылады. Осы сұй-

ықтықтарды сақтау осы Қағидаларға сəйкес жүргiзiледi.
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 16-тарау. 

Бiр жəне көп орынды емдеу барокамераларын ұстау кезінде 

өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

311.Барокамералар үй-жайларының есiктерi əйнексiз, тығыздалған 

ысырмалары бар өздiгiнен жабылатын, құлыпсыз, сондай-ақ басқа iл-

мек қондырғыларсыз болуы көзделеді. Барозалдардың есiктерiнiң енi 

аурухана сүйретпелерiнде немесе креслосындағы пациенттердi өт-

кiзуге мүмкiндiк беретiндей, кемінде 1 м болуы көзделеді.

312. Барокамера үй-жайлары қабырғаларының қаптамасы, аспалы 

төбелер жанбайтын материалдардан жасалынады. Қабырғалар мен 

төбелердi бояу үшiн тек су эмульсиялы бояулар пайдаланылады.

313. Барокамера үй-жайларына жылу беру орталықтандырылған, 

су жылу тасымалдағышының температурасы 95оС аспайтындай бо-

луы көзделеді. Жылу беру аспаптарынан жəне жылудың басқа көз-

дерiнен барокамераға дейiнгi арақашықтық кемiнде 1 м кем болмай-

тындай көзделеді.

314. Екi немесе одан көп бiр орынды немесе бiр көп орынды баро-

камералар орнатылатын жайлар авариялық жарықпен жабдықталады.

315.Барокамераның үй-жайында олардың паспорттық немесе тү-

гендеу нөмiрлерi көрсетiле отырып, құрамындағы оттегiсi жоғары 

ортада жұмыс iстеуге рұқсат етiлген аспаптардың тiзбесi iлiнедi. Ақа-

улы аспаптарды тек оларды оттегiсi арттырылған ортада пайдалануға 

болатындығы туралы тиiстi белгiлерi бар ұқсас аспаптарға ауысты-

руға болады, бұл ретте тiзбеге тиiстi өзгерiстер енгiзiледi. 

316. Тiкелей барокамераларға орнатылған шырақтарда тек қызды-

ратын лампалар қолданылады.

317.Бароаппараттар олардың бiрде бiреуi басқа бароаппаратты, 

барозалдың кез келген жабдығын, сондай-ақ науқастар мен қызмет 

көрсетуші персоналды эвакуациялауға кедергi келтiрмейтiндей етіп 

орналастырылады.

318. Сеансты немесе оталауды бастар алдында барокамераның 

барлық аппаратурасы, өлшеу жəне бақылау аспаптары, байланыс 

құралдары, өрт сөндiру дабылдары, ал көп орынды барокамераларда 

жəне тасымалданатын аспаптар мұқият тексерiлуi тиiс. Ақаулықта-

ры немесе олқылықтары анықталған жағдайда, сондай-ақ тiзiмдемеге 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

«Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту 

ұлттық орталығы»16

енгiзiлмеген жабдық болған жағдайда анықталған кемшiлiктер жой-

ылғанға дейiн сеанстар мен отаны одан əрi жүргiзуге болмайды. 

319. Бароаппараттары бар үй-жайларда оттегi мөлшерін бақылау 

үшiн автоматты газталдағыштар орнатылады.

320. Бароаппараттар мен барозалдарды пайдалану кезiнде 

болмайды: 

1) пациенттi бароаппаратқа синтетикалық киiммен жайғастыруға;

2) бароагрегаттарды (барокамераларды, барокондиционерлердi) 

жерге тұйықтамай бароппараттарды пайдалануға;

3) барозалда (жайда, көлiктiң салонында) ақаулы аспаптарды жəне 

электр өткiзгiштердi (зақымдалған оқшаулағышты, сенiмсiз ұшқын-

дайтын түйiсулердi) пайдалануға, электр қыздырғыш аспаптарын (су 

қайнатқыштарды, электр плиталарын) пайдалануға, жанғыш матери-

алдардан жасалған жиһазды, ұшқын тудыруға қабiлеттi материалдар 

мен бұйымдарды пайдалануға, ашық отты қолдануға, темекi шегуге, 

жұмыс орындарының төменгi жағына жарық түсiру үшiн ашық шы-

рақтарды қолдануға;

4) барозалда жанғыш жəне оңай тұтанатын сұйықтықтарды, май-

ларды, сондай-ақ жанғыш, оның iшiнде таңып байлау материалдарын 

сақтауға;

5) бароаппаратты рұқсат етiлген кернеуден артық желiге қосуға;

6) пайдалануды алғашқы өрт сөндiру құралдарынсыз жүзеге асы-

руға болмайды.

 17-тарау. Дəрiханалар мен дəрiхана қоймаларын ұстау 

кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

321. Дəрiханалар мен дəріхана қоймаларында: 

1) транзиттi электр кабельдерi өтетiн жайларда, сондай-ақ газ ком-

муникациялары мен май сiңген аппаратуралар бар үй-жайларда сақта-

уға;

2) өнiмдi үйiп-төгiп сақтауға жəне оны жылу бергіш радиаторлар 

мен құбырларға жанастыра орналастыруға;

3) материалдарды тiкелей қоймаларда ашуға жəне буып-түюге 

болмайды.
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322. Қалқа астында ылғалды ауадан немесе судан шiрiмейтiн, қы-

збайтын жəне тұтанбайтын химиялық заттарды сақтау жүзеге асыры-

лады.

323. Материалдық құндылықтар қатаң түрде ассортиментке сəй-

кес сақталады, бұл ретте оңай тұтанатын сұйықтықтарды басқа мате-

риалдармен бiрге сақтауға болмайды.

324.Пластмасса бұйымдары желдетiлетiн, қараңғы, құрғақ 

үй-жайда бөлме температурасында, жылу беру жүйелерiнен 1 метр-

ден кем емес қашықтықта сақталады. 

325. Өрт немесе жану шыққан жағдайда тиiстi бөлiмшелердiң 

басшылары өртке қарсы қызметін олар келіп жеткен бойда улы жəне 

жарылыс қауіптi заттардың бар-жоғы жəне сақталу орындары туралы 

хабардар етеді.

326.От қауiптi жəне жарылыс қауiптi дəрi-дəрмек құралдары 

бiртектiлiк қағидасы бойынша жəне олардың физикалық-химиялық 

жəне өрт қауiптi қасиеттерiне жəне орау сипатына сəйкес сақталады.

327.От қауiптi жəне жарылыс қауiптi дəрi-дəрмек құралдарын 

сақтауға арналған үй-жайлар жанбайтын жəне төзiмдi сөрелермен 

жəне тұғырлармен қамтамасыз етiледi.

328. Оңай тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтар енi 0,7 метрден 

кем емес жəне биiктiгi 1,2 метрден кем емес есiктерi бар жапсарлас, 

жанбайтын шкафтарда сақталынады. 

329. От қауiптi жəне жарылыс қауiптi заттар қоймасы үй-жайла-

рының есiктерi ғимараттан шығатын жаққа қарай бағыта ашылады.

330. 100 килограмнан астам мөлшердегi оңай тұтанатын сұй-

ықтықтар бөлек тұрған ғимаратта шыны немесе металл ыдыста өзге 

топтардағы от қауiптi заттарды сақтау үй-жайларынан оқшау сақта-

лады.

331. От қауiптi жəне жарылыс қауiптi заттар сақталатын үй-жай-

ларға кіре берісте «Өрт қауіпсіздігіне жауапты (жауапты тұлғаның 

аты-жөні, əкесінің аты (болған жағдайда)» жазбасы бар тақтайшалар 

ілінеді. Жауапты адам қалған от қауiптi жəне жарылыс қауiптi заттар-

ды жинау жəне жұмыс күнi соңында өзге де шаралар жүргiзу мақса-

тымен күн сайын үй-жайға тексерiс жүргiзедi.

332. Тез тұтанатын жəне жанғыш сұйық дəрi-дəрмек құралдарын: 
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1) толықтай толтырылған контейнерде сақтауға жол берiлмейдi. 

Толтыру деңгейi көлемнiң 90 пайызынан аспайтындай етiп көзделеді. 

Көп мөлшердегi спирттер көлемнiң 95 пайызынан аспайтындай етіп 

толтырылатын металл сыйымдылықтарда сақталады;

2) минералды қышқылдармен (күкiрт, азот жəне өзге де қышқыл-

дармен), сығылған жəне сұйылтылған газдармен, тез жанғыш заттар-

мен, сондай-ақ органикалық заттармен жарылыс қауiптi қоспалар бе-

ретiн (хлорат калийi, перманганат калийi) бейорганикалық тұздармен 

сақтауға жол берiлмейдi.

333.Жанғыш жəне жарылыс қауіпті дəрілік құралдар қалың 

қабырғалы тығыз жабылған контейнерлерде (бөтелке, банка, барабан-

дар) жапқыш құралдары парафинмен құйылып сақталады.

 18-тарау. 

Əлеуметтiк қызмет көрсету объектілерін ұстау кезінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

334. Əлеуметтік қызмет көрсету объектілерінің өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету кезінде қағаздарға жəне басқа да жанғыш қалдықтарға 

арналған себеттер мен жəшiктер үнемi тазартылады.

335. Əлеуметтiк қызмет көрсету ұйымдарында жану кезінде уыт-

тылығы жоғары өнiмдер шығаруы мүмкiн полимерлi материалдар 

қолданылып жасалған жиһаз бен жабдықты пайдалануға болмайды.

336.Тамақты тек осы мақсаттарға арнайы бөлiнген жəне жаб-

дықталған жерлерде ғана дайындауға (ысытуға) болады. Бұл ретте 

тұрмыстық қажеттiлiкке арналған электр жылытқыш аспаптарын ав-

томатты өшiру құралдарынсыз қолдануға болмайды. 

337.Жатын, ойнайтын бөлмелерде жəне қызмет көрсетiлетiн 

үй-жайларда үтiктердi, электр плиталарын жəне басқа да электрмен 

жылытқыш құралдарды пайдалануға болмайды.

338. Киiмдердi үтiктеу тек осы мақсатқа бөлiнген арнайы жаб-

дықталған үй-жайларда ғана жүргiзiледi. Үтiктеудi ақаусыз термо 

реттегiштері мен қосылатын жарық индикаторлары бар үтiктермен 

жүргізеді.
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339.Жатқан науқастар мен қарттар үй-жайларда оларды неғұрлым 

жылдам эвакуациялау есепке алынып, орналастырады.

340.Оңай тұтанатын жəне жанғыш материалдары бар қоймаларды 

тікелей тұрғын бөлмелердің жəне палаталардың астына, сондай-ақ 

олардың жанына орналастыруға болмайды. 

 19-тарау. 

Ғибадат құрылыстарын ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамта-

масыз ету тəртiбi

341.Ғибадат құрылыстарының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

кезінде шам қойғыштар, шырақтар жəне ашық от қолданылатын жа-

рықтандыру жабдығы жанбайтын беттерге, олардың төңкеріліп қа-

луын болдырмайтындай берік орнатылады. 

342.Ырымдар жəне салттарды жүргізу үшін ашық от көздерін 

жанғыш материалдардан жасалынған, үй-жайды жəне жиналуын, 

киімдердің жəне заттардың бұйымдарына дейінгі қашықтық 0,5 метр-

ден кем емес аралықта пайдалануға болмайды.

343. Шыны құтылары бұзылған, ашық от қолданылатын шамдар-

ды пайдалануға, сондай-ақ оларды толтыру үшiн тез тұтанатын сұй-

ықтықтарды пайдалануға болмайды. 

344. Лампадаларды, шамдарды жəне ұқсас құралдарды толтыруға 

арналған жанғыш сұйықтықтар сыйымдылығы 2 литрден аспайтын, 

жабық, сынбайтын ыдыста металл шкафтарда сақталады.

345.Лампадалар мен шамдарға жанғыш сұйықтықтар құрылы-

мында ернеулерi көзделген, тұғырында жанбайтын материалдан жа-

салған сынбайтын ыдыстан құйылады. Лампадалар мен шамдарды 

толтырғаннан кейiн сыйымдылықтың тұғыры мен сыртқы бетi жан-

байтын техникалық жуу құралдарымен төгiлiп қалған жанғыш сұй-

ықтықтардың қалдықтарынан тазартылады. 

346.Лампадалар мен шамдарға жанғыш сұйықтықтарды толты-

рып құю тек тұтату көздерi болмаған жағдайда, ал электрмен жылыту 

құралдары қосылып тұрғанда, олардан кемiнде 1 метр қашықтықта 

жүзеге асырылады.

347. Ғибадат құрылыстарында от жұмыстарын жүргiзуге (пеш 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

«Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту 

ұлттық орталығы»20

жағу, дəнекерлеу жəне от жұмыстарының басқа да түрлерi), салттар 

мен ырымдарды жүргiзу кезiнде жанғыш сұйықтықтарды толтырып 

құюға болмайды.

348.Құлшылық жасайтын залдардың сыйымдылығы бiр адамға 

арналған үй-жайдың ауданы жəне эвакуациялау жолдарының өткiзу 

қабiлеттiлiгi негiзiнде шектеледi. 

349.Келушiлердiң қозғалысы мен олардың қарсы жүру легі бір-

бірімен қиылыспайтындай етіп жүзеге асырылады. 

 20-тарау. 

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері мен уақытша ұстау 

изоляторларын ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

тəртібі

350. Қылмыстық-атқару жүйелері мекемелерінің аумағында 

өрт қалқандары жабдықталады:

1) кезекші бөлімнің қасындағы тұрғын аймақта сотталғандар үшін 

қол жетпейтін жерде не сотталғандардың кіруі шектелген орында;

2) əр өндірістік ғимараттағы өнеркəсіп аймағында; 

3) қазандықта, шаруашылық ауласы аумағында;

4) айыппұл изоляторында (тəртіптік блокта); 

5) көліктік бақылау-өткізу пунктінде (бақылау алаңында, шлюзде) 

жабдықталады.

Сотталғандар мен тергеуге қамауға алынған адамдарға қолжетімді 

орындарда өрт қалқандары балтамен, багормен, күрекпен, сүймен-

мен, ілмекпен, қайшымен, айырмен, шаншып-кесетін жəне шабатын 

заттармен жарақталмайды. 

351.Сотталғандарды ұстауға арналған жатақханаларда, сотталған-

дардың еркін жүруіне болатын өндірістік жəне басқа үй-жайларда өрт 

крандары мен өрт сөндіргіштер заңсыз ашудан қорғалған шкафта 

жабдықталады (орнатылады). Қылмыстық-атқару жүйесі (бұдан əрі 

– ҚАЖ) камераларында жəне уақытша ұстау изоляторларында (бұдан 

əрі – УҰИ) бастапқы өрт сөндіру құралдары орнатылмайды. 

352. ҚАЖ мекемелердің өндірістік, шаруашылық жəне тұрғын ай-
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мақтарының қоршауы мен УҰИ қоршаулары өрт сөндіру автомобиль-

дерінің өтуіне арналған қақпалармен жабдықталады.

353. ҚАЖ жəне УҰИ аумағында өртке қарсы сумен жабдықтау 

желілері немесе табиғи су көздері болмаған жағдайда, Қазақстан Ре-

спубликасы Үкіметінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 (нормативтік 

құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізбесінде № 21045 тіркел-

ген) қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы 

талаптар» техникалық регламентіне (бұдан əрі – «Өрт қауіпсіздігіне 

қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті) сəйкес сыртқы 

өртке қарсы сумен қамтамасыз етудің қажетті шығынына есептелген 

сыйымдылықпен өрт сөндіру су айдындарын орнатуды көздеу қажет. 

Объектiден 200 м радиуста табиғи немесе табиғи су көздерi болған 

кезде оларға жылдың кез келген мезгiлiнде су жинау жəне өрт авто-

мобилiн орнату жəне су алу үшін кемінде 12х12 м көлемi бар қатты 

жабынды алаңқайы (пирс) бар кiреберiс орнатылуы керек.

354.Тұрғын жəне тəртіптік блоктарда, ұзақ уақытқа кездесу жай-

ларында жарылыс қауіпті, өрт қауіпті заттар мен материалдар қолда-

нылатын немесе сақталынатын өндірістік жəне қоймалық үй-жайлар-

дың болуы көзделмейді.

355. Тұрғын жəне тəртіптік блоктарда діни салттарды өткізуге ар-

налған үй-жайларды орналастыру кезінде кемінде екі эвакуациялық 

шығу жолдарымен жабдықтау қажет. Шам қойғыштар, шырақтар 

жəне ашық от қолданылатын жарықтандыру жабдығы жанбайтын 

беттерге орнатылады.

356.ҚАЖ мекемелерінің тергеуге қамалғандар мен сотталғандар-

ды, УҰИ күдіктілер мен айыпталушыларды ұстау камераларынан 

басқа, адамдар жаппай жиналатын ғимараттар мен үй-жайлардан эва-

куациялық шығу жолдарының есіктері кілтсіз ішінен ашу мүмкінді-

гін қамтамасыз етуі қажет жəне сигналын кезекшілік бөлімге шыға-

рып, есікті заңсыз ашқанда іске қосылатын күзет сигнализациясымен 

жабдықталады. 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

«Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту 

ұлттық орталығы»22

 3-бөлім. 

Өнеркəсiп кəсiпорындарын ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тəртiбi

 1-тарау. Жалпы ережелер

357. Əрбiр кəсiпорында технологиялық процестерде қолданыла-

тын заттар мен материалдардың өрт қауiптiлiгі көрсеткiштерi тура-

лы мəлiмет болуы қажет, ал ғимараттар мен үй-жайлар үшiн «Өрт 

қауiпсiздiгiне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентiне 

сəйкес жарылыс жəне өрт қауiптiлiгi бойынша санаттар белгiленедi. 

Өрт қаупi жəне жарылу қаупi бар материалдармен жұмыс iстеген 

кезде таңбалау жəне бумаларда немесе iлеспе құжаттарда көрсетiлген 

ескертпе жазуларының талаптары сақталады.

358.Бiр-бiрiмен өзара əрекеттескенде тұтану, жарылу немесе 

жанғыш жəне уытты газдар (қоспалар) пайда болатын заттар мен ма-

териалдарды бiрге пайдалануға, сақтауға жəне тасымалдауға (егер 

технологиялық регламентте көзделмесе) жол берiлмейдi. 

359.Жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеу мен профилактика-

лық тексеру дайындаушы-зауыттың нұсқаулықтарында көзделген 

белгiленген мерзiмдерде, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі шараларын орын-

дау кезінде жүргiзiледi. 

360. Сору құрылғыларының (шкафтардың, сырлау, кептiру каме-

раларының), аппараттар мен құбыр өткiзгiштерiнiң құрылымын таза-

лау бойынша жұмыстар кəсіпорын басшысы бекіткен графикке сəй-

кес, өрт қауiпсiз əдiстермен жүргiзiледi.

361.Технологиялық жабдықта, құбыр жолдарында жəне басқа 

да жерлерде статикалық электрден қорғау жүйелерiнiң ұшқын сөн-

діргіштер, ұшқын тұтқыштар, от тоқтататын, отқа бөгет жасайтын, 

шаң мен металл тұтқыш жəне жарылысқа қарсы құрылғылары жұмыс 

жағдайында ұсталады. 

362.Жабдықты, бұйымдар мен бөлшектердi жууға жəне майдан 

тазартуға жанбайтын техникалық жуу құралдары, сондай-ақ өрт 

жағынан қауiпсiз қондырғылар мен əдiстер қолданылады. 

363.Құбыр жолдарында қатып қалған мұнай өнiмiн, мұзды, 

кристалл гидратты жəне басқа да тығындарды жылыту қауiпсiз əдi-
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стермен (ыстық сумен, бумен), ашық отты қолданбай жүргiзiледi. 

364. Резервуарлардан (сыйымдылықтардан) тез тұтанатын жəне 

жанғыш сұйықтықтардың үлгiлерiн алу жəне деңгейдi өлшеу күндiз-

гi уақытта, соққан кезде ұшқын шығуды болдырмайтын құралдармен 

жүргiзiледi. Үлгiлерді алу жəне деңгейдi өлшеу бойынша операция-

ларды найзағай жарқылдап тұрған кезде, өнiмдi тартып ағызу жəне 

тартып шығару кезiнде орындауға болмайды. 

Тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды резервуарларға 

(сыйымдылықтарға) «құламалы ағыспен» беруге, сондай-ақ резерву-

арды толтыру жəне босату жылдамдығы тыныс алу клапандарының 

(желдеткiш келтеқұбырларының) резервуарларында орнатылған жал-

пы өткiзу қабiлеттiлiгiнен асуға жол берiлмейдi.

365. Шаң жинайтын камералар мен циклондардың есiктерi мен 

люктерi оларды пайдалану кезiнде жабық күйде ұсталады, камералар 

мен циклондардан жиналған жанғыш қалдықтар уақтылы жойылады. 

366. Өндiрiстiк ғимараттарды, кəсiпорындардың аумақтарындағы 

қоймаларды тұру үшiн пайдалануға, сондай-ақ қоймаларда өндiрiстiк 

шеберханаларды орналастыруға жол берiлмейдi. 

367. Жаяу жүру тоннельдерi мен өту жолдарында қойма орнатуға, 

жабдықты, жанғыш материалдарды сақтауға, жанғыш материалдар-

дан жасалған стендтер мен плакаттарды iлуге, сондай-ақ қуат кабель-

дерін, газ, қышқыл, тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды та-

сымалдайтын құбыр жолдарын төсеуге жол берiлмейдi. 

368. Цехтардағы өту жолдары мен өткелдердiң шектерi белгілеу-

лермен белгiленедi. 

369. Қоймалар мен өндiрiстiк үй-жайлар арқылы транзиттi электр 

желiлері, сондай-ақ жанғыш газдарды, тез тұтанатын жəне жанғыш 

сұйықтықтар мен жанғыш шаңдарды тасымалдауға арналған құбыр-

ларды төсеуге жол берілмейдi. 

370.Жарылу қаупі бар учаскелерде, цехтар мен үй-жайларда 

ұшқын шығармайтын құрал-саймандар қолданылады. 

371.Жанғыш шаңдар, жоңқалар шығатын үй-жайлардың қабыр 

ғалары, төбесi, еденi, конструкциялары мен жабдығы жүйелi түрде, 

шаңды құйындатуды жəне жарылыс қауiптi шаңды ауасы бар қоспа-

ларды болдырмайтындай, технологиялық регламенттермен немесе 
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объектiлiк (цехтық) нұсқаулармен (жазбаша) белгiленген мерзімде 

жүйелi түрде тазартылып тұруы тиіс. 

372. Өртке қарсы қабырғалар мен жабындардағы технологиялық 

ойықтар отқа бөгет жасайтын құрылғылармен қорғалады. 

373. Жартылай өңделген өнiмдердi ыдыссыз тасымалдауға ар-

налған шахталы көтергiштердiң жүктеу құрылғылары тек жүктеу 

кезiнде ғана ашылатын бекiтпелермен жабдықталады. 

374. Өртке қарсы есiктердің өздігінен жабылуына арналған ме-

ханизмдер жарамды күйде ұсталады. От бөгегiш құрылғылар жұмыс 

аяқталғаннан кейiн жабылады. 

375. Желiлер мен адсорберлерде жарылыстың алдын алу клапан-

дарының қорғау мембраналары тұрақты түрде жарамды жай-күйде 

ұсталады. 

376. От тосқауылдағыштың, сондай-ақ мембрана клапандарының 

жарамдылығы жүйелi түрде тексерiлiп, өрт сөндіруші саптамадан та-

зартылады. Тексеру мерзiмi бекiтiлген цех нұсқауында көрсетiледi. 

377. Белсендірілген көмiрдiң өздiгiнен тұтанып кетуiне мүмкiн-

шiлiк бермеу үшін, адсорберлер тек стандартты, көрсетiлген марка-

дағы белсендірілген көмiрмен толтырылады. 

378. Жанғыш сұйықтық қолданылатын гидравликалық жүйелерде 

бактағы май дəрежесiне бақылау орнатылады жəне жүйедегi май қы-

сымын паспортта көзделгеннен арттыруға болмайды. 

Гидравликалық жүйелерден май ағып жатқаны байқалса, дереу 

ағуды тоқтатады.

379. Ағаш кесетін рамаларды, фрезер-аралағыш жəне басқа да 

станоктар мен агрегаттарды пайдалану кезiнде: 

1) аралар қоршауларға тиiп тұрса;

2) тiстерi жетiспейтiн немесе түзу емес жəне iрi қабыршақты ара-

ларды пайдалануға;

3) салқындату мен майлау жүйесi зақымданған болса;

4) салқындату мен майлау жүйесi зақымданған немесе салқында-

ту жүйесiндегi қысым кезiнде ағаш аралағыш рамаларды автоматты 

түрде тоқтатуды қамтамасыз ететiн қондырғысыз болса;

5) ара рамасы қисайса жəне сырғытпалар нашарланса жəне дұрыс 

жеткiзбесе;
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6) мойынтiректiң қызуы 70оС-тан асса, пайдалануға жол берiл-

мейдi.

380. Шикiзатты турау машинасына жiберетiн конвейерлер металл 

түсiп кеткен жағдайда, оларды автоматты түрде өшіретін жəне дыбы-

стық белгi беретiн металл қаққыштармен жабдықталады. 

381.Турағыш машинаның май құйғышын тазалау кезiнде металл 

заттарды пайдалануға рұқсат берiлмейдi. 

382.Өндеуге түсетiн технологиялық жоңқа, сондай-ақ преске 

кiрер жолға дейiнгi жоңқа жасайтын кiлем металл қаққыш арқылы 

өткiзiледi. 

383. Ағаштан жоңқа жасайтын плиталарға арналған тегiстейтiн 

станоктар алдында берушi құралмен бекiтiлген жəне сигнализаци-

ямен жабдықталған металл iздегiштер орнатылады. 

384.Майдаланған ағаш бөлiктерiнiң шанақтары жəне қалыпталған 

машиналар аспирация жүйесiмен жəне олардың толғаны туралы ха-

барлайтын сигнал беретін датчиктермен жабдықталады. 

385. Ыстықтай нығыздауға арналған нығыздағыштың тиеу жəне 

түсіру этажеркаларының үстiнде сорып шығаратын шатыр жабдықта-

лады, ол плиталарды қабыстыру жəне ажырату кезiнде тозаң мен газ-

дың бөлінуіне жол бермейді. 

386. Барабанды кептiргiш пен құрғақ жаңқа шанақтары жəне ара-

лар өрт сөндiру жəне жарылысқа қарсы құралдардың автоматты қон-

дырғыларымен жабдықталады. 

387.Шаң жəне жаңқа материалдарын тасымалдау жүйесi оттың 

таралуына жол бермейтін құралдармен жəне өрттi жоюға арналған 

люктермен жабдықталады. 

388. Аспирациялық жəне пневмокөлiктiк жүйелерден ағаш жаңқа-

ларын жəне басқа да жарылу қаупi бар тозаңдарды жинауға арналған 

сыйымдылықтар жарамды күйдегi жарылысқа қарсы қондырғылар-

мен қамтамасыз етiледi. 

389.Плитаның термиялық өңдеу камералары тəулiгiне бiр рет 

бөлiнiп шыққан ұшпа шайырдан, ағаш жаңқалардан, шаңдардан, қал-

дықтардан тазартылып тұрады. Ағаш жаңқалы плиталардың терми-

ялық өңдеу камераларынан жарылыс қауiптi газдарды шығару үшiн 

сорғы құбырдың шиберiн əр 15 минут сайын 2-3 минутқа ашуға ар-
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налған автоматты қондырғы болуы тиіс. 

Нығыздалмаған жұмсақ жиектi плиталарды термиялық өңдеуге 

жол берiлмейдi.

390.Плиталар термоөңдеуден кейiн бунаққа төселер алдында өздi-

гiнен тұтануына жол бермеу үшiн ашық буферлi алаңда қоршаған ауа 

температурасына дейiн суытылады. 

391. Өңдеу камералары мен май ванналарындағы температура ав-

томатты түрде бақыланады. 

392. Жағу газдарын пайдаланатын кептiру барабандары ұшқын 

тұтқышпен жабдықталады. 

393. Ағаш қабатты пластиктердi нығыздағаннан кейiн техноло-

гиялық регламентте белгiленген уақыттан бұрын кесiп, бөлiктерге 

бөлуге рұқсат етiлмейдi. 

394. Жұмыс соңында сiңдiру ванналары, сондай-ақ жанғыш сұй-

ықтықтарды суытатын ванналар қақпақпен жабылады. 

395. Сiңдiру, шыңдау, жанғыш сұйықтықтары бар басқа да ванна-

лар ғимараттан тыс жерде орналасқан жерасты сыйымдылықтарына 

құйылатын авариялық қондырғылармен жабдықталады. 

Əр ванна жанғыш буды жергiлiктi сортан сорғымен жабдықтала-

ды.

396. Мерзiмдi іске қосылатын кептiру камералары мен калори-

ферлер əрбiр тиеу алдында өндiрiстiк қоқыстар мен шаңдардан та-

зартылады. 

397. Ауа-бу жəне газ камераларының енгiзу жəне сору каналда-

ры өрт болған кезде арнайы жабылатын қалқандармен (сұқпа жа-

пқыштармен) жабдықталады. 

398. Газ кептiру камералары желдеткiш тоқтап қалған жағдайда, 

газдың жануын автоматты түрде тоқтататын жарамды қондырғылар-

мен жабдықталады. 

Газ кептiру камераларының алдына ұшқынның кептiру камерала-

рына түсуiне жол бермейтін ұшқын қаққыш орнатылады.

Газ кептiру құрылғылары пештерi көмейiнiң, ұшқын қаққыш 

құрылғылардың техникалық жай-күйi үнемi тексерiледi. Пеш көмей-

iнiң үстiнде сызаты бар жəне жұмыс iстемейтiн ұшқын қаққышы бар 

кептiру қондырғыларын пайдалануға жол берiлмейдi.
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399. Сұйық жəне қатты отынмен жұмыс iстейтiн газ кептiру ка-

мераларының отын-газ құрылғысы күйеден айына екi реттен тазар-

тылады. 

400.От жағу-кептiру бөлiмi кептiру агентiнiң температурасын 

бақылауға арналған жарамды аспаптармен жабдықталады. 

401. Ағаш талшықты жұмсақ плиталарға арналған кептiргiш ка-

мералары ағаш қалдықтарынан күнiне бiр рет тазартылады, конвейер 

10 минуттан артық тоқтаған жағдайда, кептiру камерасын қыздыру 

тоқтатылады.

Кептiру камераларының камерада күю пайда болған кезде кало-

риферлер желдеткiштерiн өшiретiн жəне тұрақты өрт сөндiру құрал-

дарын қосатын жабдығы болады. Шикiзаттарға, жартылай дайын 

өнiмдерге жəне сырланған дайын бұйымдарға арналған кептiру каме-

ралары (үй-жайлар, шкафтар) температура қалыпты мөлшерден кө-

терiлген кезде қыздыруды өшiретiн автоматпен жабдықталады. 

402. Ағаштарды кептiру үшiн жоғары жиiлiктегi токпен қатарлап 

орналастыру кезінде онда металдан жасалған заттың болуына жол 

берілмейді. 

403.Кептiру камераларына адамдардың кiруiне жəне арнайы жұ-

мыс киiмiн кептiруге рұқсат етiлмейдi. 

404.Мұнай өнiмдерiн тасымалдауға арналған автоцистерналар 

құю эстакадасының жерге тұйықтау контурына қосуға арналған жер-

ге тұйықтау қондырғыларымен жабдықталады; автоцистерналардың 

пайдаланылған құбыры ұшқын сөндiргіштермен жабдықталады жəне 

қозғалтқыш немесе радиатор астынан алға қарай шығарылады. Ав-

тоцистерналардың жерге ұзына бойы 100-200 мм тиетiн отырғызу 

шынжыры болуы керек, екi өрт сөндiргiшпен, киiзбен, құрғақ құммен 

жəне күрекпен жабдықталады. 

 2-тарау. 

Агломерациялық өндiрiс жəне металдандырылған шекемтас- 

тар өндiрiсi объектiлерiн ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтама-

сыз ету тəртiбi

405. Сөндiрiлмеген əк отқа төзiмдiлiгi II дəрежеден төмен емес, 

еденi жердiң үстiңгi қабатынан кемiнде 0,5 метр көтерiлген арнайы 
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үй-жайларда сақталады. 

406. Металдандырылған шекемтастарды сақтау орындары ылғал-

дың түсуiнен сенiмдi қорғалады. 

407.Сапа талаптарын қанағаттандыратын металдандырылған ше-

кемтастар құрғақ инерттi газ беру жүйесiмен жабдықталған бункер-

ден түсiрiледi. Бункердегi артық қысым кемiнде 200 Паскаль (су баға-

нының 20 миллиметр) болуы қажет. 

408. Температурасы 100o С асатын шекемтастар арнайы қонды-

рғымен алаңға лақтырылады, бұл ретте таспаға су беру қажет.

409. Алаңға лақтырылған шекемтастар жүк тиеушiлердiң көме-

гiмен 0,5 метрден аспайтын қатпар етіп жиналады жəне су молынан 

құйылады. 

410. Мыналарға: 

1) сөндiрiлмеген əктi дымқыл үй-жайларда ылғалды жəне жанғыш 

материалдармен бiрге сақтауға;

2) қайнаған əктi бөлу үшiн суды пайдалануға;

3)температурасы 100oС асатын (бақылауды əкiмшiлiк жүзеге асы-

рады) ыстық агломератты беруге;

4) тез жанатын (резеңке битумы, синтетикалық) материалдардан 

жасалған көлiк таспаларын қолдануға;

5) дымқыл түйiртпектердi қоймаға тасымалдауға;

6) металдандырылған тозаңның 5 миллиметрден артық болып 

көлiктiң галереясында, түйiртпектердi елеу, ұсақтау, тиеу жəне түсiру 

орындарда жиналып қалуына жол берiлмейдi.

 3-тарау. 

Домна, болат балқытатын, электрмен болат балқытатын 

жəне ферроқорытпа өндiрiсi объектiлерiн ұстау кезінде өрт қа-

уіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

411. Өндіріс басшысы домна, болат балқытатын пештердi, кон-

вертерлердi, миксерлердi, шөмiштердi жəне балқытылған металдарға 

арналған басқа сыйымдылықтарды ішінен қаптаудың ақаусыздығын 

тексередi. 

412. Шойынды, шлакты шығару жəне болатты, ферроқорытпа-
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ларды құю кезiнде шөмiштердi, металл қалыптарды жəне суы немесе 

ылғал материалдары бар басқа сыйымдылықтарды пайдалануға жол 

берiлмейдi. Құю орындары технологиялық регламентте көзделмеген 

жанғыш материалдардан босатылады. 

413.Құю машиналарын, бiр жерге жинаушы машиналарының 

кабиналарын басқару пульттерi, болатты үздiксiз құюды басқару бе-

кеттерi жəне балқытылған металл мен шлакты шығаратын жерлерге 

тiкелей жақын орналасқан басқа да басқару пульттерi металл тормен 

қорғалған, жылу тартатын əйнекпен шыныланған жəне кемiнде екi 

шығу жолы бар жанбайтын материалдан жасалады. 

414.Кабельді туннельдерге, құю орнына тiкелей жақын орна-

ласқан май жертөлелерiне, сондай-ақ балқытылған металдарды та-

сымалдау орындарына кiретiн жерлер балқытылған металдан биiктiгi 

кемiнде 300 миллиметр жанғыш емес табалдырықтармен қорғалады. 

415.Электр механизмдердiң, электр жабдықтардың жəне гид- 

рожетектер қондырғыларының кабельдерi металды, шлакты құю 

орындарында жəне температурасы жоғары аймақтарда механикалық 

зақымданулардан, сəулелi жылудан, сондай-ақ оларға балқытылған 

металл мен шлактың шашырап кетуiнен қорғалады. 

 4-тарау.

 Домна өндiрiсi объектiлерiн ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тəртiбi

416. Колошник алаңы мен зерттеу жұмыстарына арналған алаң екi 

шығу жолымен қамтамасыз етiледi.

417. Конусаралық кеңiстiкке бу немесе инерттi газды беру буды 

(инерттi газды) бермегенде тиеу механизмдерi жұмыс iстемейтiндей 

етiп тиеу қондырғысымен бұғатталады. 

418. Домна пештерi қаптаманың температурасын пештiң барлық 

биiктiгi мен алаңына бақылау аспаптарымен жабдықталады. Тетiк-

тердiң көрсеткiштерi аспаптармен пештi басқару пультінде белгiле-

недi. 

419. Өндiрiстiң материалдары мен қалдықтарын домна пештерiнiң 

iргетастарына жинауға жол берiлмейдi. Iргетастар жүйелi түрде қоқы-
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стан тазаланады. 

420. Күйiп кетпеуiн бақылау үшiн ауа фурмалары сигнал беретін 

қондырғылармен жабдықталады. Күйiп кеткен фурмалық аспаптарда 

жұмыс iстеуге жол берiлмейдi. 

421. Күйiп кеткен тоңазытқыштары бар орындардағы пештердiң 

қаптамасы сыртынан сумен салқындатылады. 

422. Домна пештерi мен қосалқы қондырғыларды салқындату 

жүйелерiнiң жай-күйi соңынан арнайы журналға тексерулердiң қоры-

тындылары жазыла отырып, ай сайын тексерiледi. 

423. Бункердiң жоғарғы бөлiгiнiң тас көмiр тозаңы отынының тем-

пературасы өздiгiнен жазатын жəне бункерде өздiгiнен жану кезiнде 

дыбыстық жəне жарық сигналдарын беретiн бақылау-өлшеу аспапта-

рымен бақыланады. 

424. Тозаң өткiзгiштердiң конструкциясы мен тозаң-көмiр аэ-

роқоспасы қозғалысының жылдамдығы оларда тозаңның жиналу 

мүмкіндігін бодырмауы тиіс. Қондырғының тозаң өткiзгiштерінің 

жүйесi герметикаланған күйде ұсталады. 

425. Аппаратурада реттейтiн арматура кесiлiп жəне iлiнiп ақаулы 

болғанда жəне бақылау-өлшеу аспаптары ақаулы болған кезде тозаңы 

көрiнетiн отынды жəне мазутты домна пешiне үрлеуге жол берiлмей-

дi. 

426. Пештiң жұмыс алаңында тас көмiр тозаңы аэроқоспасының 

жəне мазуттың коллекторларының орналасуына, сондай-ақ бекiтiлетiн 

жəне реттейтiн арматураны фурмаларға, омарта тесiгiне жəне омарта 

тесiктерiнiң артына орнатуға жол берiлмейдi. 

427. Құятын алаңдардың шатыры мен қалқалары жүйелi түрде 

шаңнан тазартылады. 

428. Локомотивтердi шаң тұтқыштардың астында жəне тозаңды 

жою кезiнде жақын тоқтатуға жол берiлмейдi. 

 5-тарау. 

Болат балқыту өндiрiсi объектiлерiн ұстау кезінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

429. Болат балқыту өндiрiсi объектiлерiнің мартенов пешi ванна-

сының жай-күйiн үнемi қадағалау жүргiзiледi. Металдың ықтимал 
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тесiлiп қалуының белгiлерi байқалған жағдайда, оның ағып кетуiнiң 

алдын алу бойынша шаралар қабылданады. 

430. Балқытылған металл жəне шлактың түсуi мүмкiн орындарда 

жабдықты сақтауға жəне материалдарды (оның iшiнде жанғыш) жи-

науға жол берiлмейдi. 

431. Мазуты бар шығыс бактарды пештердiң астына қоюға жол 

берiлмейдi, бактар пештерден кемiнде 5 метр қашықтықта орналаса-

ды жəне арнайы жылылықты өткiзбейтiн экрандармен қорғалады. 

432. Өрт болған жағдайда, мазутты түсiру үшiн шығыс бактар ава-

риялық сыйымдылықтары бар жабық түсiру жəне құю құбырларымен 

бiрiктiрiледi. 

433. Мазут өткiзгiштi цехқа енгiзгенде қызмет көрсету үшiн қо-

лайлы орынға сөндiретiн ысырма орнатылады. 

434.Гидравликалық жетегi бар конвертердiң айналу механизмдерiн 

қолдануға жол берiлмейдi. 

435. Салқындатқышта конвертерлiк газдар шығып тұрған кезде 

конвертердiң жұмыс iстеуге жəне балқытылған металы бар конвер-

тердiң қаптамасындағы қызған жерлердi сумен салқындатуға жол 

берiлмейдi. 

436. Құрғатуға болат балқытқыш пештердi, конвертерлердi, мик-

серлердi қойған кезде газды тұтату үшiн тез тұтанатын сұйықтықтар-

ды пайдалануға жол берiлмейдi. 

437. Кристаллизаторы ақаулы дайын өнiмдердi үздiксiз құю ма-

шинасында жəне құю технологиясы бұзылған кезде болатты құюға 

жол берiлмейдi. 

438. Өрт, жарылыс қаупi бар материалдар мен қоспаларды сақтау, 

дайындау жəне жасау орындарында олардың негiзiнде ашық отты 

қолдануға жол берiлмейдi. 

439. Жарылыс қаупi бар материалдарды құрғақ ұнтақтау қорғалған 

атмосферада ұнтақтау құралдары автоматты тоқтаған жəне оттегiнiң 

ең аз жарылыс қауiптiлiгiн ұстаудың 50 %-ға тең жұмыс концентраци-

ясына жеткен кезде жүргiзiледi.

Жарылыс қаупi бар аэроөлшемдердiң пайда болуын болдырмас 

үшiн өрт-жарылыс қаупi бар материалдардың негiзiнде қоспаны дай-

ындау флегматизацияны немесе қорғалған ортаны пайдалана отырып 
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жүзеге асырылады. 

440. Алюминий-магний, алюминий-барий жəне алюминий ұн-

тақтарын селитрамен, қышқылдармен, сiлтiлермен жəне басқа то-

тықтырғыштармен, сондай-ақ жанғыш материалдармен бiрге тасы-

малдауға жəне сақтауға жол берiлмейдi. 

441. Өрт, жарылыс қаупi бар ұнтақтарды сұйық металға үрлеу 

жанғыш ұнтақтардың газ өткiзгiштерге түсуiн болдырмайтын жағдай-

ларда ғана жүргiзiледi. 

442. Бункердi тез тұтанатын шихта материалдармен шихта кран-

дардың троллеяларының астына орналастыруға жол берiлмейдi. 

443. Металл қалыптарды майлау олар қолданылатын майлау мате-

риалын тұтану температурасынан төмен температураға дейiн салқын-

дағанынан кейiн ғана жүргiзiледi. 

 6-тарау. 

Электрмен болат балқытатын жəне ферроқорытпа өндiрiсi 

объектiлерiн ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

тəртiбi

444. Тозаңды тазалаудың мерзiмдiлiгiн кəсiпорын басшысы ай-

қындайды. Қысқа желiнiң ток өткiзгiштерінде тозаңның жиналып қа-

луына жол берiлмейдi. 

445. Өрттердiң алдын алу үшiн пеш трансформаторларын пайда-

лану кезiне: 

1) температуралық жəне салмақтық режим, кернеу деңгейi сақта-

лады;

2) салқындату, кернеудi, майды қорғауды реттеу қондырғылары 

ақаусыз күйде ұсталады.

446. Пеш трансформаторлары өрт сөндiру құралдарымен жəне 

трансформаторда майдың толық көлеміне есептелген авариялық май 

қабылдағыштармен қамтамасыз етiледi. 

447. Трансформаторларды кептiру негiзгi үй-жайдан (камерадан) 

арнайы бөлiнген, бөлек сыртқа шығатын есiгi бар үй-жайларда жүр-

гiзiледi. 
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448. Индукциялы жəне доғалы вакуум пештер, сондай-ақ элек-

тронды-сəулелiк пештердiң қорытпа камералары жарылыстан сақтан-

дыратын қақпақшалармен жабдықталады. 

Сақтандырғыш клапандардың констукциясы олардың қауiпсiз 

жəне сенiмдi жұмысын қамтамасыз етедi.

449. Тез тұтанатын конденсаты бар вакуумды камераларға тексе-

ру, жөндеу, шаңнан ауаны тазалау мақсатымен беру кəсіпорын басшы-

сы бекіткен құжаттамамен регламенттеледi. 

450. Тез тұтанатын конденсатты қорытпа камералардың қабырға-

сынан алып тастау қауiпсiз тəсiлмен жүргiзiледi. 

Тез тұтанатын конденсатты толықтай жойғанға дейін қызмет 

етушi персоналдың вакуумды камераның iшiне жөндеу жұмыстарын 

жүргiзу, камераны тексеру мақсатымен кiруiне жол берiлмейдi. 

451. Газ бен тозаңның тұтануын, жарылысын болдырмайтын қон-

дырғылармен жабдықталмаған электр болат қорытпа жəне кендi қал-

пына келтiру пештерiнен газ тозаңын бұру жүйелерiн пайдалануға 

жол берiлмейдi. 

452. Сұйық алюминийдi бүрку бункерлерi, камералары бүрку про-

цесiнде ыстық ұнтақтың конвейерлiк таспаға түсуiн болдырмайтын 

қақпақтармен жабдықталады. 

453. Жабдық жұмыс iстеп тұрған кезде алюминий ұнтағын өн-

дiретiн үй-жайларда ұшқынның пайда болу мүмкiндiгi жоққа шыға-

рылады. Аталған үй-жайлардағы едендер ұру, үйкелеу кезiнде ұшқын 

тудырмайтын материалдардан жасалады. 

454. Алюминий ұнтағымен жұмыс iстеу кезiнде ағаштан немесе 

ұшқын тудырмайтын түстi металдардан немесе ағаштан жасалған 

құралдар мен ыдыстар қолданылады. 

455. Алюминий ұнтағының қышқылдануын, өздiгiнен жануын 

жəне жарылуын болдырмас үшiн оны өндiру жəне сақтау орындарын-

да ылғал мен дымқылдың болуына жол берiлмейдi. 

456.Алюминийден, магнийден жəне олардың негiзiндегi қорытпа-

лардан жасалған ұнтақтар мен опаларды өндiруге арналған үй-жай-

ларда жертөлелердi, жертөле арналары мен ойықтарды орнатуға жол 

берiлмейдi. 

457. Жанғыш ұнтақтар мен опаларды өндiруге арналған үй-жай-
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лардың технологиялық жабдықтары, сондай-ақ құбырлары статика-

лық электрден қорғалады. 

458. Алюминий-барий жəне алюминий ұнтақтарын селитрамен, 

қышқылдармен, сiлтiлермен, тотықтырғыштар жəне жанғыш заттар-

мен бiрге сақтауға жəне тасымалдауға жол берiлмейдi. 

 459. Тез тұтанатын материалдар немесе тез жануға бейiм матери-

алдар (магний жоңқасы жəне магний қорытпалары, селитра, бертолет 

тұзы, термит қоспасы) металл термиялық цехтардың балқыту кор-

пустарында арнайы бөлiнген орындарда екi тəулiктiк қажеттiлiктен 

аспайтын мөлшерде жабық металл ыдыста (банкаларда, бөшкелерде) 

сақталады. Кəсiпорында осы материалдарды ұзақ сақтау бөлек қой-

маларда ұйымдастырылады. 

460. Балқытылған металл жəне шлак шығарындысы бар қорыт-

паны жүргізуге жол берiлмейдi. Балқытылған металл шығарылған 

кезде қорытпаның қызған өнiмдерiнiң түсу аймағын шектеу бойынша 

шаралар қабылдау қажет. Осы аймақта материалдарды сақтауға жол 

берiлмейдi.

461. Тозаңы пирофорлық қасиеттерге ие жəне асылып тұрған күй-

де жарылыс қауiптi жəне өрт қауiптi болып табылатын ферроқорыт-

паларды ұсақтау кезiнде ұсақтау агрегаттарынан тозаңды жою бой-

ынша, сондай-ақ одан агрегаттар мен аспирациялық қондырғыларды 

уақытында жəне жүйелi тазалау бойынша шаралар қабылданады. 

462. Инерттi газ ортасын немесе инерттi қоспаларды қолданбай 

жарылыс қаупi бар ферроқорытпаларды ұнтақтауға жол берiлмейдi. 

Жарылыс қаупi бар ұнтақтар пайдаланылатын технологиялық про-

цестерде (ұнтақтау, тасымалдау) жылу, ұшқынды немесе механика-

лық əсер ету нəтижесiнде жарылыстың пайда болуына жол бермейтін 

жабдық қолданылады. 

463. Сумен өзара əрекеттесуi кезiнде жарылыс қаупi бар газ бөлiп 

шығаратын силикокальций, ферросилиций жəне басқа жанғыш қат-

ты материалдарды газдардың шығуы үшiн жоғарғы қақпағында тесi-

гi бар құрғақ жəне таза темiр барабандарға салу қажет. Осы тесiктер 

дымқылдың түсуiнен қорғалады. 

464. Ұнтақталған жарылыс қаупi бар компоненттердi құбыржол 

көлiгiнiң пневмо-түрлерiмен тасымалдау инерттi газдар ортасында 
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жүргiзiледi. 

465. Өздiгiнен тұтанатын материалдарды сақтауға арналған бун-

керлер осы материалдардың температурасын бақылауға арналған қон-

дырғылармен жабдықталады, олардың жұмысы өрт сөндiру құралда-

рын iске қосумен ұштасқан. 

466. Сумен өзара əрекеттесуi кезiнде жарылыс қаупi бар газдар-

ды бөлуге бейiм дымқыл ферроқорытпаларды ұнтақтауға, сондай-ақ 

осындай ферроқорытпалардың дымқыл ұнтақтарын тасымалдауға 

жəне сақтауға жол берiлмейдi. 

467. Тозаң тұндыратын камералар жəне түтік сүзгiлерi мерзiмдi 

түрде тозаңнан тазартылады.

 7-тарау. 

Прокат, құбыр прокаты жəне метиздеу  өндiрiсiнің объек-

тiлерiн ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін  қамтамасыз ету тəртiбi

468. Басқару жəне орталықтан майлау жүйелерiнiң май құбырла-

ры жанбайтын материалдардан жасалады. 

469. Гидрожетектiң жүйелерi май құбыры үзiлген кезде қысым 

ысырмаларын автоматты жауып тастауға арналған қондырғымен жаб-

дықталады. 

470. Майлау жəне гидравлика жүйелерiн пайдалану кезiнде май-

дың ағып кетуiне жол берiлмейдi. Майланған орындар ай сайын үгiн-

дi, шүберектердiң көмегiмен тазартылады. 

471. Жүйенi майлау үшiн өсiмдiк майларын жəне жануарлар май-

ларын пайдалану кезiнде осы өнiмдермен шыланған тоқыма немесе 

талшықты материалдардың өздiгiнен жануын болдырмау шаралары 

қабылданады. 

472. Май шаруашылығын пайдалану кезiнде ашық оттың кез кел-

ген көзiн пайдалануға, май жертөлелерiнде жəне жақын маңда май 

толтырылған жабдықтың ұшқын шығаруына жол берiлмейдi. 

473. Май жертөлелерi мен кабельдi туннельдер оларға жұмыс 

алаңдарынан қабыршақтар, ұшқындар жəне тұтанудың басқа көз-

дерiнiң түсуiн болдырмау үшiн жауып ұсталады. 

474. Туннельдер мен май жертөлелерiнiң желдететiн құрылғыла-
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рының өрт болған жағдайда автоматты сөнуi қамтамасыз етiледi. 

475. Iшпек тораптарын қайта iске қосуға арналған ванналар, 

сондай-ақ мазутты жұмсауға арналған бактар өрт болған жағдайда 

жанғыш сұйықтықтарды құюға арналған, цех ғимаратынан тысқары 

орналасатын авариялық ыдыстармен қамтамасыз етiледi. 

476. Қорғаныш жарылыс қаупi бар газдарды қолданатын учаске-

лерде жарылыс қаупi бар концентрациялардың құрылуын болғызбай-

тын технологиялық автоматика ақаусыз күйде ұсталады. 

477. Автоматика қолмен iске қосу ысырмасын белгiлеу арқылы 

инерттi газды жiберу құрылғысын қайталайды. 

478. Қорғаныш ортаның қысымы түскен кезде қорғаныш газын-

дағы термиялық өңдеу қондырғыларының жұмыс iстеуiне жол берiл-

мейдi. 

479. Улайтын бөлiмшелерiнде, сутегi бөлетiн учаскелерде электр 

жабдығы мен желдету жүйелерi ЭҚОЕ сəйкес жарылыстан қорғалып 

жасалады. 

480. Металды термиялық өңдеу (таспаны үздiксiз күйдiру) кезiнде 

қорғаныш газы жоқ ерiтiлген натрийi бар ваннаны пайдалануға жол 

берiлмейдi. Судың немесе дымқыл материалдардың натрийi бар ван-

наға тиiп кетуiне жол берiлмейдi. 

481. Кесу аймағында салқындататын эмульсияны қолданғанда ти-

тан жəне оның қорытпаларынан жасалған станоктардағы құбырлар-

ды өңдеуге (кесуге) болады. 

482. Жұмыс орындарында титан жəне оның қоспаларының үгiн-

дiлерiн, жаңқаларын жəне басқа қалдықтарын сақтауға жол берiлмей-

дi. «Титан қалдықтары» деген жазуы бар контейнерлер желдеткiшi 

үздiксiз қолданыстағы арнайы оқшауланған құрғақ үй-жайда сақта-

лады. Осы үй-жайда жанғыш сұйықтықтарды, химикаттарды жəне 

басқа материалдарды сақтауға жол берiлмейдi. 

483. Жабыны бар метиз бұйымдарды коррозияға қарсы жабынның 

өздiгiнен тұтанатын температурадан асатындай температураға дейiн 

қыздыруға жол берiлмейдi.
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 8-тарау. 

Отқа төзiмдi өндiрiс объектiлерiн ұстау кезінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

484. Су моншасында қоспаны қыздыру жəне керосинде парафин-

дi, стеариндi ерiту жүзеге асырылады. Осы мақсаттар үшiн ашық 

отты, ашық электр спиральдерiн немесе басқа температурасы 100oС 

жоғары үстiңгi қабаттарды қолдануға жол берiлмейдi. 

485.Керосин-стеориндi қоспаларды дайындау жəне қолдану 

учаскелерiнде өрт сөндiргiштер болмағанда жұмыс iстеуге жол берiл-

мейдi. 

486. Керосин-стеориндi қоспалардың төгiлуiне жол бермеу жəне 

бұйымдарды қосымша жаншу кезiнде жұмыс орындарында керо-

син-стеориндi қоспалар қалдықтарының жиналып қалуына жол 

берiлмейдi. 

487. Жанғыш (жарылыс қауiптi) газдарды отын жəне қалпына кел-

тiру ортасы ретiнде қолдануға жол берiлмейдi. 

 9-тарау. 

Бояуға, шаюға, майсыздандыруға жəне жууға арналған цех-

тарды, учаскелердi, қондырғыларды ұстау кезінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

488. Бөлшектердi жуу, сондай-ақ нитро негiздегi жабындарды, 

бензиндi жəне басқа тез тұтанатын сұйықтықтарды қолдана отырып 

бояу, лактау бөлек үй-жайларда жүргiзiледi жəне өрт сөндiрудiң тиiстi 

құралдарымен жəне эвакуациялау жолдары көрсеткiштерiмен жаб-

дықталған оңаша өндiрiстiк учаскелерде жүргiзiледi. 

498. Бояу цехтарының (учаскелерiнiң) бояу дайындайтын бөлiм-

шелерi бөлек сыртқа шығу жолымен қамтамасыз етiледi. 

490. Лак-бояу дайындау, бояу жəне бензинмен жуу жұмыстары 

жүргiзiлетiн үй-жайлардың едендерi соққан кезiнде ұшқын шығар-

майтын, жанбайтын материалдардан жасалады. 

491. Кемiнде екi метр биiктiктегi үй-жайлар қабырғаларының iшкi 

қабаты ластанудан оңай тазаланатын, жанбайтын материалмен өңде-
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ледi. 

492. Цехтардың, учаскелердiң, қондырғылардың барлық есiктерi 

сыртқа немесе ғимараттан жақын шығатын жаққа ашылады. 

493. Бояу жұмыстары, бөлшектердi шаю бояйтын шкафтар, ван-

налар, камералар мен кабиналардан жергiлiктi сорғыштары бар қол-

даныстағы ағынды жəне сорып шығаратын желдеткiштерi болған 

кезде ғана жүргiзiлуi қажет. Қондырғылардың жұмысы, сондай-ақ 

нитро негiздегi жабындарды, бензиндi жəне басқа тез тұтанатын сұй-

ықтықтарды қолдана отырып бояу, шаю, лактау, жуу жəне майсыздан-

дыру операциясына беру жүйесi желдету жүйесiмен бұғатталады. 

494. Бояу шкафтарын, камераларын жəне кабиналарының сорып 

шығаратын желдеткiшiн суландырғыштарсыз (гидравликалық сүз-

гiлер) немесе жанғыш бояулар мен лактардың бөлшектерiн тұтып 

алуға арналған басқа тиiмдi қондырғыларсыз пайдалануға рұқсат 

етiлмейдi. 

495. Бояудың жəне бояу дайындайтын бөлiмшелердiң (бояу жəне 

кептiру камералары) жабдықтары жанбайтын материалдардан жаса-

лады. Тез тұтанатын сұйықтықтарды қолдана отырып, бұйымдарды 

бояу, лактау, эмальдау, жуу, майсыздандыруға арналған учаскелердегi 

электр жабдығы ЭҚОҚ сəйкес жарылыстан қорғалған болып жасала-

ды.

496. Лактау-бояу материалдары жұмыс iстейтiн ыдысқа ернеулерi 

бар түстi металдардан жасалған металл тұғырларға құйылуы тиiс. 

497. Бояу жабдықтары жанғыш шөгiндiлерден күн сайын желдет-

кiш iстеп тұрған кезде ауысым аяқталғаннан кейiн тазартылады. 

498. Камераларды бояулар мен лактардың шөгiндiлерiнен тазалау- 

ды жеңілдету үшiн олардың қабырғаларына техникалық вазелин, со-

лидол немесе арнайы құрам жұқалап жағылады. Беткi қабаттарын ни-

тро бояулардың шөгiндiлерiнен тазалау кезiнде металл құрылымдар 

туралы соққыларға жол беруге, сондай-ақ түстi металдан дайындал-

маған қыстырғыштарды қолдануға болмайды. 

499. Отты кабиналар мен ауа арналарындағы бояулардың шөгiн-

дiлерiн күйдiру үшiн қолдануға жол берiлмейдi. 

500. Өрт қауiптiлiгiнiң көрсеткiштерi анықталмаған лактау-бо-

яу материалдарын, ерiткiштердi, жуатын жəне майсыздандыратын 
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сұйықтықтарды қолдануға жол берiлмейдi. Осы материалдар тиiстi 

талдау дан, олардың өрт қауiптiлiк қасиеттерi анықталғаннан жəне 

қауiпсiз пайдалануға арналған шаралар əзiрленгеннен кейiн пайдала-

нылады. 

501. Бұйымдар мен бөлшектер жуу жəне майсыздандыру үшiн 

жанбайтын құрамдар, пасталар, ерiткiштер жəне басқа өрт тұрғы-

сынан қауiпсiз техникалық жуу құралдары қолданылады. 

502. Бiлiктердi көтермелерден алғаннан кейiн оларды лайдан та-

зарту механикаландырылған жабық камерада жүзеге асырылады. 

503.Жарылысты болдырмау үшiн сiлтiлi ваннаның бетiне көмiрдiң, 

күйенiң, майлау материалдарының түсуiне жол берiлмейдi. 

504. Каустикалық соданы, селитраны, саптамаларды сақтау ар-

найы жабдықталған үй-жайда көзделеді. 

505. Қышқылдарды сақтау орындарында абайсызда төгiлiп кеткен 

қышқылдарды бейтараптандыру үшiн бордың, əктiң немесе соданың 

дайын ерiтiндiлері көзделеді. 

506. Бояу цехтарында, бояу дайындайтын бөлiмдерде, лактау-бо-

яу материалдарының қоймаларында, тез тұтанатын жəне жанғыш 

сұйықтықтарды қолдана отырып, бөлшектердi жуу жəне майсыздан-

дыру орындарында ашық отты қолданумен жəне ұшқын шығарумен 

(электрлiк дəнекерлеу, ұштау) байланысты жұмыстарды жүргiзуге, 

сондай-ақ ұшқын шығаратын материалдардан жасалған құралды пай-

далануға жол берiлмейдi. 

507. Лак жəне бояу шығару материалдары жұмыс орындарына 

дайын күйiнде жеткізілуi тиiс. Лактар мен бояулардың барлық түр-

лерiн құрастыру жəне араластыру барлық өртке қарсы талаптарды 

қанағаттандыратын арнайы бөлiнген оңаша үй-жайда немесе ашық 

алаңда жүргiзiледi. 

508. Бұйымдарды нитроцеллюлозды, полиэфирлi жəне перхлор-

винилдi эмальдармен электрлiк бояу кезiнде электрлiк бояу камерасы 

ұшқын шығармайтын қондырғылармен жабдықталады. 

509. Электр статикалық өрiстi бояу камераларында сорғы желдет-

кiштер сөндiрiлген кезде электр статикалық өрiстi тудыратын қонды-

рғыдан кернеу автоматты түрде алынады. 

510. Еденге төгiлген лак жəне бояу шығару материалдары мен 
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ерiткiштер дереу тазаланады. Едендердi, қабырғалар мен жабдықтар-

ды жанғыш ерiткiштермен жууға жол берiлмейдi. 

511.Технологиялық жағдайлары бойынша жəне үлкен габарит-

тi болғандықтан боялған бұйымдарды кептiрудi сорғы камераларда 

немесе шкафтарда орындауға болмайды, ол желдеткiшпен жəне ав-

томатты өрт сөндiру құралдарымен жабдықталған учаскеде ұйымдас- 

тырылады. 

512.Лак жəне бояу шығару материалдарының ыдысы тығыз 

жабылады жəне ғимараттар мен құрылыстардан кемiнде 20 метр 

қашықтықта орналасқан арнайы алаңдарда сақталады. 

513. Май жағылғаннан кейiн құбырлар мен басқа бұйымдарды 

жинауға арналған сөрелер соңынан оны айдап ала отырып, ағызып 

жəне бұрып жiберуге арналған қондырғылармен жабдықталады.

 

 4-бөлім. 

Мұнай өнiмдерiн қамтамасыз ету кəсiпорындарын ұстау 

кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

 1-тарау. 

Жалпы ережелер

514. Мұнай базаларының, құю жəне айдау станцияларының ау-

мақтары биiктiгi кемiнде 2,0 метр жанбайтын материалдан жасалған 

үрленетін қоршаулармен қоршалады. 

515. Резервуарлардың топырақ үйілген жерлерiне ағаштар мен 

бұталарды отырғызуға жол берiлмейдi. 

516. Объектінiң аумағында от жағуға, қоқыс, қалдықтарды өртеу-

ге, факел, керосин фонарьларын жəне басқа да ашық от көздерiн пай-

далануға жол берiлмейдi. 

517. Объектінiң аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүруi 

бекiтiлген қозғалыс cхемасына сəйкес жүзеге асырылады. 

518. Технологиялық процесс техникалық жəне пайдалану құ-

жаттамасына сəйкес жүзеге асырылады, ал өрт жəне жарылыс қа-

уіпті заттар мен материалдарды пайдалануға арналған жабдық дай-

ындаушы-зауыттың техникалық құжаттамасына сəйкес қамтамасыз 

етіледі.

519. Мұнай базалары мен мұнай жəне мұнай өнімдерін айдау 
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станциялары осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес бастапқы өрт 

сөндіру құралдарының қажетті ең аз тізбесіне сəйкес бастапқы өрт 

сөндіру құралдарымен қамтамасыз етіледі. Өрт сөндіру құралдары-

ның техникалық жай-күйіне тұрақты бақылау орнатылады.

520. Жарылыс-өрт қауіпті аймақтардағы жүргізілетін жұмыстар 

ұшқын болдырмайтын құрал-сайманмен орындалады. Мұздалған 

кілттер мен құрал-саймандарды пайдалану кезінде жабынның бақы-

лануы жəне оның уақтылы қалпына келтірілуі қамтамасыз етіледі.   

521. Статикалық электр зарядтарының пайда болуын болдырмау 

үшiн соққан кезде ұшқын шығармайтын материалдардан жасалған 

жəне жерге тұйықтау өткiзгiшiмен жабдықталған үлгi iрiктегiштер 

қолданылады. Жерге тұйықтау өткiзгiштерi резервуардың төбесiндегi 

жерге тұйықтау қысқыштарына жалғанады. 

522. Резервуарлардың понтондарын пайдаланған кезде понтонды 

статикалық электрден қорғауға арналған иiлмелi шағын бөгеттердiң 

(ток қайтарғыштардың) дұрыс жағдайда болуы қамтамасыз етiледi. 

523. Резервуарда жіктердегі немесе корпустың негізгі металын-

да немесе шөгу берген, герметикалығы жоқ түпте жарықтар пайда 

болған кезде оны босату жəне тазарту жүргізіледі. Мұнай өнімдері 

толтырылған резервуардағы жарықтарды жою бойынша отпен жүр-

гізілетін жəне механикалық жұмыстарға жол берілмейді.

 2-тарау.

 Резервуарларды өздігінен тұтанатын пирофорлы шөгiндiлер-

ден тазарту кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртiбi

524. Резервуарлардың ішкі бетін пирофорлы шөгінділер мен кор-

розия өнімдерінен тазарту объектінің басшысы бекіткен графикке 

сəйкес жүргізіледі.

525. Резервуарды пирофорлы шөгiндiлерден тазарту (мұнай өнiм-

дерiнен босатқаннан кейiн) жəне жөндеу алдында ауа кеңiстiгi су 

буымен толтырылуы тиiс. Бумен үрлеудi төменгi люк жабық жəне жа-

рық, өлшегiш люктерi ашық болғанда жүргiзу керек. 

526. Резервуарды тазартқанда iшiнен шыққан лас заттар жəне шө-

гiндiлер мұнай өнiмдерiн сақтау аймағынан шығарылғанша дымқыл 

күйiнде ұсталады. 
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АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ 

ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІГІ

-И-
Инженерлiк инфрақұрылым -адамдардың тiршiлiк етуi, сон-

дай-ақ өндiрiстiң немесе тауарлар мен көрсетiлетiн қызмет айна-

лымының тұрақты жұмыс істеуі үшiн қалыпты жағдай туғызатын 

кəсiпорындардың (ұйымдардың), объектiлердiң (ғимараттар мен 

құрылыстардың), инженерлiк жəне коммуналдық қамтамасыз ету 

коммуникацияларының жəне желiлерiнiң жиынтығы;

Интернет-трафик – белгілі бір уақыт кезеңінде Интернетке 

жалғау арқылы берілетін жəне қабылданатын ақпараттың көлемі;

Инфекциялық жəне паразиттік аурулар - пайда болуы мен 

таралуы мекендеу ортасы биологиялық факторларының адамға 

əсер етуінен жəне аурудың ауырған адамнан, жануардан сау адамға 

берілу мүмкіндігінен болатын адам аурулары;

Инфекциялық ауру қоздырғышының резервуары - патогенді 

микроорганизмдердің биологиялық иелері, сапроноздар үшін - қор-

шаған орта объектілері (топырақ, су);

Инфекция таратушылар - табиғатта ауру қоздырғыштарының 

резервуары болып табылатын жылы қанды жануарлар (кеміргіштер 

жəне басқа да ұсақ сүтқоректілер, құстар);

Инфекция тасымалдаушылар - инфекция қоздырғышы 

берілуінің трансмиссивті тетігін айқындайтын, буынаяқтылар, қан-

сорғыш жəндіктер мен кенелер;

Инсектоакарицидті қасиет - құралдың (препараттың) жəндік-

тер мен кенелерді жоятын қабілеті;

Импрегнация - қансорғыш жəндіктер мен кенелердің адамға тү-

суін болдырмау мақсатында сыртқы киімді инсектицидтермен не-

месе репелленттермен өңдеу;

Йод тапшылығы ауруы - организмге йодтың жеткіліксіз тү-

суімен жəне онда жеткіліксіз қорытылуымен байланысты қалқанша 

без функциясының бұзылуынан болатын организмнің патологи-

ялық процесі;
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Иондаушы сəулелену көзі – радиоактивті заттар, радиоактивті 

заттары бар аппараттар немесе құрылғы, сонымен қатар иондаушы 

сəуле шығаратын немесе иондаушы сəуле шығаруға қабілетті элек-

трлі-физикалық аппараттар немесе құрылғы;

Иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істеу – иондаушы 

сəулелену көздерін дайындаумен, жеткізумен, алумен, иеленумен, 

сақтаумен, пайдаланумен, берумен, қайта өңдеумен немесе көму-

мен, импорттаумен, экспорттаумен, тасымалдаумен, техникалық 

қызмет көрсетумен байланысты қызмет;

Иондаушы сəулеленуді генерациялайтын құрылғы (көз) – ион-

даушы сəулелену зарядталған бөлшектер жылдамдығының өзге-

руі, олардың аннигиляциясы немесе ядролық реакциясы есебінен 

туындайтын электрлі-физикалық құрылғы (рентген аппараты, жыл-

дамдатқыш, генератор жəне басқалар);

Иондаушы сəулеленудің ашық көзі – оны пайдалану кезін-

де оның құрамындағы радионуклидтердің қоршаған ортаға түсуі 

ықтимал сəулелену көзі;

Иондаушы сəулеленудің жабық көзі – бұл құрылғысы оған 

есептелген қолдану жəне тозу жағдайларында оның құрамындағы 

радионуклидтердің қоршаған ортаға түсуін болдырмайтын сəуле-

лену көзі;

Иондаушы сəулелендiру - ортамен өзара əрекет кезiнде түрлi 

белгiлердегi иондар түзетiн, зарядталған, зарядталмаған бөлшектер 

мен фотондардан тұратын сəулелендiру; 

Икемді байлам (тіркеуші-арқан) - газ түтіннен қорғаушылар-

дың газ түтіннен қорғау қызметі (бұдан əрі - ГТҚҚ) буынының 

құрамында олардың тыныс алуға жарамсыз ортада болған барлық 

кезеңінде арасын қосуға арналған құрылғы;

- К-
Кадмий циандиді – ақ түсті күшті əсерлі улы зат, ауада өзгер-

мейді. 2% суда ериді. Қышқылдармен əрекеттескенде синильді 

қышқыл бөлінеді. 0,2 г. адам ағзасына өте қауіпті. Медицинада дəрі 

ретінде медициналық құралдарды тазалау үшін қолданылады;
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Канцерогендер - қатерлі ісік ауруларын тудыратын немесе олар-

дың пайда болуына ықтимал ететін химиялық заттар немесе фак-

торлар;

Карантин - эпизоотия ошағын жою жəне аурудың таралуына 

жол бермеу мақсатында эпизоотия ошағы, қолайсыз пункт пен ве-

теринариялық-санитариялық тұрғыдан қолайлы аумақ арасындағы 

шаруашылық байланыстарды шектеуге немесе тоқтатуға жəне 

орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалда-

уды (орнын ауыстыруды) тоқтата тұруға бағытталған ветеринари-

ялық жəне əкімшілік-шаруашылық іс-шаралар жүйесін көздейтін 

құқықтық режим;

Карантинге жатқызылған өнiм (карантинге жатқызылған 

жүктер, карантинге жатқызылған материалдар, карантинге 

жатқызылған тауарлар) - карантиндi объектiлердi тасығыштар 

болуы жəне (немесе) олардың таралуына əсер етуі мүмкін, каран-

тинге жатқызылған өнiм тізбесіне енгізілген жəне оларға қатысты 

карантиндік фитосанитариялық шаралар қабылдау қажет болатын 

өсімдіктер, өсімдіктен алынатын өнім, ыдыс, орам, жүктер, топы-

рақ, организмдер немесе материалдар;

Карантинді аймақ - карантинді объектінің анықталуына бай-

ланысты белгіленген тəртіппен карантинге жатқызылған деп жари-

яланған аумақ;

Карантинді объект – өсімдіктерге жəне өсімдік өніміне ай-

тарлықтай зиян келтіруі мүмкін, Қазақстан Республикасының ау-

мағында жоқ немесе шектеулі таралған, Еуразиялық экономикалық 

одақтың карантинді объектілердің бірыңғай тізбесіне жəне (немесе) 

өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шаралар белгіленетін жəне жү-

зеге асырылатын карантинді объектілер мен бөтен текті түрлердің 

тізбесіне енгізілген өсімдіктер зиянкесі, ауруын қоздырғыш немесе 

арамшөп;

Карантиндік режим – карантинді объектінің таралу ошағын 

жоюға, карантинді объектінің таралуына жол бермеу мақсатында 

шаруашылық байланыстарды шектеуге немесе тоқтатуға жəне ка-

рантинді аймақ аумағынан карантинге жатқызылған өнімді тасы-

малдауды (өткізуді) тоқтата тұруға бағытталған өсімдіктер каран-
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тині жөніндегі іс-шараларды міндетті түрде жүргізуді көздейтін 

құқықтық режим;

Карантинді объектінің таралу ошағы - карантинді объект 

анықталған жəне өсімдік карантині жөнінде іс-шаралар жүзеге асы-

рылуға тиіс немесе жүзеге асырылып жатқан аумақ;

Каспий теңізіндегі Қазақстан Республикасы аумақтық сула-

рының енін есептеуге арналған бастапқы сызықтар (бұдан əрі 

– бастапқы сызықтар) – Қазақстан Республикасының құрлықтық 

бөлігінде жəне оның аралдарында орналасқан, орташа көпжылдық 

деңгейлі (Кронштадт футштогының нөліне қатысты биіктіктердің 

Балтық жүйесінің минус 28,0 метр белгісінде) сызықтар, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасына тиесілі шығанақтардағы, бухталардағы, 

құйылыстар мен жайылмалардағы Қазақстан Республикасы ішкі су-

ларының шектерін шектейтін түзу сызықтар;

Кəбілдік кəріз - байланыс кəбілдерін төсеуге, құрастыруға жəне 

техникалық қызмет көрсетуге арналған жерасты құбырлары мен құ-

дықтардың жиынтығы;

Кəсіби авариялық-құтқару қызметі-құтқарушылары штаттық 

негізде жұмыс істейтін жəне біліктілік талаптарына сəйкес келетін 

құралымнан немесе құралымдардан тұратын авариялық-құтқару 

қызметі;

Кəсіптік ауру – жұмыскердің өз еңбек (қызметтік) міндеттерін 

орындау кезінде оған зиянды жəне (немесе) қауіпті өндірістік фак-

торлардың əсер етуінен туындаған созылмалы немесе қатты ауру;

Кəсіптік тəуекел – еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау 

кезінде жұмыскердің еңбекке жарамды болуынан айырылу (не қай-

тыс болу) тəуекелі;

Кəсіптік тəуекелдерді басқару – кəсіптік тəуекелдерді сəйке-

стендіруді жəне бағалауды, түзету шараларын, кəсіптік тəуекелді 

бақылауды жəне оның мониторингін қамтитын, еңбекті қорғауды 

басқару жүйесінің құрамдас бөлігі;

Кəсіптік сəулелену – персоналдың техногендік иондаушы сəу-

лелену көздерімен жұмыс істеу процесінде сəулеленуі;

Квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кəсіпо-

рындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік 
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қоғамдар, оның ішінде құрылтайшысы, қатысушысы немесе акци-

онері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, 

ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тəуел-

ді жəне Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сəйкес 

олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;

Квота  (радиация) – нақты техногендік сəулелену көзінен ха-

лықтың сəулеленуін шектеу үшін белгіленген доза шегінің бір бөлі-

гі жəне сəулелену жолдары (сыртқы, сумен, тамақпен жəне ауамен 

келіп түсуі);

Кезек күттірмейтін медициналық көмек – пациенттің өмірі-

не анық қатер төндірмейтін, кенеттен болған жіті аурулар мен 

жай-күйлер, созылмалы аурулардың асқынуы кезінде көрсетілетін 

медициналық көмек;

Кене энцефалиті (КЭ) – ауыр мержігуге, немесе өлім-жітімге 

əкеліп соғатын, адамның қауіпті сырқаттануы. Бұл сырқаттану жа-

нуарлар мен адамдарды иксод кенелері шаққанда таралатын вирус 

арқылы пайда болады. Жасырын кезең 1-30 күнге дейін созылады. 

Сырқаттану аяқ асты қалтыраудан дене қызымының 38-390С кө-

терілуінен, қатты бас ауруынан, дене сырқырауынан, əлсіздіктен, 

ұйқы бұзылудан, жүрек айнудан, құсудан басталады. Науқастың 

беті, көзі қызарады 3-5 күннен кейін жүйке жүйесінің зақымдалуы 

басталады; 

Кепілге алынған адам – кепілге алынған жəне (немесе) ұсталған 

адамды босату шарты ретінде мемлекеттік органды, жергілік-

ті өзін-өзі басқару органын немесе халықаралық ұйымды қандай 

да бір іс-қимыл жасауға немесе қандай да бір іс-қимыл жасаудан 

тартынуға мəжбүрлеу мақсатында кепілге алынған жəне (немесе) 

ұсталған жеке адам;

Клиникалық зерттеу - аурулардың профилактикасы, оларды 

диагностикалау мен емдеу құралдарының, əдістері мен технологи-

яларының қауіпсіздігі мен тиімділігін анықтау немесе растау үшін 

адамды субъект ретінде қатыстыра отырып жүргізілетін зерттеу;

Клиникалық хаттама – пациенттің белгілі бір ауруы немесе 

жай-күйі кезіндегі профилактика, диагностика, емдеу, медицина-

лық оңалту жəне паллиативтік медициналық көмек бойынша ғылы-
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ми дəлелденген ұсынымдар;

Клиникалық өлім - тіршіліктің негізгі белгілері – жүректің 

соғуы мен тыныс алу байқалмаған, бірақ ағзада өзгертуге болмай-

тын үрдістер жүрмеген жағдай;

Кома -  адамның ес – түссіз жағдайы, сыртқы тітіркендіргіштер-

ге (сөздік, аурулық əсер ету жəне т.б.) ешбір əрекет етпеу;

Коменданттық сағат – арнайы берiлген рұқсаттамасыз жəне 

жеке басын куəландыратын құжаттарсыз көшелерде жəне өзге де 

қоғамдық орындарда не үйлерiнен тыс жерлерде жүруге тыйым са-

лынатын тəулiк мезгiлi;

Консилиум – кемінде үш дəрігердің қатысуымен диагноз қою, 

емдеу тактикасын айқындау жəне ауруды болжау мақсатында адам-

ды зерттеу;

Контаминация (жанасу) - қоршаған ортадағы заттарда микро-

организмдердің табылуы;

Конструкцияның отқа төзімділік шегі (өртке қарсы тосқа-

уылдардың ойықтарын толтыру) – от əсерінің басынан бастап от-

төзімділік бойынша осы конструкция үшін нормаланатын шекті 

күйге дейінгі уақыт;

Кодталған байланыс - кодтау құжаттары мен техникасын пай-

далана отырып қорғалған байланыс;

Көбікті қол өрт бағанасы (көбікті бағана) - түрлі еселікті 

көбіктер алуға арналған өрт бағанасы;

Көбікті өрт сөндіру құрылғысы - онда өрт сөндіруші зат ретін-

де ауа - механикалық көбік пайдаланылатын өрт сөндіру қондырғы-

сы;

Көмірқышқылды өрт сөндіргіш - көміртегінің қос тотықты за-

ряды бар құрылғы;

Көбік шашу – бір уақытта бірнеше көбік оқпандарын қолдану-

мен жану аймағына көбікті үздіксіз беру;

Көктайғақ  - салқындаған тұман немесе жауын тамшыларының 

қатуы кезіндегі жердің немесе заттардың бетіндегі мұздың қалың 

қабаты, қауіпті табиғи құбылыс;

Көлiк инфрақұрылымы - көпiр, тоннель жəне өзге де көлiк 

құрылыстарының, жол тарамдары мен жол өткiзгiштерiнiң, ретте-
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ушi белгi беру құрылғыларының, байланыстың, көлiк жұмысының 

инженерлiк қамтамасыз ету, жүктердi, жолаушыларды тасымал-

дайтын көлiк құралдарына қызмет көрсету, өндiрiстiк жəне қыз-

мет көрсетушi адамдардың функционалдық қызметiн қамтамасыз 

ететiн объектiлердiң, қойма үй-жайлары мен аумақтардың, сани-

тарлық-қорғаныш жəне күзет алаңдарының, сондай-ақ көрсетiл-

ген бағыттағы жолдарға жəне жылжымайтын мүлiк объектiлерiн 

қамтитын объектiлерге заңдарда бекiтiлген жерлердiң кешенi бар 

жерүстi (автомобиль жəне (немесе) темiр) жолдарының, су (теңiз 

жəне (немесе) өзен) жолдарының жиынтығы;

Көлiк кəсiпорны – Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес iс-əрекет жасайтын, жүктердi, жолаушыларды, багажды та-

сымалдау, көлiк құралдарын сақтау, оларға техникалық қызмет көр-

сету жəне оларды жөндеу жөнiндегі қызметпен айналысатын заңды 

тұлға;

Көліктік логистика – тасымалдың (тасымалдаудың) əрбір ке-

зеңінде жүктер қозғалысының мониторингін қамтитын, əртүрлі 

көлік түрлерін (теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су, əуе) пайдалана 

отырып, оңтайлы маршрут бойынша жүк жөнелтушіден (өндіруші-

ден) жүк алушыға дейінгі тасымалды (тасымалдауды) жоспарлау 

жəне басқару жөніндегі тасымалдау процесіне қатысушылардың 

өзара байланысты іс-қимылдарының жиынтығы;

Көмекші басқару пункті – күштер мен құралдарды азаматтық 

қорғанысты басқару пункттерінен басқару қиындаған немесе мүм-

кін болмаған жағдайда белгілі бір уақыт кезеңіне құрылатын ар-

найы жабдықталған құрылыс, қосалқы басқару пункті;

Көму  (радиация) – пайдаланылып болған ядролық отынды не-

месе радиоактивті қалдықтарды көму пунктіне оларды алып қою 

ниетінсіз орналастыру;

Көпфакторлы зерттеп-қарау – судың зиянды əсерінің ал-

дын алу мақсатында гидротехникалық құрылысжайлар мен негізгі 

жабдықтың техникалық жай-күйін бағалау, көзбен қарап-тексеру 

əдісімен жəне инженерлік (геодезиялық, геофизикалық, геотехни-

калық, гидрографиялық жəне басқа да) зерттеулер кешенін жүргізу 

арқылы олардың элементтерінің қалған ресурсын айқындау;
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Көрсетілетін қызметті алушы – орталық мемлекеттік орган-

дарды, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерін, облыс- 

тардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудан-

дардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 

органдарын, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қала-

лардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдерін 

қоспағанда, жеке жəне заңды тұлғалар;

Көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасы-

ның заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтер көрсететін орта-

лық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының шетелдегі 

мекемелері, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жер-

гілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандардың, аудандық маңы-

зы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің 

əкімдері, сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалар;

Көше-жол желісі – қызыл сызықтармен шектелген жəне көлік 

құралдарының, велосипедтер мен жаяу жүргіншілердің жүруіне, 

инженерлік коммуникациялар салуды жəне төсеуді ретке келтіруге, 

сондай-ақ елді мекендер аумақтары қатынас жолдарының құрамдас 

бөлігі ретінде олардың көлік, велосипед жəне жаяу жүргіншілер 

байланыстарын қамтамасыз етуге арналған, елді мекендер аумақта-

рының бір бөлігі болып табылатын көлік инфрақұрылымының объ-

ектісі. Көшелер, даңғылдар, тұйық көшелер, өтпелер, жағалаулар, 

алаңдар, тротуарлар, жаяу жүргіншілер жəне велосипед жолдары 

көше-жол желісінің негізгі элементтері болып табылады;

Күзетілетін объектілер - күзетілетін адамдардың болуына ар-

налған үйлер, құрылыстар мен ғимараттар, сондай-ақ оларға іргелес 

жатқан аумақ пен акватория. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

күзет қызметі күзететін объектілердің тізбесін Қазақстан Республи-

касы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы Қазақстан Республика-

сы Президентінің Əкімшілігімен келісу бойынша бекітеді;

Күзет сигнализациясы жүйесі - күзетілетін аймаққа (учаске-

ге) санкциясыз енуді, күзетілетін аймақ (учаске) тұтастығының 

бұзылуын анықтауға, күзетілетін аймақ (учаске)тұтастығының бұ-

зылуы туралы ақпаратты жинауға, өңдеуге, беруге жəне берілген 
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түрде ұсынуға арналған бірлесіп жұмыс істейтін техникалық құрал-

дар жиынтығы;

Күзет-өрт хабарлағышы – күзет жəне өрт хабарлағыш функ-

цияларын хабарлағыш;

Күйдіргі бойынша стационарлық қолайсыз пункт  - пайда 

болу мерзімінің ескіруіне қарамастан, аумағында эпизоотиялық 

ошақ (жануарлардың қырылуы) немесе адамның күйдіргімен сы-

рқаттану жағдайы анықталған елді мекен (қала, село, кент), мал ша-

руашылығы фермасы, жайылым, шатқал;

Күйдіргі бойынша қауіп төндіретін аумақ - күйдіргі бойын-

ша қолайсыз елді мекенмен тікелей шекараласатын аумақ, шару-

ашылық, елді мекендер, əкімшілік аудандар немесе адамдардың 

немесе жануарлардың сырқаттануы ықтимал аумақ;

Күйдіргінің топырақ ошақтары - күйдіргіден қырылған жа-

нуарлардың өлекселерін көметін мал қорымдары, биотермиялық 

шұңқырлар жəне басқа да көму орындары;

Күн өту  - тікелей түскен күн сəулесінің əсерінен бастың шама-

дан тыс қызып кетуінен орын алатын ағзаның ауыр жағдайы;

Күштер мен құралдарды өрістету – шығу (өрт) орынға кел-

ген өрт сөндіру автомобильдерін өрт сөндіру бойынша міндеттерін 

орындауға əзірлікке келтіру бойынша жеке құрамның іс-қимылы;

Күштер мен құралдарды тарту жоспары – аудан деңгейінде 

өртті сөндіруге тартылатын күштер мен құралдардың құрамын ай-

қындайтын құжат;

 Күшəлалы ангидрид - ақ ұнтақ, сілтілер мен спирттерде ери-

ді. Ауада бұлыңғыр. Қызған кезде ол ериді, əйнек тəріздес массаны 

құрайды. Өнеркəсіпте натрий мен кальций тұздарын алу үшін, сон-

дай-ақ ағашты сіңдіру үшін жартылай өнім ретінде қолданылады. 

Уытты доза 0,01-0,052 ж. (жоғары сезімталдық кезінде 0,001 ж.), 

өлім дозасы - 0,06-0,2 ж.

Күштер топтарының бірінші эшелоны - қарсылас шабуыл 

жасаған сəтте қаладағы өндірістік қызметті жалғастырып жатқан 

объектілерде, сондай-ақ адамдар болуы мүмкін басқа да орындарда 

авариялық-құтқару жəне кезек күттірмейтін жұмыстарды өрістету-

ге жəне жүргізуге арналған. Бірінші эшелон құрамына азаматтық 
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қорғаныстың əскери бөлімдері, Азаматтық қорғаныс бойынша топ-

тарға жатқызылған қалалардың жəне өндірістік қызметті жалғасты-

рып жатқан объектілердің авариялық-құтқару құралымдары кіреді. 

Ахуалға байланысты бірінші эшелонға, сондай-ақ Азаматтық 

қорғаныс бойынша топтарға жатқызылған қалалардың маңында ор-

наласқан аудандардың азаматтық қорғау күштері де кіреді.

Күкірт қышқылы - бейорганикалық зат, күкірттің жоғары то-

тығуына жауап беретін күшті дибаз қышқылы. Қалыпты жағдай-

да концентрацияланған күкірт қышқылы-түсі мен иісі жоқ, қатты 

қышқыл «мыс» дəмі бар ауыр майлы сұйықтық. Үлкен дозаларда 

улы;

Күкіртті көміртек - иісі бар түссіз сұйықтық, таза препарат-

та жағымды жəне өткір (сирек кездесетін) - техникалық. Спирт-

пен жəне эфирмен араласады. Суда ерімейді. Тұрған кезде, əсіресе 

жарықта, ол сарыға айналады жəне жүрек айнуының иісін алады. 

Бу өте тез тұтанады, ауаға тарағанда жарылады. Отқа тиген кезде,  

100 градусқа дейін қыздырылған заттармен, электр тогының қысқа 

тұйықталуынан болуы мүмкін. Ол вискоза өнеркəсібінде фосфор, 

майлар, резеңке жəне балауызды еріткіш ретінде, оптикалық əйнек 

өндірісінде, ауылшаруашылық зиянкестерімен күресуде қолданы-

лады;

Күшті əсер ететін  улы заттар - белгілі бір уақыт ішінде 

адамдарға, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктеріне қауіп ту-

дыратын, қауіпті химиялық заттардың қоршаған табиғи ортада кон-

центрация немесе мөлшер түрінде таралуы;

-Қ-

Қажетті эвакуациялау уақыты – өрттің қауіпті факторлары 

əсерлерінің нəтижесінде өмірі мен денсаулығына зиян келтірмей 

өрттің қауіпті факторлары жоқ аймаққа адамдар эвакуациялануы 

тиіс өрттің туындаған сəтінен бастап уақыт;

Қазақстандық ұлттық дəрілік формуляр - клиникалық қа-

уіпсіздігі мен тиімділігі дəлелденген дəрілік заттардың, сондай-ақ 
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орфандық (сирек) дəрілік препараттардың тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) мін-

детті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық 

ұйымдардың дəрілік формулярларын əзірлеу жəне дəрілік заттарды 

сатып алу тізімдерін қалыптастыру үшін міндетті негіз болып та-

былатын тізбесі;

Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетика-

лық жүйесі электр қуатының резерві - шартта көзделген талап-

тарға сəйкес қажет етілетін құрылымы, шамасы, сондай-ақ дис-

петчерлендіруге əзірлік дəрежесі бар энергия өндіруші ұйымдар 

агрегаттарының электр қуаты;

Қазақстан Республикасының Əскери доктринасы  - Қазақстан 

Республикасының əскери қауіпсіздігі мен қорғанысын қамтамасыз 

етуге қатысты мемлекетте ресми қабылданған көзқарастар жүйесі 

болып табылады;

Қазақстан Республикасының жұмылдыру жоспары – Қа-

зақстан Республикасы қорғаныс жоспарының Қарулы Күштерді, 

басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды, арнаулы мемлекеттiк 

органдарды жұмылдыра өрiстету жөнiндегi шараларды iске асы-

руға, Қазақстан Республикасының экономикасын, мемлекеттiк ор-

гандарын, ұйымдарын, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерi мен халқын 

жұмылдыру тапсырмаларын немесе жұмылдыру тапсырыстарын, 

сондай-ақ жұмылдыру дайындығы жөніндегі өзге де iс-шара-

ларды орындау арқылы жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңiндегi 

жəне соғыс уақытындағы қызмет режимiне көшiруге бағытталған 

құрамдас бөлігі;

Қазақстан Республикасының көлігі – Қазақстан Республика-

сының аумағында тіркелген теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су, 

əуе көлігі, қалалық рельстік көлік, сондай-ақ Қазақстан Республи-

касының аумағындағы магистральдық құбыр көлігі;

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері (бұдан əрі – Қа-

рулы Күштер) – қорғанысты қамтамасыз ету, агрессияға тойтарыс 

беру немесе тікелей сыртқы қатерді болғызбау, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының халықаралық міндеттемелерінен туындайтын 

міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасы құратын жəне 



ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

«Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту 

ұлттық орталығы 53

ұстайтын, мемлекеттің əскери ұйымының негізі;

Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспары – мемлекет-

тің қорғанысын қамтамасыз ету жөніндегі өзара байланысты құжат-

тардың жинақталымы;

Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету жүйесі – бұл өрт пен одан келтірілетін зиянды (нұқсанды) 

болғызбауға бағытталған, экономикалық, əлеуметтiк, ұйымдық, 

ғылыми-техникалық жəне құқықтық шаралардың, сондай-ақ өртке 

қарсы қызметтің күштері мен техникалық құралдарының жиын-

тығы;

Қазақстан Республикасының Парламенті -  заң шығару билі-

гін жүзеге асыратын Республиканың ең жоғары өкілді органы бо-

лып табылады; 

Қазақстан Республикасының Президентi - мемлекеттiң бас-

шысы, мемлекеттiң iшкi жəне сыртқы саясатының негiзгi бағытта-

рын айқындайтын, ел iшiнде жəне халықаралық қатынастарда Қа-

зақстанның атынан өкiлдiк ететiн ең жоғары лауазымды тұлға;

Қазақстан Республикасының резиденттері - Қазақстан Респу-

бликасының заңнамасына сəйкес құрылған, Қазақстан Республика-

сында орналасқан заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың Қазақстан 

Республикасында жəне (немесе) оның шегінен тысқары жерлерде 

орналасқан филиалдары мен өкілдіктері;

Қазақстан Республикасының Үкіметі - атқарушы билікті жү-

зеге асырады, атқарушы органдар жүйесін басқарады жəне олардың 

қызметіне басшылықты жүзеге асырады;

Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi – адамның 

жəне азаматтың, қоғам мен мемлекеттің серпінді дамуын қамта-

масыз ететін Қазақстан Республикасы ұлттық мүдделерінiң нақты 

жəне ықтимал қауiп-қатерлерден қорғалуының жай-күйi;

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерi – іске асы-

рылуынан мемлекеттің адам мен азаматтың құқықтарын, қазақстан-

дық қоғамның құндылықтарын жəне конституциялық құрылыс не-

гіздерін қорғауды қамтамасыз ету қабілеті байланысты болатын, 

Қазақстан Республикасының заңнамалық тұрғыдан танылған саяси, 

экономикалық, əлеуметтік жəне басқа да қажеттіліктерінің жиын-
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тығы;

Қазақстан Республикасының континенттік қайраңы (бұдан 

əрі – континенттік қайраң) – Қазақстан Республикасының жер қой-

науын пайдалануға жəне су түбі мен жер қойнауының ресурстарын 

игеруге байланысты басқа да құқыққа сыйымды шаруашылық-эко-

номикалық қызметке егеменді құқықтарын іске асыру мақсатында 

Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар-

да белгіленген, Каспий теңізінің түбі мен жер қойнауының учаскесі 

(Каспий теңізінің қазақстандық секторы); 

Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар 

желілерін орталықтандырылған басқару жүйесі – телекомму-

никациялар желілерін орталықтандырылған басқару үшін аппарат-

тық-бағдарламалық кешенді жəне байланыс арналарын қамтитын, 

басқарушы өлшемдерді қалыптастыру жəне олардың орындалуын 

бақылау жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар ке-

шені;

Қазіргі заманғы зақымдаушы құралдар – зақымдаушы (қира-

ту) факторлары адамдарды, жануарлар мен өсімдіктерді зақымда-

уға, объектілерді бүлдіруге немесе қиратуға, қайталама зақымдау 

факорларының пайда болуына есептелген, жаппай қырып-жою қа-

руын жəне қарапайым зақымдаушы құралдарды, оның ішінде зы-

мырандық, авиациялық жəне атыс қаруын қамтитын құрылғылар 

мен құралдар; 

Қайтарымды сулар - суармалы аумақтардан ағатын жер асты 

жəне жер үсті сулары немесе өнеркəсіп орындары, тұрмыстық су-

мен жабдықтау құрылғылары жəне коммуналдық кəсіпорындар 

ағызатын сулар;

Қалааралық байланыс жолы - Қазақстан Республикасының ау-

мағында байланыс операторының қалааралық коммутация станци-

яларын жалғайтын байланыс жолы;

Қалааралық байланыс операторы - қалааралық байланыс жо-

лын, қалааралық коммутация станцияларын иеленетін жəне (неме-

се) пайдаланатын əрі қалааралық телефон байланысы қызметтерін 

көрсететін тіркелген байланыс операторы;

Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы - қала-
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аралық жəне халықаралық байланыс жолдарын, қалааралық жəне 

халықаралық коммутация станцияларын иеленетін жəне (немесе) 

пайдаланатын əрі трафик транзиті жəне басқа байланыс оператор-

ларына желілік ресурстарды беру бойынша қалааралық жəне ха-

лықаралық телефон байланысы қызметтерін көрсететін тіркелген 

байланыс операторы;

Қалалық аймақтарға бөлу - елдi мекеннiң аумағын олардың 

функционалдық мақсатына сəйкес бөлу (тұрғын, қоғамдық, өнер-

кəсiптiк, рекреациялық жəне басқа да функционалдық аймақтар);

Қан кету  - қан тамырлары жарылу кезіндегі қан тамырларынан 

қанның ағуы;

Қарауыл  – өзінің тактикалық мүмкіндіктеріне сəйкес міндет-

терді өз бетінше шешуге қабілетті негізгі жəне арнайы өрт сөндіру 

автомобильдеріндегі бөлімшелерден (бөлімшелерден) тұратын өрт-

ке қарсы қызметтің негізгі тактикалық бөлімшесі;

Қар көшкіні - адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төн-

діретін, экономика нысандарына жəне қоршаған табиғи ортаға 

шығын келтіретін, жылдам əрі кенеттен болатын қардың жəне мұз-

дың таудың тік баурайымен қозғалуы;

Қарулы жанжал - мемлекетте соғыс жағдайы енгізілмейтін 

əскери күшті қолдана отырып, мемлекеттер, халықтар, ауқымы 

шектеулі əлеуметтік топтар арасындағы қайшылықтарды шешу ны-

саны;

Қару-жарақ - жанды күшке, техникалар мен инфрақұрылым 

объектілеріне зақым келтіруге, құрылыстарды (бекіністерді) бұзуға 

арналған əртүрлі қару түрлері, кешендер мен жүйелер, көрсетілген 

құрамдастарды имитациялайтын құралдар, оқ-дəрілер, сондай-ақ 

жүйелер, құрылғылар, жеткізгіштер мен аспаптар;

Қару-жараққа жəне əскери техникаға жинақтауыштар 

– жиынтықтағанда қару-жарақ пен əскери техниканың конструк-

тивтік тұтастығын құрайтын құрамдас бөліктер жəне қару-жарақ 

пен əскери техникаға қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар;

Қарулы Күштердің арнаулы операциялары – Қарулы 

Күштердің əскерлерін бейбіт кезде жəне соғыс уақытында қолдану-

дың ерекше нысаны;
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Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар-

дың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым 

салынған аймақ  – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əске-

ри құралымдардың арсеналдарына, базалары мен қоймаларына ті-

келей шектесіп жатқан жəне Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер 

мен əскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары 

жанындағы тыйым салынған ауданның бір бөлігі болып табылатын 

аумақ;

Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар-

дың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым 

салынған аудан – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 

құралымдардың арсеналдарына, базалары мен қоймаларына ірге-

лес жатқан, шегінде тыйым салулар мен шектеулер белгіленген ау-

мақ;

Қарулы Күштердің түрі – мемлекеттің белгілі бір салада (құр-

лықта, теңізде, əуе кеңістігінде) соғыс қимылдарын жүргізуге ар-

налған Қарулы Күштерінің бір бөлігі; 

Қайтарымды сулар - суармалы аумақтардан ағатын жер асты 

жəне жер үсті сулары немесе өнеркəсіп орындары, тұрмыстық су-

мен жабдықтау құрылғылары жəне коммуналдық кəсіпорындар 

ағызатын сулар;

Қауіпсіз аймақ - қирау, химиялық зақымдау, апатты су басу, 

радиоактивті жəне биологиялық зақымдау (ластану) ықтимал ай-

мақтардан тыс орналасқан облыстың əкімшілік шекарасы шегін-

дегі, жергілікті жəне эвакуацияланатын халықтың тіршілік əрекеті 

үшін жарамды аумақ.

Қаупті ықтимал құрылыс объектiлерi – өзінің функционал-

дық мақсаты жəне өндiрiстiк процестер салдарынан адамның ден-

саулығы мен өмiрiне зиян, орны толмас залал келтiретiн техноген-

дiк жəне (немесе) экологиялық зiлзалалар туындау, жобалануы, 

салынуы жəне пайдаланылуы кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету жөніндегі арнайы іс-шаралар талап етілетін басқа 

да объектiлердiң жұмыс iстеуiн бұзу қатерi бар қауіпті өндірістік 

объектiлер;

Қауіпсіздік нормалары – жұмыскерлердің еңбек қызметі про-
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цесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұй-

ымдастырушылық, техникалық, санитариялық-гигиеналық, био-

логиялық жəне өзге де нормаларды, қағидаларды, рəсімдер мен 

өлшемшарттарды қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріс жағдайла-

рын, өндірістік жəне еңбек процесін сипаттайтын сапалық жəне 

сандық көрсеткіштер;

Қауіпті еңбек жағдайлары – еңбекті қорғау қағидалары сақтал-

маған жағдайда белгілі бір өндірістік немесе жоюға болмайтын та-

биғи факторлардың əсері жұмыскердің өндірістік жарақаттануы-

на, денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе улануына əкеп 

соқтыратын, соның салдарынан еңбекке қабілеттіліктен уақытша 

немесе тұрақты айырылуы, кəсіптік ауруға шалдығуы не қайтыс 

болуы орын алатын еңбек жағдайлары;

Қауіпті гидрологиялық құбылыстар –  əр түрлі табиғи немесе 

гидродинамикалық факторлардың немесе екеуінің қосындысының 

əсер етуінен пайда болатын, адамдарға, ауылшаруашлық малдары 

мен дəнді дақылдарына, экономика нысандары мен қоршаған та-

биғи ортаға зақым келтіретін, шығу тегі гидрологиялық болып ке-

летін оқиға немесе гидрологиялық процесстердің нəтижесі;

Қауіпті қалдықтардың паспорты - қалдықтарды өзінің шығу 

жері, сандық жəне сапалық көрсеткіштері, олармен айналысу ере-

желері, оларды бақылау əдістері, осы қалдықтардың қоршаған ор-

таға, адам денсаулығына жəне (немесе) адамдардың мүлкіне зиянды 

əсерінің түрлері бойынша туындау процестерін стандартты сипат-

таудан жəне қалдықты өндірушілер туралы жəне оларды меншікте 

ұстайтын басқа тұлғалар туралы мəліметтерді қамтитын құжат;

Қауіпті құбылыс – биологиялық, геологиялық, геофизикалық, 

гидравликалық, метеорологиялық сипаттағы оқиға немесе адамдар-

дың тіршілік əрекетіне, шаруашылық объектілері мен қоршаған та-

биғи ортаға қарқындылығы, таралу ауқымы мен ұзақтығына байла-

нысты теріс əсер етуі мүмкін табиғи орта элементтерінің жай-күйі;

Қауіпті метерологиялық құбылыстар – адамдарға, ауылша-

руашылық малдарына жəне өсімдіктерге, экономика нысандары-
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на жəне қоршаған табиғи ортаға зақым келтіретін немесе келтіруі 

мүмкін атмосферада əртүрлі табиғи факторлардың немесе олардың 

қосыңдысының ықпалынан туындайтын табиғи процесстер мен құ-

былыстар;

Қауіпті табиғи құбылыс –  қарқындылығы, көлемі, жалғасуы 

мен кері əсер ету мүмкіндігі бар табиғи сипаттағы жағдай;

Қауіпті химиялық заттың төгілуі-  герметикалау кезінде техни-

калық құрылғылардан, қауіпті химиялық заттардың немесе өнімнің 

сақтайтын немесе тасымалдайтын сыйымдылықтардан химиялық 

авария тудыруы мүмкін мөлшерде төгілуі;

Қауіпті химиялық заттың шығарылуы-  герметикалау кезін-

де техникалық құрылғылардан, қауіпті химиялық заттардың неме-

се өнімнің сақтайтын немесе тасымалдайтын сыйымдылықтардан 

химиялық авария тудыруы мүмкін мөлшерде қысқа мерзім ішінде 

шығуы;

Қауіпті химиялық нысан -  қауіпті химиялық заттарды сақтай-

тын, өндіретін, пайдаланатын немесе тасымалдайтын нысан, он-

дағы авария немесе қирау кезінде адамдардың өлімі немесе ауыл-

шаруашылық малдарының, өсімдіктердің, сондай – ақ қоршаған 

табиғи ортаның химиялық зақымдануы мүмкін;

Қауіпті өнім - қауіпті химиялық өнім, қауіпті тамақ өнімі, қа-

уіпті қалдықтар, олардың құрамына кемінде бір уытты зат енеді,   

қауіпті концентрацияда адам денсаулығы мен қоршаған ортаға əсер 

етеді;

Қауіпті өндірістік фактор – əсері жұмыскердің еңбекке қа-

білеттіліктен уақытша немесе тұрақты айырылуына (өндірістік 

жарақаттануына немесе кəсіптік ауруына) немесе қайтыс болуына 

əкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;

Қауіпті химиялық өнім - адам денсаулығы мен өміріне, қор-

шаған ортаға зиян əсер келтіруі мүмкін қасиетке ие химиялық зат-

тар;

Қауіпті химиялық өнімді жіктеу — уытты жəне уыттылығы 

жоғары заттардан құралатын химиялық өнімді адам өмірі мен ден-

саулығына, қоршаған ортаға зиянды əсер етуі мүмкін қасиеттерін 

анықтау үшін химиялық заттардың қауіптілік жəне санат сыныпта-
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ры бойынша бөлу;

Қауіпті су ортасы - уытты жəне уыттылығы жоғары заттарды 

қамтитын су ортасы (су, балық, планктонды организмдер, балдыр-

лар), оны пайдалану барысында адам өмірі мен денсаулығына жəне 

қоршаған ортаға жол берілмейтін тəуекел пайда болуы мүмкін;

Қауiпсiздiкке сырттан тiкелей төнген қатер - Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік шекарасының қол сұғылмаушылығына 

төнген қатер жəне Қазақстан Республикасына қатысты күш қолда-

ну қатерi, сондай-ақ шет мемлекеттердiң арнайы қызметтерi мен 

ұйымдарының, сондай-ақ жекелеген адамдардың барлаушылық, 

террористiк, диверсиялық жəне Қазақстанның ұлттық қауiпсiздiгi-

не залал келтiруге бағытталған өзге де əрекеттерi;

Қауіпті биологиялық фактор – адамдар мен табиғи орта ком-

поненттеріне (жануарлар, өсімдіктер, су, топырақ, ауа) зиян кел-

тіруге қабілетті патогенді биологиялық агенттердің жəне оларды 

қамтитын объектілердің жағымсыз əсер ету тəуекелдерін артуға 

əкеп соғатын оқиға, жағдай, қасиет жəне (немесе) процесс;

Қауіпті жүк - кез келген қауіпті өнімдер, материалдар, бұй-

ымдар, өндіріс жəне басқа да қызмет түрлерінің қалдықтары, олар 

өздеріне тəн қасиеттеріне қарай тасымалдау, тиеу-түсіру жұмы-

стары өндірісі жəне сақтау кезінде жарылыс, өрт немесе техника-

лық заттардың, құрылғылардың, ғимараттардың, құрылыстардың 

зақымдануына, сонымен бірге адамдардың, жануарлардың өліміне, 

жарақаттануына жəне ауруына, қоршаған ортаға зиян келтіруі мүм-

кін;

Қауіпті өндірістік фактор – қауіпті өндірістік объектілердегі 

жəне əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі авариялар, оқыс 

оқиғалар кезінде туындайтын, жеке жəне заңды тұлғаларға, қор-

шаған ортаға зиян (нұқсан) келтіретін физикалық құбылыс;

Қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік де-

кларациясы – қауіпті өндірістік объект қауіптілігінің сипаты мен 

ауқымы, қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға беру, оның жұмыс 

істеуі жəне оны пайдаланудан шығару кезеңдерінде өнеркəсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне қауіпті өндірістік факторлардың 

зиянды əсерінен халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар көрсетілген 
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құжат;

Қауіпті өнімнің қауіпсіздік паспорты - қауіпті өнімнің сипат-

тамалары жəне онымен қауіпсіз айналысуды қамтамасыз ету бой-

ынша шаралар туралы мəліметтерді қамтитын құжат;

Қауіпті химиялық зақымдану аймағы - химиялық қауіпті объ-

ектілерге іргелес аумақ, оның шегінде күшті əсер ететін улы заттары 

бар сыйымдылықтардың ықтимал бұзылуы кезінде соңғыларының 

қорғалмаған адамдардың зақымдануына əкелетін шоғырланулар-

мен таралуы мүмкін.

Қоғамдық денсаулық - Қазақстан Республикасы азаматтарының 

дұрыс тамақтануды қоса алғанда, саламатты өмір салтын ұстануы 

бойынша, аурулар мен жарақаттардың профилактикасы бойынша, 

сондай-ақ мекендеу ортасының қолайсыз факторларының əсерін 

болғызбау бойынша қоғамның күш-жігерін көрсететін, халықтың 

психикалық, тəндік жəне əлеуметтік саламаттылығының кешенді 

сипаттамасы;

Қозу (аффект)  - адамның психологиялық жай-күйі, эмоционал-

ды күйзелуінің шегі;

Қолайсыз оқиға - медициналық бұйымның кез келген жарамсыз 

дығы жəне (немесе) сипаттамаларының нашарлауы немесе жұмыс 

істеуінің бұзылуы немесе медициналық бұйымға ілеспе ақпараттың 

(құжаттаманың) жеткіліксіздігі не дұрыс еместігі, қолдану жөнін-

дегі нұсқаулықта немесе пайдалану жөніндегі нұсқауда көрсетіл-

меген, пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың өліміне 

немесе денсаулық жағдайының елеулі нашарлауына тікелей немесе 

жанама түрде алып келген немесе алып келуі мүмкін жанама əсер-

лер немесе жағымсыз реакция;

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауа-

ның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жина-

луына мүмкіндік тудыратын метеорологиялық жағдайлар;

Қолжетімді (кедергісіз) орта – орынға кедергісіз жетуге жəне 

көрсетілетін қызметті пайдалануға мүмкіндік беретін, сондай-ақ 

көрсетілетін қызметті пайдалану, затқа жету мүмкіндігін қамтама-

сыз ететін өлшемдері бар ғимараттың, қызмет көрсету орнының, 

тұру орнының сипаты;
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Қол өрт аспабы - өрт сөндіру кезінде құрастырымдарды ашуға, 

бұзуға жəне апаттық-құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған қол 

аспабы;

Қол өрт бағанасы (қол бағанасы) - өрт сөндіргіш зат ағынын 

қалыптастыру жəне оны өрт ошағына бағыттауға арналған өрт баға-

ны;

Қол өрт сатысы - өрт сөндіру кезінде жылдам əрекет жасау-

ды қамтамасыз етуге жəне онымен байланысты биіктікте бірінші 

кезекті апаттық-құтқару жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етуге 

арналған тасымалданатын құрастырым;

Қол өрт хабарлағышы - қолмен іске қосылатын өрт хабар-

лағыш;

Қол су өрт бағаны (су бағаны) - су бағанын қалыптастыруға 

жəне оны өрт ошағына бағыттауға арналған өрт бағаны;

Қоныстану аумағы - тұрғын үй, қоғамдық (қоғамдық-iскер-

лiк) жəне рекреациялық аймақтарды, сондай-ақ инженерлiк жəне 

көлiк инфрақұрылымдарының жекелеген бөлiктерiн, басқа да объ-

ектiлердi орналастыруға арналған, орналастырылуы мен қызметi 

арнаулы санитарлық-қорғаныш аймақтарын талап ететiндей əсер 

етпейтiн елдi мекен аумағының бiр бөлiгi;

Қорғалған байланыс – ақпаратты қорғаудың арнайы құралдары 

пайдаланылатын электр байланысының түрі (кодталған байланыс, 

құпияландырылған байланыс, шифрланған байланыс);

Қорғаныс – əскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету, егемендікті, ау-

мақтық тұтастықты жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ше-

карасына қолсұғылмаушылықты қарулы қорғауды қамтамасыз ету 

жөніндегі саяси, əскери, экономикалық, ақпараттық, экологиялық, 

əлеуметтік-құқықтық жəне өзге де сипаттағы мемлекеттік шаралар 

жүйесі;

Қорғаныс объектілері – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер 

мен əскери құралымдардың мемлекеттік мекемелеріне жедел басқа-

ру құқығымен бекітіліп берілген жылжымайтын мүлік;

Қорғаныстық зерттеулер – мемлекеттің əскери ұйымын, əске-

ри өнерді дамыту, қару-жарақтың, əскери техниканың, техникалық 

жəне арнайы құралдардың жаңа үлгілерін əзірлеу, жасау, оларды 
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ендіру, қарулануда, жарақтандыруда, жабдықтауда жəне пайдалану-

да тұрған қару-жарақ пен əскери техниканың үлгілерін жаңғырту, 

Қарулы Күштердің, аумақтық қорғаныстың құрылысы мен оларды 

қамтамасыз ету мəселелерін шешуге бағытталған, стратегиялық, 

қолданбалы, талдамалық жəне əлеуметтік зерттеулерді қамтитын 

қорғаныс жəне əскери қауіпсіздік саласындағы зерттеулер;

Қорғаныстық-өнеркəсіптік кешен ұйымдары – қару-жарақ 

пен əскери техниканың айналымы саласында лицензиялары бар 

отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін қызмет-

терді отандық берушілер;

Қорғау-өрт хабарлағыш - қорғау жəне өрт хабарлау функция-

сын қоса атқаратын хабарлағыш;

Қорқор - темекінің, сондай-ақ құрамында темекі жапырағы жоқ 

өнімдердің бықсуынан жəне (немесе) қызуынан туындайтын аэро-

зольді, буды немесе түтінді жұту үшін пайдаланылатын жəне аэ-

розоль, бу немесе түтін сұйықтығы бар түтік ыдыс арқылы өтетін 

аспап;

Қоршаған орта - атмосфералық ауаны, Жердiң озон қабатын, 

жер бетi мен жер асты суларын, жердi, жер қойнауын, жануарлар 

мен өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ олардың өзара əрекетiндегi кли-

матты қоса алғанда, табиғи жəне жасанды объектiлер жиынтығы;

Қосалқы басқару пункті (қалалық, қала сыртындағы) – айрық-

ша кезеңде азаматтық қорғауды басқару органының пайдалануына 

арналған, арнайы жабдықталған құрылыс, стационарлық басқару 

пункті;

Қосарланған мақсаттағы объектілер -адамдар жаппай бола-

тын, құрама эвакуациялық пункттер, аралық эвакуациялық пункт-

тер, қабылдау эвакуациялық пункттері ретінде пайдаланылатын 

əлеуметтік сала объектілері. Қосарлы мақсаттағы объектілердің 

тізбесін эвакуациялық (эвакуациялық қабылдау) комиссиялар ай-

қындайды жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктер əкімдерінің 

шешімдерімен бекітіледі.

Қосқыш өрт арматураларына кілттер - арынды жəне сорғыш 

өрт түтік құбырларын, өрт жабдығының қосқыш арматураларына 

қызмет көрсетуге арналған жабдық;
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Қосқыш өрт басы - өрт түтік құбырларын қосуға оларды өрт 

жабдығы мен өрт сорғыларына қосуға арналған жылдам қосылатын 

арқаулық;

Құбырлы сүзгіш құдық – су тұтқыш қабаттың үстіңгі бетінің 

біріншісіне бекітілетін бірқатар тесіктері бар құбыр кесіндісі;

Құйын  -  айналу жылдамдығы 100 м/с жəне одан жоғары, диа-

метрі 1000 м болатын, үлкен қиратқыш күшке ие ұсақ масштабты 

атмосфералық күшті  табиғи құбылыс;

Құпияландырылған байланыс - құпияландыру аппаратурасын 

пайдалана отырып қорғалған байланыс;

Құпиялылық белгісі - беру көзінің өзінде жəне (немесе) оған ілес 

пе құжаттамада көрсетілетін, беру көздерінде қамтылған мəлімет-

тердің құпиялылық дəрежесін куəландыратын деректемелер;

Құтқарғыш өрт түтік құбыр құрылғысы - құтқарылатындар-

дың сырғып түсуі үшін матадан жасалған жəне түрлі биіктік деңгей-

лерден адамдарды, материалдық құндылықтарды шұғыл көшіруге 

арналған өрттен құтқару құрылғысы;

Құтқару – адамдардың өміріне (денсаулығына) өрттің қауіпті 

факторларының əсер етуінен қауіп болған кезде өрттің қауіпті фак-

торлары болмайтын аймаққа, оның ішінде тиісті техникалық құтқа-

ру жəне қорғау құралдарын пайдалана отырып, адамдарды жеке не-

месе ұжымдық ауыстыру процесі;

Құтқару жұмыстары - A) ТЖ болған аймақта адамдарды, ма-

териалдық жəне мəдени құндылықтарды аман алып қалу бойынша 

іс-əрекет, қоршаған ортаны қорғау, ТЖ жою немесе оның қауіпті 

факторларының əсерін мүмкіндігінше аз деңгейге түсіру;

Құтқару құралдары (құрылғылары) – адамдарға өрттің қауіпті 

факторларының əсер етуі жəне (немесе) олардың ілеспе көріні-

стерінің болуы мүмкін жəне эвакуациялау өрттің қауіпті фактор-

ларымен немесе басқа да себептермен бұғатталған жерлерден 

адамдарды дербес немесе мəжбүрлі көшіруді қамтамасыз ететін 

техникалық құралдар;

Құтқарушы – авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге ар-

найы даярлықтан өткен жəне аттестатталған (қайта аттестатталған) 

жеке тұлға; 
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Құтқару трапы (науаша) - құтқарылатындардың көлбеу траек-

тория бойынша сырғып түсуіне арналған өрттен құтқару құрылғы-

сы;

Құтқару секіру жаймасы (құтқару жаймасы) - матадан жа-

салған, құтқарушы адамдар құлаған адамның қауіпсіз жерге түсуі 

үшін керіп жаятын құтқару құрылғысы;

Қызметтік құпия - мемлекеттік құпияның құрамына кіруі 

мүмкін, жарияланған немесе жоғалған жағдайда мемлекеттің ұлт-

тық мүдделеріне, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары 

мен ұйымдарының мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін жекелеген 

деректер сипаты бар мəліметтер;

Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты Ай Ұлттық қоғамы - Қа-

зақстанның заңнамасына, Женева конвенцияларына жəне оларға 

қосымша Хаттамаларға жəне Халықаралық Қызыл Крест жəне 

Қызыл Жарты Ай қозғалысының негізгі принциптеріне сəйкес өз 

қызметін елдің бүкіл аумағында жүзеге асыратын Қазақстандағы 

жалғыз қоғамдық ұйым.

Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты Ай халықаралық конфе-

ренциясы – Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты Ай халықаралық 

қозғалысының құрамдас бөліктері өкілдерінің жəне 1949 жылғы 

12 тамыздағы Женева конвенцияларына қатысушы мемлекеттер 

өкілдерінің халықаралық жиналысы нысанындағы жоғары орган, 

мемлекеттердің Гуманитарлық қызметі мен қозғалысын үйлестіру 

мақсатында төрт жылда кемінде бір рет шақырылады;

Қызыл сызық - елдi мекендердi жоспарлау құрылымындағы 

кварталдардың, шағын аудандардың, өзге элементтердiң аумағын 

көшеден (жолдардан, алаңдардан) бөлiп тұратын шекара. Əдетте 

қызыл сызық құрылыс салу шекарасын реттеу үшiн қолданылады;

Қысымды өрт жеңқұбыры – артық қысымды өртсөндіргіш зат-

тарды тасымалдауға арналған қысымды жеңқұбыр;

- Л -

Лаңкестік (терроризм) -мемлекеттің қауіпсіздігін бұзу үшін, 

мемлекеттік органдардың қабылдайтын шешімдеріне əсер ету үшін 
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жəне басқа да лаңкестік мақсаттарға жету үшін жасалатын құқыққа 

қарсы, қылмыстық жазаланатын жұмыс;

Лаңкестік акт -адамдардың өміріне қауіп төндіретін қастан-

дық, жарылыс, аманатқа алу, өртеу немесе басқа да іс-қимылдар-

ды жасау, маңызды мүліктік шығындарға ұшырату немесе басқа 

да қоғамға қауіпті салдардың пайда болуы, егер бұл əрекеттер лаң-

кестіктің мақсатына жету үшін, сондай ақ, белгіленген іс - əрекет-

тердің сол мақсатта жасалу қауіпі болса лаңкестік акт болып сана-

лады;

Ластағыш -өздерінің қасиеттеріне орай жəне осындай заттар-

ды қоршаған ортаға енгізу салдарынан қоршаған ортаға немесе 

адамның өміріне жəне (немесе) денсаулығына зиянды болуы мүм-

кін жəне Қағидаларында белгіленген өнеркəсіп салалары бойынша 

есептілік үшін ластағыштардың тізбесіне енгізілген затты немесе 

заттар тобы;

Ластаушы заттың атмосфералық ауадағы рұқсат етілген 

шекті шоғырлануы – ұрпақтың қазіргі немесе келешек өміріне ті-

келей немесе жанама қолайсыз əсер етпейтін, адамның еңбек қа-

білетін төмендетпейтін, оның өзін-өзі жақсы сезінуін жəне өмірінің 

санитариялық-тұрмыстық жағдайын нашарлатпайтын шоғырлану;

Ластағыштардың шығарылуы мен көшірілуінің тіркелімі – 

əркімнің экологиялық ақпаратқа қол жеткізу құқығын қамтамасыз 

ету, жұртшылықтың қоршаған ортаға қатысты мəселелер бойынша 

шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, сондай-ақ қоршаған орта-

ның ластануын болғызбау мен қысқартуға жəрдемдесу мақсатында 

жүргізілетін ресми интернет-ресурста ашық қолжетімділікте орна-

ластырылған, ластағыш заттардың қоршаған ортаға эмиссиялары-

ның жай-күйі жəне қоршаған ортаның ластану деңгейлері туралы 

құрылымданған электрондық дерекқор;

Лафетті аралас өрт оқпаны – тұтас немесе тұтас жəне шашы-

раңқы су ағыны алауының бұрышы өзгеруімен, сондай-ақ өрт сөн-

діру кезінде төмен еселіктегі ауа-механикалық көбік ағынын қа-

лыптастыруға арналған өрт оқпаны;
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Төтенше жағдайдан қорғау

Қызылғаш бөгетінің бұзылуы

Қазақстан Республикасы, көлемі бойынша əлемдегі тоғызын-

шы мемлекет, ал Азиядағы төртінші 

жəне ТМД-дағы екінші ел, 19 милли-

оннан астам халқы бар, табиғи, тех-

ногендік жəне əлеуметтік сипаттағы 

катаклизмнің барлық түрлеріне бей-

ім. ҚР ТЖМ деректері бойынша жыл 

сайын Қазақстан Республикасында 

18 мыңға дейін төтенше жағдайлар 

тіркеледі, олардың төрттен бір бөлі-

гі техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларға жатады.

"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңы-

ның 1-бабы 65-тармағына сəйкес техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайлар - бұл қауіпті өндірістік факторлардың зиянды əсерінен, 

көлік авариялары мен басқа да авариялардан, өрттерден (жарылы-

стардан), күшті əсер ететін улы, радиоактивті жəне биологиялық 

қауіпті заттардың сыртқа тарауы (төгілу қаупі бар) авариялардан, 

ғимараттар мен құрылыстардың кенеттен құлауынан, бөгеттердің 

бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз етудің электр энергетикалық жəне 

коммуникациялық жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы ава-

риялардан туындаған төтенше жағдайлар саналады.

Əлемде ғана емес, Қазақстанда да кең таралған техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлардың бірі -гидротехникалық құрылы-

стардың қирауына байланысты төтенше жағдайлар болып табы-

лады.

Гидротехникалық құрылыстар -бұл бөгеттер, су электр стан-

цияларының ғимараттары, су ағызу, су жіберу жəне су шығару 

құрылыстары, туннельдер, арналар, сорғы станциялары, кеме 

Боранбаев М.Р. -

АҚ ҰО оқытушысы
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жүретін шлюздер, кеме көтергіштер; су тасқынынан, су қоймала-

рының, өзендердің жағалаулары мен түбінің бұзылуынан қорғауға 

арналған құрылыстар; өнеркəсіптік жəне ауыл шаруашылығы ұй-

ымдарының сұйық қалдықтар қой-

масын қоршайтын құрылыстар (бө-

геттер); су қоймаларының жəне су 

қоймаларының сондай-ақ су ресур-

старын пайдалануға жəне су мен сұй-

ық қалдықтардың теріс əсерін бол-

дырмауға арналған басқа да құрылыс 

тар жатады.

Гидродинамикалық апат - бұл 

гидротехникалық құрылыстың немесе оның бір бөлігінің істен 

шығуына (бұзылуына) жəне кең аумақтарды қирататын жəне су 

басатын үлкен су массаларының басқарылмайтын қозғалысына 

байланысты төтенше оқиға. Негізгі ықтимал қауіпті гидротехни-

калық құрылыстарға бөгеттер, су тарту жəне су жинау құрылыста-

ры (шлюздер) жатады. Гидротехникалық құрылыстардың қирауы 

(бұзылуы) табиғат күштерінің (жер сілкіністері, дауылдар, бө-

геттердің шайылуы) немесе адамның əсерінің (гидротехникалық 

құрылыстар, диверсиялық актілердің ірі табиғи бөгеттері бойынша 

ядролық немесе қарапайым қару құралдарымен соққы беру), сон-

дай-ақ конструкциялық ақаулардың немесе жобалау қателерінің 

салдарынан болады.

Негізгі ықтимал қауіпті гидротехникалық құрылыстарға бө-

геттер, су тарту жəне су жинау құрылыстары (шлюздер) жатады. 

Гидротехникалық құрылыстар мен олар жасаған су қоймалары 

ел экономикасы үшін өте маңызды. Олар экономикалық, экологи-

ялық жəне əлеуметтік тұрғыдан күрделі жəне жауапты инженер-

лік нысандар арасында ең көп таралған. Сонымен қатар, тəжірибе 

көрсеткендей, гидротехникалық құрылыстардың жұмысындағы 

бұзушылықтар болжанбайтын материалдық, экологиялық жəне 

əлеуметтік залалдарға əкелуі мүмкін.
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Соңғы жылдары əлемнің əртүрлі елдеріндегі гидротехникалық 

құрылыстарда орын алған апатты салдарлары бар ірі авариялар-

ды талдау олардың туындауының басты себептерінің бірі қажетті 

дайындығы төмен пайдалану қызметтері авариялық жағдайларды 

оқшаулай алмайтын адами фактор болып табылатынын көрсетеді. 

Авариялар мен олармен байланысты төтенше жағдайлардың 50% 

- ға жуығы пайдалану персоналының біліктілігінің төмендігінің, 

жұмыстардың дұрыс ұйымдастырылмауының, жобалау, салу жəне 

пайдалану кезінде гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік 

нормалары мен қағидаларының бұзылуының, сондай-ақ олардың 

қауіпсіздігін тиімсіз қадағалаудың нəтижесі болып табылады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда қажетті су шаруашылығы ке-

шені құрылған жəне  олар жұмыс істеп жатыр. Өкінішке орай, 

соңғы уақытта көптеген гидротехникалық құрылыстарда төтенше 

жағдайлардың пайда болу қаупі едəуір өсті. Бұл негізінен пайдала-

ну жағдайларының əртүрлі бұзылуына, құрылыс пен жабдықтың 

жекелеген тораптарының тозуына, жобалау жəне пайдалану құ-

жаттамасының болмауына байланысты болып отыр.

Қазақстан Республикасының Экология, геология жəне табиғи 

ресурстар министрлігінің деректері 

бойынша Қазақстанда 1732 ГТҚ (су 

жинақтайтын: су қоймалары, бөгет-

тер, бөгеттер, тоғандар, гидроторап-

тар жəне магистральдық арналар) бар, 

оның ішінде: 434 ГТҚ қанағаттанар-

лықсыз жағдайда, 19 ГТҚ авариялық 

жағдайда, 3 ГТҚ иесіз екен, ал  843 

ГТҚ-ның (48%) пайдалану кезеңі 50 жəне одан да уақыт асып кет-

кен (мысалы, Самарқанд – 1939 жылы, Бұқтырма – 1960 жылы, 

Шардара жəне Қаратомар су қоймасы 1965 жылы, Вячеслав жəне 

Сергеев – 1969 жылы, Қапшағай – 1970 жылдары салынған).  

2010 жылдың 11 наурызында қайғылы жағдайға 6 сағат қалған-

да, сағат 18: 30 – да Алматы облысының Төтенше жағдайлар депар-
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таментіне Төтенше жағдайлар министрлігінің "Қазселденқорғау" 

ММ диспетчерінен Қызылағаш су қоймасының су қауіпті деңгейі 

дейін көтеріліп, апатты су ағызғанға дейін 1 м қалғаны туралы ха-

барлама келіп түсті.

Алматы облысы ТЖ департаментінің жедел кезекшілеріне об-

лыс əкімінің кезекші қызметтері, ішкі істер, қорғаныс істері жөнін-

дегі департаменттері, ҰҚК, "Қазавто-

жол", ДЭУ-18 хабарланды. Қызылағаш 

ауылының аумағына Алматы облы-

сы ТЖД жедел тобы келіп, жағдайды 

бағалап, тұрғындарды эвакуациялау 

туралы шешім қабылдады. Əкімдік 

оқиға орнына халықты эвакуациялау 

үшін 12 автобус жіберді. ТЖД ав-

токөлігімен ауылдың 530 тұрғыны дер 

кезінде эвакуацияланды. Тұрғындардың көпшілігі жақын маңдағы 

елді мекендердегі туған-туыстарына, таныстарына  өз бетінше 

жүріп кетті.

Сонымен қатар, 2010 жылғы 11 наурызда қазіргі Қазақстан та-

рихындағы ең жойқын су тасқынының бірі болды – көлемі 42 млн.

текше метр су қоймасының жарылуы орын алды. Жойқын су нау-

рыздың 11-нен 12-не  қараған түні бөгетті бұзды.  Апат аймағында 

Алматы облысының Ақсу ауданы, Қызылағаш ауылынан жоғары, 

3 мың тұрғыны бар еді.

Қардың қарқынды еруі,  соңынан жауған нөсер жаңбыр, сон-

дай-ақ жергілікті биліктің салғыртығы Қызылағаш өзенінің 

жоғарғы ағысында бөгеттің шай-

ылуына жəне Қызылағаш су қойма-

сындағы бөгеттің бұзылуына əкелді. 

Аталған бөгет, сондай — ақ Қызы-

лағаш су қоймасы "Шынар" ЖШС-не 

қараған. Бұл кəсіпорын 2004 жылы 

оны пайдалана бастаған, ал 2007 жыл-
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дан бастап су қоймасына "Қызылағаш" су пайдаланушылардың 

ауылдық тұтыну кооперативі иелік етіп, яғни жеке меншікке өткен. 

Бөгеттің бұзылуы, ең алдымен, Қызылағаш су қоймасын басқа-

рушылар əдеттегідей құрғашылық маусымы қарсаңында көбірек 

су жинағысы келгендіктен орын алды, бірақ бұл ретте өңірде қа-

лыптасқан су тасқыны жағдайына елемеді. 2 метрлік толқынның 

салдарынан аттас кент су астында қалды, көрші елді мекендер де 

(Егінсу, Ақтоған, Көлтабан, Алажиде станциясы жəне т.б.) бірша-

ма зардап шекті, ағын су Алматы-Өскемен тас жолындағы көпірді 

шайып кетті.

Қазақ халқында «От пен су тілсіз жау» деген ұғым бар.  Су  

тасқыны салдарынан 45 адам қайтыс болды, оның ішінде 10 ұл 

жəне 5 қыз; 300 адам түрлі дəрежедегі жарақат алып, 2000-ға 

жуығы эвакуацияланды; 146 үй толығымен қирады, 251-і қирады 

жəне 42-сі бұзылды.

Іздестіру-құтқару жəне кезек күт-

тірмейтін жұмыстарды жүргізу үшін 

ҚР ТЖМ, ҚР ҚМ, ҚР ІІМ бөлімше-

лері, Азаматтық қорғау облыстық 

қызметтері,  облыстың түрлі депар-

таменттері мен басқармалары, Тал-

дықорған қаласының ұйымдары мен 

кəсіпорындары жəне үкіметтік емес ұйымдар тартылды. Су қой-

масы қирауының салдарын жою жөніндегі барлық іс-шаралардың 

пайда болу барысы мен барлық іс-шаралар барлық облыстық, ре-

спубликалық бұқаралық ақпарат құралдарында (теледидар, радио, 

баспасөз басылымдары, ақпараттық агенттіктер жəне басқалар) 

кеңінен жəне уақтылы жарияланып отырды. Қызылағаш трагеди-

ясының жан-жақты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

– сол күндердің оқиғалары мен мемлекеттік құрылымдар, құтқа-

рушылар трагедияны жою бойынша атқарған орасан зор жұмыста-

ры айғақтай алады.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
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істері агенттігінің Алматы облысы бойынша Тəртіптік кеңесінің 

бұрынғы төрағасы жəне Парламент депутаты Серікбай Нұрғисаев 

"Мирас" баспасында басылып шыққан жалпы таралымы екі мың 

дана "Қызылағаш: сынақ уақыты" атты кітап жазды. Бұл кітапта 

жергілікті атқарушы органдардың, азаматтық қорғау органдары-

ның жəне басқа да мемлекеттік қызметтердің жұмысы сипатталған. 

Кітапта алғашқы күндерден бастап оқиғалардың қалай дамығаны 

туралы фотоматериалдар, құжаттар, куəгерлердің əңгімелері бар. 

Кітап беттерінде автор су тасқынының себептерін талдап, мемле-

кеттік органдардың төтенше жағдайдың салдарын жоюдағы өзара 

іс-қимылы туралы айтып берді.

Қайғылы оқиғаға байланысты жеті адам кінəлі болып 

анықталды:

2011 жылы Талдықорған əскери гарнизонының соты 

Қызылағаш ауылдық округінің əкімі Есет Жүнісовты, "Қызы-

лағаш" кооперативінің атқарушы директоры Мұхит Жүнісовты 

жəне "Қызылағаш" су пайдаланушылар ауылдық өндірістік ко-

оперативінің басқарма төрағасы Қуаныш Бекеевті бес жылға бас 

бостандығынан айырды. Ақсу ауданының ТЖ бөлімінің бастығы 

Күнібек Байзақов екі жылға шартты түрде сотталып, үш жыл бойы 

мемлекеттік қызметте қызмет атқару құқығынан айырылды. Ақсу 

ауданы əкімінің орынбасары Берік Тынышбаев пен облыстық ТЖД 

бастығының бұрынғы орынбасары Евгений Енин кінəсіздігі үшін 

ақталды. 2012 жылдың ақпан айында Қуаныш Бекеев Қазақстан 

Тəуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты рақымшылық жасау 

бойынша бостандыққа шықты. 

Аталған апаттан қаза болғандар-

ды еске алып, құрметтеу мақсатын-

да 2010 жылғы 15 наурызда облыс 

əкімінің 2010 жылғы 13 наурыздағы 

№ 151 өкімімен Алматы облысының 

аумағында "Қайғы күні" болып жари-

яланды. Сонымен қатар, Алматы об-
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лысы əкімінің бастамасымен Қызылағаш ауылының кіреберісін-

де Қызылағаш трагедиясының құрбандарына арналған ескерткіш 

орнатылды. Қызылағаш тұрғындарына гуманитарлық көмекті Қа-

зақстанның түкпір-түкпірінен, соның ішінде жақын жəне алыс ше-

телдерден келген адамдар көрсетті.    

Мысалы, Қырғыз Республикасы Үкіметінің өкіміне сəйкес 

Қырғызстанның Мемлекеттік материалдық резервтер қорынан 

екі мың 160 дана шифер, 60 тонна цемент, төрт орындық жəне 

100 орындық  шатырларшалар, пештер, гигиеналық заттар, суға 

арналған бактар мен флягтар, жылы киімдер, көрпелер бөлінді. 

Франция мемлекеті "Жансүгіров қорының"шотына 30 мың еуро 

(5 700 000 теңге) көлемінде ақша аударды. Бұл сома Қызылағаш 

ауылындағы 560 үйді сұйытылған газбен жабдықтау, сондай-ақ газ 

плиталарын сатып алу үшін пайдаланылды. 

2012 жылы облыс əкімдігінің № 41а қабылданған қаулысына 

сəйкес Қызылағаш су қоймасы республикалық меншікке берілді. 

Сол жылы "ҚазСуШар" РМК Алматы филиалының өз күшімен су 

қоймасында ұзындығы 12 км асфальтталмаған автомобиль жол 

салды жəне жалпы сомасы 162 млн.теңгеге ұзындығы 16 км электр 

беру желісі салынды.

"ҚазСуШар" РМК Алматы филиалының деректері бойынша 

Қызылағаш су қоймасын реконструкциялау 2017 жылы басталып, 

мемлекеттік комиссия тексергеннен кейін 2022 жылы пайдалануға 

беріледі. Нысан заманауи стандарттарға, ең бастысы, бөгетті авто-

маттандырылған басқару жəне ТЖ болған жағдайда халықты жер-

гілікті хабардар ету жүйесін орната отырып, қауіпсіздік талапта-

рына жауап беретін болады. Қорытындылай келе, Қызылағаштағы 

трагедия фактісі тарихта қалуы керек, мұндай оқиғалар жиі аңызға 

айналады. Төтенше жағдайлар жөніндегі бұрынғы Вице-министрі 

Валерий Петров айтқандай, Қызылағаштағы оқиға болашақ ұрпақ 

үшін сабақ болып табылады. Табиғи ресурстарды тиімсіз пайда-

лану жəне жекелеген шенеуніктердің немқұрайлылығы қайғылы 

жағдайға əкелді.
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«СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР»

5 жылдың жүзі болды біз журналымыздың «Сұрақтар мен 

жауаптар» атты айдарында журналдың оқырмандарының на-

зарына азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған объек-

тілерге тəн семинар тыңдаушыларының  азаматтық қорғаныс 

бойынша сұрақтарды ұсынып келеміз.

Журналдың 2022 жылғы №3 санында семинар тыңдаушыла-

рының үш сұрағын ұсынамыз. Сонымен бұл сұрақтардың сипа-

ты мен мазмұны мынандай.

Сұрақ: Павлодар облысы, Екібастұз қаласы «ГРЭС-1» 

ЖШС-нің өнеркəсіп қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі 

инженері Марина Шишлованың сұрағы

Сұрақтың мазмұны: Мені қауіпті өндірістік объектілерде 

материалдық жəне қаржылық қорларды құру мəселесі толған-

дырады. Бұл қорлар қандай мақсатта құрылады жəне оның 

тəртібі қай заң актісінде айқындалған? Бұл сұрақ біздің кəсіпо-

рында өнеркəсіп қауіпсіздігі саласында мемлекеттік қадағалау 

жүргізілу барысында туындаған  

болатын. 

Жауапты  АҚ ҰО

вице-президенті

Еңсебаев  Б.К. 

дайындады 

Жауаптың мазмұны:

ҚР «Азаматтық қорғау туралы»  заңының 16 бабы  3 тармағы-

ның 11 тармақшасына сəйкес  қауіпті өндірістік объектілері (бұдан 

əрі - ҚӨО) бар жəне (немесе) олардағы жұмыстарға тартылатын 

ұйымдар қаржылық-экономикалық қызметін жоспарлау барысын-

да аварияларды жою жоспарына сəйкес жұмыстарды жүргізуге 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

«Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту 

ұлттық орталығы»74

материалдық жəне қаржылық ресурстардың резервтерін жасау ке-

тетін шығынды қарастырулары тиіс.

Сондай–ақ ҚӨО қызмет етуінің нормативтік мерзімі біткен 

техникалық құрылғыларды уақтылы жаңартуды қамтамасыз етуге 

міндетті. Осы шаралады орындауға да нақты қаржы қажет болады, 

сондықтан бұны да ҚӨО бюджетінде қарастыру керек.

Мысалға, «КазТрансОйл» ұлттық компаниясында өнеркəсіп 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмасалатын қаржы көлемі жалпы 

бюджеттің  0,05 пайызын құрайды.

Аталған заң актісінде өнеркəсіп қауіпсіздігін қамтамасыз ету-

дің 10 жолы көрсетілген. Сол он жолдың біреуі қаржылық-эконо-

микалық құралдарды қажет етеді, бұл – ҚӨО қызмет көрсететін 

өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару 

қызметтеріне (бұдан əрі –ӨҚ КАҚҚ) жұмасалатын қаржы. Бұл 

қаржы мына шараларға жұмсалады:

- өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқа-

ру қызметтерінің жеке құрамын күтіп ұстауға (даярлау, тамақтан-

дыру жəне басқа да ұйымдастыру шаралары), яғни ҚӨО мен ӨҚ 

КАҚҚ арасындағы келесім мерзімі біткенге дейінгі уақытқа; 

- ӨҚ КАҚҚ  құралдарын күтіп-ұстау мен  олардың материал-

дық-техникалық жабдықтарын үнемі дайындықты қамтамасыз 

етуге  бағытталған қаржы (ЖЖМ  мен технканың қосалқы бөл-

шектері, жабдықтар мен құрал-саймандар жəне басқасы).

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқа-

ру қызметтерінің  штаттық жеке құрам санының нормативі ҚР 

ТЖМ 2021 жылғы 21 шілдедегі №360 «Өнеркəсіптік қауіпсіздік 

саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің жеке құра-

мына қойылатын талаптар жəне штат санын есептеу норматив-

терін бекіту туралы» бұйрығымен анықталған.

ҚР «Азаматтық қорғау туралы»  заңының 80 бабына сəйкес 

қауіпті өнеркəсіптік объектілерде аварияларды жою жоспары жа-

салатыны белгілі. Аварияларды жою жоспарын қауіпті өндірістік 

объектіні пайдаланатын ұйым басшысы бекітеді жəне өнеркəсіптік 
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қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қызметімен 

келісіледі.

Бұл ретте өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авари-

ялық-құтқару қызметтерінің қажетті штаттық жеке құрам саны 

кəсіпорынның жергілікті жағдайларға, құрылымына жəне өн-

дірістің ерекшелігіне, қызметтің түріне, жұмысшылардың саны-

на, мүліктің болуына, техникаға, көлік құралдарына байланысты 

екенін атап өті керек.Осылайша ҚӨО-дегі материалдық жəне 

қаржылық ресурстардың резервтері мына мақсатта жасалады:

1)ҚӨО қызмет көрсететін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласын-

дағы кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің қажетін өтеу үшін 

не керек екенін есептейтін ӨҚ КАҚҚ;

2)нормативтік мерзімі біткен техникалық құрылғыларды 

уақтылы жаңартуды үшін.

Осындай есептерге сəйкес тиісті қаржы көлемі ҚӨО бюджеті-

не енгізіледі. Оның көшірмесі өнеркəсіп саласында мемлекеттік 

қадағалау жүргізу барысында шараларды растайтын құжат болып 

табылады.

№2 сұрақ: Шығыс-Қазақстан облысы «Казцинк» ЖШС-

нің  АҚ, ТЖ мен ӨҚ жөніндегі маманы Дүйсекенова Сəуле 

Смағұлқызының сұрағы 

Сұрақтың мазмұны: Қандай нормативті құқықтық актіде 

объектілік азаматтық қорғау құралымдарын медициналық сөм-

келермен жабдықтау анықталған? Біз  оларды өзіміздің объек-

тілік азаматтық қорғау құралымын медициналық жабдықтау 

үшін сатып алғымыз келеді.
Жауапты  

АҚ ҰО оқытушысы- 

Кулумбетова Х.А. 

дайындады 

Жауаптың мазмұны:

Азаматтық қорғауда «медицина-
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лық сөмке» деген ұғым қолданылмайды. Оның орнына «санитар-

лық сөмке» деген ұғым бар.

Азаматтық қорғау саласындағы заң актілерінде азаматтық 

қорғау құрылымдарын медициналық сөмкемен жабдықтау тəртібі 

қарастырылмаған.

Санитарлық сөмке дегеніміз дəрілік заттар мен медициналық 

құралдардың жиынтығы, ол ұрыс даласында алғашқы көмек көр-

сетуге арналған. Сөмке ішіндегі медициналық қорғау жабдықтары 

20 шақты жаралылар мен зардап шеккендерге жетеді. Негізінен са-

нитарлық сөмкені Қарулы күштердің медициналық бөлемшелері 

соғыс жағдайында қолданады.

«Азаматтық қорғау құралымдарын құру, ұстау, материал-

дық-техникалық қамтамасыз ету, дайындау жəне оларды тарту 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР ІІМ 2015 жылғы 23 сəуірдегі

 № 387 бұйрығына сəйкес (22.02.2022 жылғы  ҚР ТЖМ № 57 бұй-

рығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізген) адам саны 50ден 

аспайтын ұйымдардағы объектілік азаматтық қорғау құралымдары 

материалдық-жабдықтау бірінші басшының бұйрығымен бекітіліп, 

мынаны құрайды:

- əр құралым мүшесіне екі өрт сөндіргіштен;

- бір дəрі қобдишасы;

- құрылатын əр құралымға өзімен алып жүретін екі радиостан-

циядан (жасақ, команда, звено, бекет).

Сол №387 бұйрықта атап көрсетілгендей азаматтық қорғау 

құралымын жабдықтау нормасы  ұйым басшының бұйрығымен 

бекітіледі,  бұл жерде ұйымның  мүмкіндігі, техникасы мен көлік 

құралдары бар-жоғына байланысты болады. Егер ұйымның қаржы-

лай қауқары болған жағдайды, онда өз есебінен  азаматтық қорға-

удың объектілік құралымдарын дəрі қобдишасымен (міндетті нор-

ма) жəне санитарлық сөмкемен (қосымша) қамтамасыз ете алады.

Дəрі қобдишасы мен санитарлық сөмкенің айырмашылықта-

ры қандай? 

Айырмашылығы жабдықталуында. Дəрі қобдишасында 20 
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дəрі-дəрмек, түрлі жабдықтар болады. Ал санитарлық сөмкеде 

олардың саны 30. Алдын атап өткендей, санитарлық сөмкелер 

Қарулы күштердің медициналық бөлімшелеріне арналған, оны 

ұрыс даласында қолданады, сондай-ақ азаматтық қорғаудың меди-

циналық қызмет құралымдары да қоланады.

Осылайша объектілік медициналық азаматтық қорғау құра-

лымдарын (санитарлық дружина мен санитарлық бекет) сани-

тарлық сөмкелермен жабдықтау заңнамаға қайшы емес. Қайта ол 

азаматтық қорғаудың екінші қағидатымен үндесіп жатыр, яғни 

«азаматтар мен қоғамға төтенше жағдайдан келетін қауіп пен қа-

терді мейлінше азайту».

№3 сұрақ:Нұр-Сұлтан қаласы «KAZ Minerals Bozshakol» 

ЖШС коммерциялық бөлімнің бастығы Бигельдиев Нурлыбек 

Кадырбековичтің сұрағы. 

Сұрақтың мазмұны:Азаматтық қорғаныс мəселелері бой-

ынша мемлекеттік бақылау барысында Павлодар облысы 

бойынша уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі бізге объ-

ектіміздің персоналын паналау үшін қорғаныс ғимаратының 

жоқтығын көрсетті. 

Осыған байланысты Сізден экономика объектілерінде қорға-

ныс құрылыстарын орналастыру тəртібіне қатысты келесі 

сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймын. 

Егер объект қатты қирау аймағынан тыс жерде жəне аза-

маттық қорғаныс бойынша топтарға жатқызылған қаладан 

тыс жерде орналасқан болса, қорғаныш құрылыстары болуы 

міндетті ме?
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Жауапты  

АҚ ҰО оқытушысы- 

Боранбаев М.Р.

дайындады 

Жауаптың мазмұны:

"Азаматтық қорғау туралы" 

Қазақстан Республикасы Заңы-

ның 1 – бабының 9-тармағына сəйкес азаматтық қорғаныстың 

қорғаныш құрылыстары дегеніміз -арнайы жабдықталған жəне 

халықты қазіргі заманғы зақымдау құралдарының зақымдау 

(қирату) факторларының əсерінен қорғауға арналған инженер-

лік құрылыс болып табылады. 

Бұдан басқа, "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Респу-

бликасы Заңының 23-бабына жəне "Азаматтық қорғаныс іс-ша-

раларын ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларын бекіту тура-

лы" 

Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2015 жылғы 6 наурыздағы № 

190 бұйрығына сəйкес жеке тұрған жəне жапсарлас салынған 

баспаналар мен радиацияға қарсы паналарханалар азаматтық 

қорғаныс объектілеріне жатады.

"Азаматтық қорғаныс объектілерін құру жəне пайдала-

ну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы № 1357 қаулысының 

4-тармағында АҚ қорғаныш құрылыстары АҚ бойынша санат-

тарға жатқызылған ұйымдардың ең көп жұмыс істейтін ауысы-

мын қорғау үшін, сондай-ақ медициналық ұйымдардың тасы-

малдауға келмейтін науқастарын қорғау үшін құрылатыны атап 

өтілген. 

"Азаматтық қорғаныс объектілерін құру жəне пайдала-

ну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
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Үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы №1357 қаулысының  

мына талаптар анықталған: 

Азаматтық қорғаныс баспаналары азаматтық қорғаныс бой-

ынша топтарға жатқызылған қалаларда құрылады;

радиацияға қарсы паналар азаматтық қорғаныс бойынша 

топтарға жатқызылмаған қалаларда жəне ауылдық аудандарда 

құрылады. 

Сіздің нысаныңыз АҚ бойынша топтарға жатқызылған қат-

ты қирау аймағынан тыс жерде орналасқандықтан жəне сон-

дай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарының ықтимал əсер 

ету аймағына кірмейтіндігін ескере отырып, баспана немесе ра-

диацияға қарсы баспана құрудың қажеті жоқ деп санаймыз. 

Алайда, 2.04.-101-2014 "Азаматтық қорғаныстың қорғаныш 

құрылыстары" ҚР Құрылыс ережелеріндегі бөлімінде радиаци-

яға қарсы жаппаларды қирауы ықтимал аймақтарда жəне одан 

тыс жерлерде жертөле, цоколь қабаттарының үй-жайларында 

жəне жер астында орналастыру керек екендігі аталған болатын. 

Жоғарыда көрсетілген ережелерде, сондай-ақ қираулар бо-

луы мүмкін аймақтардан тыс жерлерде, негізінен таулы жəне 

шөлді жерлерде, қорғаныс коэффициенті 50-100-ге тең, жер үсті 

ғимараттарының бірінші қабатындағы оқшауланған үй-жайлар-

ды, олардың жабдықтарына жұмсалатын күштер мен құралдар-

дың мүмкіндігінше аз шығындарын ескере отырып, баспанаға 

бейімдеуге жол берілетіні көрсетілген.      
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Біздің оқырмандарымыздың пікірлері!

Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, да-

ярлау жəне оқыту ұлттық орталығының  оқу сапасы  жоғары 

деңгейде

Абрео-Пуентес Рашид Хесус Аль-

бертович –«Эйр Астана»  АҚ

 АҚ жəне  ӨҚ инженері

Жақында мен «Азаматтық қорғау 

саласындағы ғылыми зерттеулер, даяр-

лау жəне оқыту ұлттық орталығында» 

көп білім алып,  онда жаңа дағдылар-

ды игеріп, көп білім алуға мүмкіндікке 

ие болдым. Бұл орталық оқытудың өте қызықты тəсілін көрсет-

ті: ақпаратты практикада жақсы меңгеру үшін əртүрлі құралдар 

мен жабдықтар қолданылды, ұсынылған материалды неғұрлым 

егжей-тегжейлі түсіндіру үшін өзіндік "фокус-топтар" құрылды. 

Орталық заманауи білім беру қызметтерін жоғары деңгейде көрсе-

теді: куратордың бақылауымен жаттығу есептерін орындауға мүм-

кіндік беретін бағдарлама бар, ол барлық уақытта тыңдаушымен 

байланыста, жұмыстың барлық көлемін толық қамтитын оқу-əді-

стемелік материалдар дұрыс ұсынылады.

Бұл орталықтың оқу үрдісін ерекше атап өткім келеді, өйткені 

мұндағы оқытушылар шынайы де өз саласының  майталман ма-

мандары. Оқу барысында олар тек жағымды қасиеттерді көрсетті: 

жауапкершілік, тиімділік жəне өз міндеттерін адал орындау. Оқы-

туды ұйымдастыру жəне тəртіп жоғары деңгейде болды. Оқу бары-

сында ешқандай проблемалар туындаған жоқ. Мені қызықтырған 

барлық сұрақтарға уақытылы жауап алдым. Сонымен қатар ол 

кураторлардың үнемі қолдауы мен ынтасын сезіндім. Осы орайда 

АҚ саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту ұлттық 

орталығының жақсы ұйымдастырылған жұмысы үшін алғысымды 

білдіргім келеді. Мен осы бағытта бұдан əрі жұмысымда маған 

пайдалы болатын көптеген сапалы ақпарат алдым деп санаймын.
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Радиациялық жəне химиялық  бақылау постының

жұмысын ұйымдастыру бойынша

Əдістемелік нұсқаулық

"Радиациялық жəне химиялық бақылау постының жұмысын 

ұйымдастыру бойынша əдістемелік нұсқаулық" АҚ бойынша са-

наттарға жатқызылған ұйымдарда" РХБ постының " жұмысын 

ұйымдастыру мəселелерін реттейтін заңнамалық жəне норма-

тивтік-құқықтық актілердің талаптары негізінде əзірленді.

Əдістемелік нұсқаулықта баяндалған материалдар АҚ бойын-

ша санаттарға жатқызылған ұйымдарда іс жүзінде пайдалануға ар-

налған.Сонымен қатар, бұл ұсыныс ұйымдардың басшылары мен 

осы ұйымдарда жұмыс істейтін қызметкерлерге əдістемелік көмек 

көрсету үшін əдістемелік құрал ретінде ұсынылады.  

I-БӨЛІМ  Терминдер, анықтамалар мен белгілер

РХБ посты - радиациялық жəне химиялық бақылау бекеті 

кəсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар (бұдан əрі-объектілер) ба-

засында құрылады жəне бейбіт уақытта төтенше жағдайлар қаупі 

төнген жəне туындаған кезде соғыс уақытында радиациялық жəне 

химиялық бақылау жүргізуге арналған.

"Баршаның назарына" - бұл барлық шұғыл хабарламаларды 

жібермес бұрын халықтың назарын аудару үшін берілетін ескерту 

дабылы. Дабыл қағылғаннан кейін халыққа сөйлеу ақпараты жет-

кізіледі.

"Химиялық дабыл"- дабылы химиялық немесе бактериоло-

гиялық шабуыл (жұқтыру) қаупі немесе тікелей анықталған кезде 

беріледі. Осы дабыл бойынша газқағарды тез арада кию, ал қажет 

болған жағдайда теріні қорғау құралдарын кию жəне алғашқы 

мүмкіндік болған кезде қорғаныс құрылыстарына тығылу қажет.

"Радиациялық қауіп" сигналы - радиоактивті бұлт белгілі 

бір елді мекен немесе аудан бағытында қозғалатынын білдіреді. 
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Сигнал байланыс құралдары, радиотрансляциялық желі жəне да-

уыс зорайтқыш қондырғылар арқылы диктормен 2-3 минут ішінде 

" НАЗАР аударыңыз! НАЗАР аударыңыз! Азаматтар! Радиоак-

тивті ластану қаупі бар! содан кейін азаматтарға олардың əрекет 

ету тəртібі туралы үндеу жіберіледі.

АҚ - Азаматтық қорғаныс-бейбіт жəне соғыс уақытында ха-

лықты жəне аумақты қазіргі заманғы зақымдау құралдарының 

зақымдау (қирату) факторларының əсерінен, табиғи жəне техно-

гендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі іс-шара-

лардың жалпы мемлекеттік кешенін іске асыруға арналған азамат-

тық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің құрамдас бөлігі.

ЖУЗ - жауынгерлік улы заттар (ЖУЗ) — қарсыластың жұмыс 

күшін жоюға арналған улы химиялық қосылыстар.

РЗ-радиоактивті заттар

ҚЗ-қауіпті заттар

КƏУЗ-күшті əсер ететін улы заттар

ХБƏА - химиялық барлаудың əскери аспабы — ауада, жерде 

жəне əскери уландырғыш заттар - зарин, зоман, иприт, фосген, ди-

фосген, синиль қышқылы, хлорциан, сондай-ақ ауадағы V-газдар-

дың буларын анықтауға арналған аспап.

ДП-5В-ДП-5В дозиметрі гамма-сəулелену бойынша түрлі зат-

тар бетінің гамма-сəулелену жəне радиоактивті ластану деңгейін 

өлшеуге арналған. Гамма-сəулеленудің экспозициялық дозасының 

қуаты сағатына миллирентгендермен немесе рентгенмен анықта-

лады. Бета сəулеленуді өлшеу мүмкіндігі бар.

АҚБ -Азаматтық қорғаныс бастығы.

МК– 3 жиынтығы-желдің бағыты мен жылдамдығын, ауа мен 

топырақтың температурасын анықтауға, сондай-ақ шағын аудан-

дардағы жел режимінің ерекшеліктерін зерттеуге арналған.

Л-1- жеңіл қорғаныс костюмі, қатты, сұйық, тамшы-аэрозольді 

уландырғыш заттардың, жүзінділердің, аэрозольдардың, зиянды 

биологиялық факторлардың жəне радиоактивті шаңның əсерінен 

адамның тері жабындарын, киім мен аяқ киімді қорғау үшін персо-
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налдың əмбебап арнайы киімі ретінде пайдалануға арналған.

КИХ-4-оқшаулағыш КИХ-4 сериялы химиялық костюмдер 

əртүрлі зиянды химиялық заттардың əсерінен ұзақ уақыт қорғауға 

арналған. Төтенше жағдайлар, техногендік авариялар мен апаттар 

кезінде өнеркəсіптік персонал да, авариялық-құтқару құралымда-

рының жеке құрамы да қолданады. 

ЛББЖ - жағдайды барлау, бақылау жəне болжау қызметінде 

құрылған желі,  бейбіт жəне соғыс уақытында ауыз судың, тамақ 

жəне жемшөп шикізатының (ауаның, топырақтың, судың, өсімдік-

тердің) радиоактивті, химиялық, биологиялық зақымдануын (ла-

стануын) уақтылы анықтауға жəне индикациялауға арналған. 

               

II-БӨЛІМ. Кіріспе

Қарсыластың қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдануы 

нəтижесінде ядролық жəне химиялық 

қарудың зақымдаушы факторлары-

ның арасында радиоактивті заттармен 

(РЗ) ластану, адамдардың, қоршаған 

ортаның жəне экономиканың əртүрлі 

объектілерінің уландырғыш заттармен 

(УЗ) залалдануы ерекше орын алады.

Ядролық энергетика кəсіпорында-

рында, сондай - ақ күн сайын күшті əсер ететін улы заттарды өн-

діретін, пайдаланатын жəне тасымалдайтын ұйымдарда авариялар 

мен апаттар нəтижесінде бейбіт уақытта да жұғу аймақтары-РЗ 

радиоактивті заттары, ҚƏУЗ-дың күшті əсер ететін улы заттары 

пайда болуы мүмкін.

Инфекцияның ауқымы, қауіптілігі жəне ұзақтығы РЗ, ҚƏУЗ, 

ЖУЗ  табиғатынан ядролық, химиялық қаруды қолдану жағдайла-

рының сипатына, авариялар немесе апаттар болған ұйымдардың 

ерекшеліктеріне байланысты.

РЗ жұқтыру дəрежесі жарылыс түріне жəне жарылыстан кей-
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інгі уақытқа байланысты жəне экспозиция дозасының қуатымен 

сипатталады.

Химиялық жəне басқа салаларда көптеген ҚƏУЗ бар, олардың 

кейбіреулері уыттылығы жағынан ҚЗ-ға жақындайды. ҚƏУЗ бар 

объектілер қираған кезде жəне осындай заттар қоршаған ортаға 

түскен кезде олар адамдар үшін қауіп төндіреді.

Радиоактивті ластану үш себепке байланысты жүреді:

1. ядролық жарылыс нəтижесінде;

2. РҚО-дағы немесе басқа ядролық энергетикалық қондырғы-

дағы авариялар;

3.медицинада, ғылыми мекемелерде жəне өнеркəсіпте радио-

активті  дəрі-дəрмектерді  сақтаудағы салғырттық жəне немқұрай-

ды қарау салдарынан.

Радиоактивті бұлттың ізі шартты түрде төрт аймаққа бөлінеді:

А- аймағы - орташа ластану; оның ауданы із аймағының 70-

80% құрайды; 

Б- аймағы -күшті ластану; бұл ай-

мақтың үлесі із аймағының шамамен 10% 

құрайды;

В-аймағы - күшті ластану; бұл аймақ 

із аймағының шамамен 8-10% алады;

Г-аймағы - өте қауіпті ластану; ол із 

аймағының шамамен 2-3% құрайды.

ҚР ТЖМ өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің деректері бойын-

ша бүгінгі күні республикада 9 мың кəсіпорын жəне 230 мыңнан 

астам қауіпті өндірістік объектілер, күн сайын күшті əсер ететін 

улы заттарды өндіретін, пайдаланатын жəне тасымалдайтын 161-

ге жуық химиялық қауіпті объектілер жұмыс істейді. ҚƏУЗ ша-

руашылығында кеңінен қолданылатындарға хлор жатады жəне 

аммиак  19 объектіде қолданылады – 66 (хлор), 53 (аммиак). 161 

нысанның 92-сі қауіпсіз реагенттерге ауыстыру мүмкіндігіне ие.

Өндіріс жəне қолдану процесінде қауіптің келесі түрлері бо-

луы мүмкін: өрт қаупі, жарылыс қаупі, коррозиялық белсенділік 
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жəне уыттылық.

Өндірістік алаңдарда ҚƏУЗ шығарындылары (төгілуі) бар ең 

типтік авариялық жағдайлар мыналар болып табылады:

1.санитарлық колонка немесе оталдыру білтесі арқылы шығарын-

дылар;

2.вентильдердің, төсемдердің жəне басқа арматуралардың жа-

рамсыздығынан, жөндеу жұмыстары кезінде бүліну, коррозия салда-

рынан құбырлардың үзілуі;

3. желдету желілерінің компрессорла-

рындағы жарылыстар;

4.хлор өндірістерінің электролизер-

леріндегі вакуумның бұзылуы;

5.құю станцияларының арматурасын 

бұзу.

ҚƏУЗ əсер ету белгілеріне сəйкес келесі 

топтарға бөлінеді:

бірінші топ-негізінен тұншықтыратын əсері бар заттар (хлор, 

үшхлорлы фосфор, фосген);

екінші топ - көбінесе жалпы уытты əсер ететін заттар (сутегі 

цианиді, хлорциан, гидроциан қышқылы, көміртегі тотығы);

үшінші топ-тұншықтыратын жəне жалпы уытты əсері бар зат-

тар (күкіртті сутек, азот тотықтары, күкіртті ангидрид);

төртінші топ-нейротропты улар, яғни орталық жүйке жүйесі-

не əсер ететін заттар (органофосфор қосылыстары, көміртегі дис-

ульфиді) ;

бесінші топ-тұншықтыратын жəне нейротропты əсері бар зат-

тар (аммиак);

алтыншы топ-метаболикалық улар (дихлорэтан, этилен окси-

ді, метилхлорид), орталық жүйке жүйесі мен қан түзетін мүшелер-

ге əсер етеді.

Қазіргі соғыс-бұл жаудың экономикасын жоюға бағытталған 

барлық əрекеттер жиынтығы. Биологиялық қару оның тұжырымда-

масына өте жақсы сəйкес келеді. Өйткені, сіз жаудың сарбаздарын 

немесе оның бейбіт тұрғындарын ғана емес, дақылдарды да жоя 
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аласыз.

Биологиялық қару-бұл жауды жою үшін əртүрлі қозды-

рғыштарды қолданатын жаппай қырып-жою қаруының (ЖҚҚ) 

түрі. Оны қолданудың негізгі мақсаты-жаудың жұмыс күшін жап-

пай жою, бұған жету үшін оның əскерлері мен бейбіт тұрғындар 

арасында қауіпті аурулардың індеті туындайды.

Қазіргі уақытта биологиялық қару заңсыз деп жарияланды: оны 

əзірлеуге, сақтауға жəне пайдалануға тыйым салатын бірқатар 

конвенциялар қабылданды. Алайда, барлық халықаралық конвен-

цияларға қарамастан, баспасөзде тыйым салынған қарудың жаңа 

дамуы туралы ақпарат үнемі пайда болады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда республика  Президентінің тапсы-

рмасы бойынша "Қазақстан Республикасының биологиялық қа-

уіпсіздігі туралы"заң жобасы əзірленуде. Заң жобасын іске асыру 

2022-2024 жылдарға арналған 25,5 млрд.теңгені талап етеді, олар-

ды зертханалық базаны жетілдіруге, биологиялық қатерлерге қар-

сы іс-қимыл жасау үшін материалдық-техникалық жарақтанды-

руға, биологиялық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік-ақпараттық 

жүйені құруға, патогендігі бірінші жəне екінші топтардың биоло-

гиялық агенттерімен жұмыс істейтін мамандарды оқытуға, білік-

тілігін арттыруға жəне əлеуметтік қорғауға бағыттау жоспарланып 

отыр.

Елдің биоқауіпсіздік жəне биотехнология саласындағы ғылы-

ми əлеуетін 12 ғылыми ұйым ұсынады, олар бүгінгі күні аса қа-

уіпті ауруларға қарсы 68 вакцина, оның ішінде "Казковид" вакци-

насын шығарды, биологиялық препараттардың 52 түрін əзірледі.

2020 жылғы 10 қарашада Қазақстан Президенті Қасым-Жо-

март Тоқаев Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына мүше мемлекет-

тер басшылары кеңесінің отырысында сөйлеген сөзінде ДДҰ (Дү-

ниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы) аясында ауруларды бақылау 

жəне биоқауіпсіздік жөніндегі өңірлік орталықтар желісін құру 

туралы бастаманы жариялады. 

Қазақстанда биологиялық қауіпсіздіктің 3-ші деңгейі - BSL-3 
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зертханасы ашылды, бірақ аса қауіпті вирустық инфекцияларды 

зерттеу үшін BSL - 4 халықаралық стан-

дарты бойынша биологиялық қауіпсіздік-

тің анағұрлым жоғары деңгейі зертханасы 

қажет.

Бүгінгі таңда əлемде BSL - 4 деңгейін-

дегі 59 биозертхана жұмыс істейді. Олар 

23 елде орналасқан. 25 ұқсас зертхана Еу-

ропада, 14 - Солтүстік Америкада жəне 13 

- Азияда орналасқан. Австралияда осын-

дай төрт зертхана бар, тағы үшеуі Африкада. Олар жұмыс істейтін 

елдердің ешқайсысының беделі бұған əсер еткен жоқ.       

Жоғарыда айтылғандардан соғыс уақытындағы қауіп-қатер-

лерге тəн белгілер-бұл зақымдану аймағының кең ауқымы, уақыт-

тың ұзақтығы жəне радиациялық, химиялық, бактериологиялық 

инфекцияның қауіптілігі, адамдардың жаппай зақымдануы əр түр-

лі болуы мүмкін, соның ішінде өмірге қауіп төндіреді: жарақат, 

күйік, радиоактивті сəулелену, контузия, улану, ауыр жұқпалы ау-

рулар.

Осы Əдістемелік нұсқаулықтың мақсаты бейбіт жəне соғыс 

уақытындағы төтенше жағдайларда, қарсыластың радиациялық, 

химиялық қауіпті қазіргі заманғы зақымдау 

құралдарын,  қолдану нəтижесінде, ради-

ациялық, химиялық қауіпті объектілерде 

авария   туындаған кезде, нақты радиаци-

ялық жəне химиялық жағдай туралы де-

ректер алу үшін құрылған радиациялық 

жəне химиялық бақылау постарына  (бұдан 

əрі – РХБ постары) нақты жəне жоспарлы 

жұмысты ұйымдастыруға көмек болып табылады.  Сондай-ақ ха-

лықты, жұмысшылар мен қызметшілерді радиоактивті, улы, күшті 

əсер ететін улы заттардан қорғау бойынша ұсыныстар əзірлеу.
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III-БӨЛІМ. 

Радиациялық, химиялық жəне биологиялық бақылау 

постын құру жəне оның жұмыс істеуі

"Азаматтық қорғау туралы "Қазақстан Республикасы Заңының 

1-бабының 14-тармағына жəне 9-бабы-

на сəйкес азаматтық қорғау құралымда-

ры азаматтық қорғау күштеріне жатады 

жəне бейбіт жəне соғыс уақытында авари-

ялық-құтқару жəне кезек күттірмейтін жұ-

мыстарды жүргізуге арналған.

Жоғарыда көрсетілген Заңның 9-бабы 

2-тармағының жəне Қазақстан Республика-

сы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 23 

сəуірдегі № 387 "Азаматтық қорғау құралымдарын құру, ұстау, мате-

риалдық-техникалық қамтамасыз ету, даярлау жəне тарту қағидала-

ры" бұйрығының талаптарына сəйкес азаматтық қорғау құралымдары 

орталық жəне жергілікті атқарушы органдарда, ұйымдарда құрылады.  

Азаматтық қорғаудың объектілік құралымдары ұйымдарда құры-

лады жəне олардың мүдделерінде пайдаланылады.

Ұйымдарда, əсіресе ықтимал қауіпті объектілерде құрылатын 

азаматтық қорғаудың негізгі құралымдарының бірі "радиациялық-хи-

миялық бақылау бекеті" болып табылады. Сондай-ақ, ҚР Ішкі істер 

министрінің 2015 жылғы 24 ақпандағы № 149 бұйрығына сəйкес РХБ 

посты жағдайды қадағалау, бақылау жəне болжау қызметінің құрамы-

на кіреді жəне азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің аумақтық 

кіші жүйесінің күштеріне жатады. Посттың негізгі мақсаты-бейбіт 

жəне соғыс уақытында радиоактивті жəне химиялық зақымдануды  

(залалдануды) уақтылы анықтау жəне көрсету.

РХБ посты күн сайын қатты əсер ететін улы заттарды өндіретін, 

пайдаланатын жəне тасымалдайтын, сондай-ақ химиялық жəне ради-

ациялық ластану аймақтарында болатын ұйымның АҚБ бұйрығымен 

құрылады. Соғыс уақытында РХБ посты қарсыластың қазіргі за-

манғы зақымдау құралдарын қолдану ауқымы мен салдарын анықтау 
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мен бағалаудың бірыңғай жүйесінің кіші жүйесінің құрамында жұ-

мыс істейді.

РХБ постының құрамы:

РХБ посты азаматтық қорғаудың объектілік құрылымы болып та-

былады, 3 адамнан тұрады: пост бастығы, 2 барлаушы-химик.

РХБ постының жеке құрамы ұйымдар қызметкерлерінің есебінен 

жинақталады. РХБ постының құрамына азаматтарды қабылдау ұйым 

басшысының - объектінің Азаматтық қорғаныс бастығының бұй-

рығымен жүргізіледі.

А) РХБ постының негізгі міндеттері:

- радиоактивті жəне химиялық жағдайды 

бақылау;

- пост орналасқан ауданда радиациялық 

жəне химиялық барлау жүргізу;

-жұқтырған бұлттың таралуын уақтылы 

анықтау, уақыты мен бағытын анықтау;

- ластану аймақтарының шекараларын 

белгілеу;

- ауа, су, топырақ, өсімдік сынамаларын алу жəне оларды зертха-

наға жіберу.

- ауаның беткі қабатындағы метеорологиялық жағдайды бақылау.

- барлау нəтижелерін жинау, өңдеу жəне басқару органына беру.

ҚР ІІМ  "Азаматтық қорғау құралымдарын құру, ұстау, материал-

дық-техникалық қамтамасыз ету, даярлау жəне тарту қағидаларын 

бекіту туралы" 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 387 бұйрығына сəйкес, 

РХБ постын əзірлікке келтіру мерзімдері бейбіт жəне соғыс уақы-

тында – 4 сағаттан аспауға тиіс.      

РХБ постын əзірлікке келтіру жөніндегі іс-шаралар, оларды орын-

дау мерзімдері, қажетті күштер мен құралдар əзірлікке келтіру жоспа-

рында (7-қосымша) көрсетіледі.

Жоспарды ұйым басшысы бекітеді жəне жыл сайын түзетуге жа-

тады.

РХБ посты: бейбіт уақытта – химиялық жəне радиациялық қа-

уіпті объектілерде авариялар қаупі төнген жəне туындаған кезде ұйым 

басшысының өкімі бойынша, соғыс уақытында – бірінші кезектегі 
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азаматтық қорғаныстың бірінші кезектегі іс-шараларын орындауға 

дабыл ала отырып қойылады.

РХБ постының міндетін қою кезінде: бағдарлар; постың орна-

ласқан жері жəне оны жабдықтау тəртібі, бақылау ауданы; радиоак-

тивті, химиялық залалдану анықталған кездегі іс-қимыл тəртібі, "Ра-

диациялық қауіп" жəне "Химиялық дабыл" хабарлау дабылдары жəне 

оларды беру тəртібі; постты қойған бастықпен байланыс көрсетіледі.

Постты бақылауға ыңғайлы болу үшін объект аумағын айналма 

шолу үшін мұнара жабдықталуы мүмкін.

Белгіленген ауданға (пунктке) шығатын 

пост бастығы жергілікті жерді бағдарлайды, 

ауысымға барлаушылардың (бақылаушылар-

дың) химиктерін бөледі жəне жеке құрамға 

мыналарды көрсете отырып, міндет қояды:

- бағдарлар схемасына сəйкес бағдарлар;

- РХБ постының міндеті;

-РХБ көрші посттарының орналасқан жер-

лері;

- кезекші барлаушы химиктің (кезекші бақылаушының) міндеті: 

бақылаушының орны, бақылау ауданы, неге байқау жəне нені ерекше 

назар аудару керек, радиациялық жəне химиялық барлау аспаптарын 

қосу кезеңділігі, химиялық залалдану, радиоактивті ластану (ластану) 

анықталған кездегі іс-қимыл тəртібі;

- екінші химик-барлаушының (екінші бақылаушының) міндеттері;

- "Радиациялық қауіп" жəне "Химиялық дабыл" құлақтандыру да-

былдары, оларды беру тəртібі;

- постты  қойған бастықпен байланысты ұстау тəртібі;

- өз орынбасарына.

Кезекші байқаушының ауысым уақыты жағдайға, оның іс-əре-

кетінің қалыптасқан жағдайларына жəне жыл мезгіліне байланысты 

айқындалады. Ауысатын бақылаушы кірісушіге бақылау нəтижелерін 

жəне не нəрсеге ерекше назар аудару керектігін хабарлайды, бағдар-

лар схемасын, радиациялық жəне химиялық барлау аспаптарын жəне 

посттың басқа да мүлкін береді.

Зақымданудың қазіргі заманғы құралдарын, радиациялық заттар-
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ды уақтылы анықтау үшін РХБ постында бұлттың қозғалу бағытына 

үздіксіз бақылау жүргізіледі.

ə) РХБ постының іс-əрекеті.

Қараңғыда қазіргі заманғы зақымдану құралдарын, ауаның жəне 

аймақтың ластануын анықтау əлдеқайда қиын, өйткені химиялық 

барлау құралының түсінің өзгеруін, индикаторлық түтіктердің тол-

тырғыштарын бақылау жарықтандыруды қажет етеді, сонымен қатар 

топырақтан  немесе  жабдықтардың, қондырғылармен басқа да зат-

тардың бетінен сынама алау  қиындық туғызады.

Сондықтан РХБ постының жеке құрамы осындай жағдайларда 

əрекет етуге үйретілуі тиіс: күндізгі уақытта өз іс-əрекетінің ерек-

шеліктерін мұқият зерделеу, түнде көрі-

нетін бағдарларды анықтау, жергілікті жер 

бедерінің сипатын жəне залалданған ауа 

тоқырауының ықтимал орындарын түсіну. 

РХБ постының бастығы бақыланатын 

аудандағы радиациялық жəне химиялық 

барлау тұрғысынан ең маңызды орын-

дарға ең қысқа бағыттарды белгілеуге 

жəне олар бойынша азимут немесе түнде көрінетін бағдарлар бойын-

ша қозғалыс бағытын анықтай отырып, жеке құрамды жүргізуге мін-

детті. Қараңғы түсісімен РХБ постының бастығы заманауи зақымдану 

құралдарының ластанған ауасының таралу бағыттарын анықтау үшін 

желдің бағыты мен жылдамдығын анықтайды.

б) РХБ посты іс-əрекетінің ерекшелігі. 

Қыста РХБ постының əрекеттері қар жамылғысының, төмен тем-

ператураның, қысқа күннің жəне ұзақ түннің болуына байланысты 

бірқатар ерекшеліктермен ерекшеленеді.

Ұйымның аумағын немесе РХБ посты ор-

наласқан жерді жауып, жаңадан жауған қар 

қазіргі заманғы құралдарды сыртқы белгілері 

бойынша анықтауды қиындатады. Қар қалың 

түскенде рельефті тексеру қиын, сонымен 

бірге қазіргі заманғы зақымдану агенттерінің 

шөгуінен туындаған оның түсінің өзгеруі химиялық зақымданудың 
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сенімді белгісі бола алады.

Төмен температура химиялық барлау құралдарын қолдану-

ды қиындатады, өйткені индикатор түтіктеріндегі реакциялар баяу 

жүреді.Қыста жеке құрам арнайы жабдықталған жылы үй-жайда ор-

наласуы мүмкін. Кезекші бақылаушыларды ауыстыру шамасы сы-

ртқы ауаның температурасына байланысты неғұрлым қысқа уақыт 

аралығынан кейін жүргізіледі. Қорғаныш киімдері мен газқағарлар 

кию алдында мұқият тексеріледі, бұл ретте газқағардың əйнектері 

мен клапанды қораптарының қатып қалуын болдырмау үшін оларды 

дайындауға ерекше назар аударылуы тиіс.

Қыста түнде химиялық барлау құралдарымен жұмыс істеген кезде 

саптаманы қолданып, сорғымен тербелістер санынан көп нəрсені жа-

сау керек, ал индика    тор түтіктерін қолыңызда 

алдын-ала жылыту керек.

Ауаның төмен температуралары (-20 – -30° 

С) кезінде қауіпті заттарды анықтау үшін қызыл 

сақинамен жəне қызыл нүктемен таңбаланған 

индикаторлық түтіктер жəне сары сақинамен 

таңбаланған индикаторлық түтіктер жылытқыш 

көмегімен қыздырылады.

IV-БӨЛІМ. РХБ постын жабдықтау жəне посттың 

құжаттамасы

4.1  РХБ постын жабдықтау

РХБ постының жабдықтау табеліне сəйкес:

1.əрқайсысына қосымша патроны бар сүзгіш газқағар;

2.əрқайсысына респиратор;

3.əр қайсысына Л-1, ЖҚК типті жеңіл қорғаныс костюмі;

4.ИД-02 үлгісіндегі жеке дозиметрлер жиынтығы;

5.химиялық барлаудың əскери аспабы ХБƏА;

6. газ талдағыштар;

7. МК-3 типті метеорологиялық жиынтық;

8. КПО-1М үлгісіндегі сынамаларды іріктеу жиынтығы;

9. КЗО-1 қоршау белгілерінің жиынтығы;
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10. электрлік қалта шамы;

11. қауіпсіздік көзілдірігі;

12. жеке қорғанудың медициналық құралдары (жеке дəрі қобди-

шалары, жеке химияға қарсы пакеттер, жеке таңу пакеттері) əрқай-

сысына.

Ескерту: 

1.Ұйымда жарақтандыру нормаларын-

да көрсетілген материалдық-техникалық 

құралдардың типтері (маркалары) болмаған 

кезде мəні жағынан жақын сипаттамалары 

бар отандық өндірістің өзге де материал-

дық-техникалық құралдарын қолдануға рұқ-

сат етіледі.

2. Радиациялық жəне химиялық барлау, дозиметриялық бақылау 

аспаптарының атауы мен маркалары жарақтандыру нормаларын-

да əмбебап жəне неғұрлым заманауи (отандық өндіріс) аспаптарды 

шығаруға байланысты өзгеруі мүмкін.

4.2. РХБ постының құжаттамасы

РХБ постында келесі құжаттама болуы керек:

* радиациялық жəне химиялық бақылау (барлау) журналы (1-қо-

сымша);

* сынамаларды іріктеу жəне тапсыру журналы (2-қосымша);

* метеодеректерді есепке алу журналы (3-қосымша);

* метео хабарлама  бланкілері (4-қосымша)

* бағдарлар сызбасы;

* сəулелену дозаларын есепке алу карточкасы (5-қосымша);

Сонымен қатар, РХБ постында келесі құжаттар жиынтығы болуы 

керек:

- ұйым басшысының РХБ постын құру туралы бұйрығы;

- РХБ постын əзірлікке келтіру жоспары (6-қосымша);

- жеке құрамның сəулеленуін бақылау журналы (7-қосымша);

- РХБ посты жеке құрамының функционалдық міндеттері (8-қо-

сымша); 

V-БӨЛІМ. 
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Метеорологиялық факторларды анықтау кезіндегі РХБ 

постының іс-əрекеті (метеорологиялық бақылау)

5.1. Ауа райы туралы жалпы ақпарат:

Бөлім (бөлімше) орналасқан аудандағы ауаның жерге жақын қаба-

тындағы ауа райы туралы деректер тактикалық жағдайдың құрамдас 

бөлігі болып табылады жəне радиациялық жəне химиялық жағдайды 

бағалау үшін жəне РХБ постының міндеттерін орындау кезінде қажет.

Ауа райы – бұл атомосфераның үздіксіз ауысып тұру қалыпы. 

Ол сипатталады: 

A.ауа мен топырақ температурасымен; 

B.атмосфералық қысыммен; 

C.желдің бағыты мен жылдамдығымен; 

D.ауаның ылғалдығымен; 

E.бұлттылықпен; 

F.жауын-шашынмен. 

А) Температура - ауаның немесе топырақтың беткі қабатының 

жылу күйінің сипаттамасы. Ол термометрмен Цельсий градусымен 

өлшенеді.

В) Атмосфералық қысым - атмосфераның жер бетіне қысымы. 

Нақты атмосфералық қысым үнемі өзгеріп отырады, атмосферада бо-

латын көптеген процестерге жəне оны өлшеу орнының теңіз деңгейі-

нен биіктігіне байланысты.

С) Жел - жер бетіне қатысты ауаның қозғалысы. Жел жылдамдық 

пен бағытпен сипатталады. Желдің жылдамдығы секундына метрмен 

жəне сағатына километрмен өлшенеді. Желдің күші баллмен өлше-

неді.

Бофорт шкаласы - желдің күшін (жылдамдығын) көзбен бағала-

уға жəне баллмен жазуға арналған шартты шкала. Масштабтағы жел-

дің күші желдің əртүрлі заттармен əрекеттесуі арқылы анықталады.

Бофорт шкаласы бойынша жер бетіндегі желдің күші

(ашық тегіс бетінен 10 м стандартты биіктікте)
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Бо-

форт 

балл-

дары

Желдің 

күшін 

сөзбен 

анықтау

Желдің 

жылдам-

дығы, м / 

сек

Желдің қалпы

   

құрғақ жерде теңізде

0 Штиль 0-0,2 Штиль. Түтіндігі-

нен көтеріледі

Теңіз беті айнадай

1 Тыныш 0,3-1,5 Желдің бағыты 

түтіннің əсерінен 

байқалады, бірақ 

флюгермен емес

Толқын, толқында 

көбік жоқ

2 Жеңіл 1,6-3,3 Желдің қозғалы-

сы бетке сезіледі, 

жапырақтар 

тербеледі, флюгер 

қозғала бастайды

Қысқа толқындар, 

толқындар соққы 

жасамайды, əйнек 

тəріздес болады

3 Əлсіз 3,4-5,4 Ағаштардың жапы-

рақтары мен майда 

бұтақтар үнемі 

шайқалады, жел 

жоғарғы жалаулар-

ды желбіретеді

Қысқа, нақты толқын-

дар. Толқын шайқа-

лып, əйнек тəріздес 

көбік жасайды, арасы-

на кішкене ақ бұйра 

көбіктер көрінеді 

4 Қалыпты 5,5-7,9 Жел шаңды жəне 

қағаздарды көте-

реді, ағаштардың 

майда бұтақтарын 

қозғалысқа түсіреді

Толқындар со-

зылыңқы, бұйра ақ 

көбіктер көбейеді 

5 Балғын 8,0-10,7 Жіңішке ағаш 

бұтақтары тербе-

леді, жоталары бар 

толқындар суда 

пайда болады

Ұзындығы жақсы ай-

тарлықтай, бірақ өте 

үлкен емес толқын-

дар,бұйра көбіктер 

барлық жерде көрінеді 

(кейбір жағдайлар-

да шашырау пайда 

болады)
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6 Күшті 10,8-13,8 Қалың ағаш 

бұтақтары шай-

қалады, телеграф 

сымдары гуілдейді

Үлкен толқындар пай-

да бола бастайды. Ақ 

көбік жоталары едəуір 

аумақты алып жатыр 

(шашырауы мүмкін)

7 Қатты 13,9-17,1 Ағаш діні шайқа-

лады, желге қарсы 

жүрі қиын

Толқындар үлкен, 

жоталар үзіледі, көбік 

жел бағыты бойынша  

жатады

8 Өте қатты 17,2-20,7 Жел ағаш бұтақта-

рын сындырады, 

желге қарсы жүрк 

қиын 

Орташа биік ұзын 

толқындар. Толқын-

дардың шеттерінен 

су шашырайды. 

Көбік жолақтары жел 

бағытынмен қатарласа 

түседі

9 Дауыл 20,8-24,4 Шағын зақымдар; 

жел түтін қақпақта-

рын жəне плитка-

ларды бұзады

Толқындар биік. 

Көбіктің ені кеңейіп, 

жел бағыты бойынша 

тығыз жолақтармен 

жатады.Толқындар 

жағаға ұрылып, су 

күшпен шашырап, 

көруді нашарлатады

10 Қатты 

дауыл

24,5-28,4 Құрылыстар едəуір 

қирайды, ағаштар 

тамырымен жұлы-

нады. Құрғақ жер 

сирек болады. 

Иіліңкі созылыңқы 

жəне  өте биік 

толқындар. Пайда 

болған көбік, желмен 

мақта тəріздес болып 

көтеріліп бұлтқа 

ұқсайды. Теңіздің 

беті көбіктен аппақ. 

Толқындардың күшті, 

екпінді ұрылуынан 

пайда болған дыбыс, 

қатты соққыларға үқ-

сайды. Көру нашар. 
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11 Өте қатты 

дауыл

28,5-32,6 Үлкен кеңістіктегі 

үлкен бұзылулар. 

Құрлықта өте сирек 

кездеседі

Өте жоғары толқын-

дар. Шағын жəне орта 

кемелер кейде көріні-

стен жасырылады. 

Теңіз беті, жел бағыты 

бойынша жатқан ұзын 

мамықтай көбікпен 

жабылған.  Толқын-

дардың шеттері көбік-

ке айналады. Көріну 

нашар

12 Боран 32,7 жəне 

жоғары

 Ауа көбік пен су 

ш а ш ы р а н д ы с ы н а 

толы. Теңіздің беті 

толығымен көбікпен 

жабылған. Көру өте 

нашар. 

Желдің бағыты румбада немесе градуста "жел қай бағыттан  

соғып тұрғанымен"  сипатталады.

РХБ постында 8 румбының бірімен желдің бағыты сипатталу 

керек: 

«С» - солтүстік;  

«О» - оңтүстік; 

«Б» - батыс; 

«Ш» - шығыс; 

«СШ» - солтүстік шығыс; 

«ОШ» - оңтүстік шығыс;

«ОБ» - оңтүстік батыс; т.с.с 

Егер жел бағытта тұрақсыз болса, онда екі румба көрсетіледі, 

оның ішінде оның бағыты өзгереді, мысалы, "О-ОБ" - оңтүстік-

оңтүстік-батыс.

D) ауаның ылғалдылығы - ауадағы су буының құрамы. Əдетте 

"салыстырмалы ылғалдылық"ұғымын қолданыңыз. Далалық жағдай-

ларда салыстырмалы ылғалдылық МК-2.9 метеокомплекттен аспира-

циялық психрометрдің көмегімен өлшенеді .
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Бұлттар - атмосферада тоқтатылған су буының конденсация 

өнімдері-су тамшылары немесе мұз кристалдары (немесе екеуі де бір-

ге). Тамшылар немесе кристалдар үлкейген кезде олар жауын-шашын 

түрінде түседі.

Е) бұлттылық сандық немесе сапалық сипатталады.

Сандық сипаттама баллмен көрсетіледі: анық - 0-1 балл; жаппай 

бұлттылық-10 балл. Сапалық сипаттамасы - "анық", "шағын бұлт-

ты", "көшпелі бұлттылық", "бұлтты" жəне т. б. 

Конденсация өнімдерінің (су тамшылары немесе мұз кристалда-

ры) тікелей жер бетіне жиналуы тұман деп аталады. Тұман-көріну 1 

км-ге дейін, егер көріну 1 км-ден асса, онда олар "тұмандық"дейді.

F) жауын - шашын-бұлттардан түсетін немесе жер бетінде жəне 

басқа да заттарда шөгілетін қатты немесе сұйық күйдегі су.

Жауын-шашын  - бұлттардан жаңбыр, боран, қар, қар немесе мұз 

жармасы, бұршақ түрінде түседі. Жауын-шашын түскен су қабаты-

ның қалыңдығымен миллиметрмен өлшенеді. Жауын - шашын  - 

тоқтаусыз себелеп (ұзақ уақытқа созылуы мүмкін), екпінмен (боранға 

қарағанда қарқынды; бірнеше сағатқа созылуы мүмкін) жəне нөсер 

(қысқа мерзімді-15-30 минут) болып ажыратылады.

Ауаның тік тұрақтылығының үш дəрежесі (АТТ) бар: конвек-

ция, изотермия жəне инверсия.

 Конвекция- температураның айыр-

машылығына байланысты ауаның бір дең-

гейден екінші деңгейге ауысуы. Конвекция 

дегенде, жоғары қарай ығысатын ауа ағымы 
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деп түсінеміз.  Жаздың ашық күндерінде биіктікте ауаның қарқынды 

араласуы байқалады. Жылдың жылы мезгілінде, күндіз ашық ауа – 

райында жəне желдің жылдамдығы 4 м/с аспайтын кезде, күн шыққан-

нан кейін 2 сағаттан кейін байқалады, ол 

батқанға дейін 2-2,5 сағат бұрын бұзылады. 

Конвекция шығарылатын өнімдердің үлкен 

аумаққа таралуына ықпал етеді.

  Изотермия - 

белгілі бір қа-

баттағы биіктігі 

бар ауа темпера-

турасының өз-

гермеуі. Кейде оны -тік изотермия дей-

ді. Бұл жағдайда ауа күйін немқұрайлы деп 

санауға болады. Ол ауаның бейтарап тік 

тепе-теңдік жағдайымен сипатталады. Жылдың жəне тəуліктің кез 

келген уақытында байқалады:

А) желдің жылдамдығына қарамастан бұлтты ауа райында;

Ə) желдің жылдамдығы бұлттылыққа қарамастан 4 м/с астам.

Өтпелі жағдай ретінде изотермия таңертең жəне кешке бір сағат 

ішінде ашық ауа-райында байқалады. Изотермия-шығарылатын өнім-

дердің үлкен аумаққа көлденең таралуы.  

Инверсия - ауа температурасының белгілі 

бір қабаттағы биіктікпен көтерілуі (əдеттегі 

төмендеудің орнына). Кейде оны -жердің ин-

версиясы немесе температураның инверсиясы 

дейді. Ауыр ауа төменгі жағында, ал жоғарғы 

жағында жылы болған кездегі құбылыс. 

Ол əдетте түнде, ашық немесе бұлтты ау-

а-райында жəне желдің жылдамдығы 4 м/с-тан аспайды, күн батқанға 

дейін шамамен 1 сағат бұрын пайда болады жəне күн шыққаннан кей-

ін бір сағат ішінде бұзылады. Қыста ашық аязды ауа-райында оны 

күндіз / 40* жəне 56*/ендікте байқауға болады.

Ол ластанған ауаның таралуына жəне жер бетінде жиналатын УЗ 

жоғары концентрациясының сақталуына жол бермейді, жердің беткі 
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қабатына жиналады. 

5.2 РХБ постының метеорологиялық бақылау жүргізу тəртібі 

туралы нұсқаулық

Метеорологиялық бақылау жүргізу үшін РХБ посты МК-3 (МК-

3м) метеоқұрамымен қамтамасыз етіледі.

МК-3-желдің бағыты мен жылдамдығын, ауа мен топырақтың 

температурасын анықтауға, сондай-ақ шағын аудандардағы жел ре-

жимінің ерекшеліктерін зерттеуге арналған.

Метеожабдықтың өрістету уақыты - 8 минут.

Метеожабдықтың ұю уақыты - 6 минут.

Метеожиынтықта не болады: 

- сөмке;

- қол анемометрі;

- екі жалауша (қорғаныш жəне ақ түсті);

- ромбтар көрсеткіштері (қапта);

- термометр-өзек;

- "Андрианов"компасы;

- секундомер;

- жиналмалы бағана (қапта);

- жарық сигналы бар  қалта фонары;

- қалам тəріздес пышақ;

- метеобақылаулар журналы, метео хабар-

лама бланкілері;

- графитті қарындаш;

- қарындаш үшін өшіргіш;

- мақта мата 20х20 см.

Метеорологиялық бақылауларға арналған орын мүмкіндігінше 

ауаның еркін қозғалысы үшін ашық болуы тиіс, 

ал жер бедері, өсімдік жамылғысы жəне жақын 

орналасқан ғимараттар (құрылыстар) желдің 

бағыты мен жылдамдығының қатты өзгеруін ту-

дырмауы тиіс. Метеокомплектті орманда, қалың 

бұтада жəне желге жабық басқа жерлерде орнала-

стыруға болмайды.

2-сурет. Метеорологиялық бақылау: 
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1 – анемометр; 

2 – таспа ;

3-ромбтардың көрсеткіштері;

4-топырақ температурасын анықтау 

үшін термометр төсеу; 5-компас, 6-шам.

5.3.Желдің жылдамдығын өлшеу кезіндегі 

бақылаушының іс-əрекеті:

Анемометрдің бастапқы көрсеткіштерін 

журналға жазады;

Анемометр аттестатында бар жел жылдам-

дығына түзетулерді желдің жылдамдығын дəл өлшеу қажет болған 

жағдайда пайдаланыңыз.

Сурет бойынша (батареяны полярлықты сақтай отырып орна-

тыңыз, «MODE» батырмасын басу арқылы, аспапты қосу, аспапты 

өшіру үшін, «MODE»жəне «SET» батырмаларын бір мезгілде ба-

сыңыз, Температура дисплейінде өлшем бірліктерін ауыстыруға ар-

налған батырма )

5.4 Желдің бағытын өлшеу кезіндегі бақылаушының əрекеті.

Желдің бағытын анықтау үшін байқаушы жалаушаны бос ұшы-

ның алдында жалаушаның сырық пен бақылаушының арасындағы тұ-

стамада болатындай желге қарсы тұруы тиіс. Жалаушаның тербелісін 

бақылау 30-60 С ішінде жүргізіледі, мұндай уақыт аралығы оның 

жекелеген тербелістері туралы емес, желдің ор-

таша бағыты туралы деректер алу үшін алынады. 

Бақылаудан кейін жалаушаның орташа жағдайы 

журналға жазылады.Желдің бағыты-бұл желдің 

соққысы. Егер жалаушы негізгі ромбтар ара-

сында, мысалы, Шығыс жəне солтүстік-шығыс 

арасында сақталса, онда аралық (шығыс – сол-

түстік-шығыс) ромбтар жазылады. Егер жалау-

ша үш румбадан асатын бұрышта ауытқып кетсе 

жəне желдің үлкен тұрақсыздығына байланысты жалаушаның басым 

орнын анықтау мүмкін болмаса, сызықша арқылы осы ауытқулардың 

румбаларының шекті мəндері шығарылады, мысалы, "С-Ш" (желдің 

бағыты Солтүстік румбадан шығысқа дейін өзгереді).
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5.5 Ауа температурасын өлшеу кезіндегі 

бақылаушының іс-əрекеті:

• заттардан алыс өлшеу орнын таңдайды;

• термометрді қораптан шығарады жəне 

сымның беріктігін тексереді;

• сымның ілмегін қолдың ортаңғы саусағы-

на қойып, сымды сұқ саусағыңызбен жəне бас 

бармағыңызбен қысыңыз, қолды жұдырыққа 

қысыңыз;

• жартылай бүгілген қолдың бірқалыпты қозғалысымен термометр 

бар сымды көлденең жазықтықта бастың үстінен айналмалы қозға-

лысқа келтіреді;

• жазда термометрдің 100 айналымынан (1 мин) немесе қыста 200 

айналымнан (2 мин) кейін сұқ саусақты созады жəне термометрдің 

айналуын біртіндеп баяулатады, термометр қолдың саусақтарына 

жақындағанша сымды саусаққа орайды;

• термометрді жоғарғы бөлігінен алады жəне оның көрсеткіштерін 

есептейді. Температураны есептеу кезінде термометрдің резервуары-

на дем алуға жəне қол тигізуге тыйым салынады, өйткені бұл көр-

сеткіш өзгереді. Егер бақылау күн шуақты күнде жасалса, онда санау 

сіздің денеңіздің көлеңкесінде жасалады. Алдымен градустың оннан 

бір бөлігі есептеледі (олардың мəні сілтеме кезінде тез өзгеруі мүм-

кін), содан кейін бүкіл градус. Бақылау үшін температураны өлшеу 

екі өлшеу бірдей нəтиже бергенше қайталануы керек;

• метеодеректерді есепке алу журналының тиісті бағанына темпе-

ратура мəнін жазады. Теріс температуралар кезінде жазу кезінде " - " 

белгісі қойылады, оң температуралар кезінде "+" белгісі қойылмайды. 

Егер санау кезінде градус бүтін сан алынса, онда оныншы бөліктің 

орнына "0"деп жазу керек.

5.6. Топырақ температурасын өлшеу кезіндегі бақылаушының 

əрекеті:

• қоршаған ортаның сипатына (ылғалдылық, өсімдіктер жəне т. б.) 

сəйкес келетін шағын аймақты (20×5 см) таңдайды;

• термометрді осы бөліктің ортасына көлденеңінен шкаламен 

жоғары қояды; жалаңаш топырақта термометр оның жартысы бүкіл 
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ұзындығы бойынша (негізінен резервуар) топырақта, ал екіншісі күн 

сəулесіне ашық болатындай етіп кішкене ойыққа салады;

• термометр салынған орынды белгілейді (қоршайды) (əйтпесе 

термометрді ұсақтау оңай); 

• 10 минуттан кейін жəне термометрге тигізбестен екі рет (өзін-өзі 

бақылау үшін) оның көрсеткіштерін есептейді;

• термометр көрсеткіштерін журналға жазады (термометрге түзе-

тулерді есепке алмағанда).

Атмосфераның жерге жақын қабатындағы метеорологиялық 

жағдай туралы деректер тəулігіне 4 рет 3.00, 9.00, 15.00, 21.00-де 

өлшенеді жəне метеоқоспалар бланкісінде жазбаша түрде ұйымның 

ақ мəселелеріне жетекшілік ететін басқарма немесе бөлім бастығы-

на ұсынылады. Кезектен тыс хабарламалар қарсылас жаппай қы-

рып-жою қаруын қолданған кезде ұсынылады.

Əр жолы метеодеректерді есепке алу журналында бақылау орны 

мен уақыты (сағаты, күні, айы жəне жылы); 

желдің бағыты, жылдамдығы мен сипаты 

(тұрақты, тұрақсыз, екпінді), ауа темпера-

турасы, ал қажет болған жағдайда топырақ 

бетінің температурасы жазылады. Бұлт-

тылықтың, тұманның, жауын-шашынның, 

боранның бар-жоғын, олардың сипаты 

қандай екенін, пайда болу (басталу) жəне 

жоғалу (аяқталу) уақытын көрсете отырып, 

қарапайым көзбен шолып бақылау нəтижелері метеодеректерді есеп-

ке алу журналына енгізіледі.

VI - БӨЛІМ. 

Радиоактивті ластану анықталған кезде РХБ постының дози-

метриялық бақылауы жəне əсері

Дозиметриялық бақылау-бұл РХБ постының жеке құрамының ра-

диоактивтік сəулеленуін бақылау жəне өндірістік жабдықтың, басқа 

да түрлі техниканың, азық-түліктің, судың жəне т. б. радиоактивтік 

ластану дəрежесін анықтау үшін ұйымдастырылатын іс-шаралар 
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жүйесі.

Дозиметриялық бақылау сəулеленуді бақылауды жəне радиоак-

тивті ластануды бақылауды қамтиды.

6.1 Сəулеленуді бақылау.

Сəулеленуді бақылау РХБ постының жеке құрамының олар ор-

наласқан аудандардағы сіңірілген сəулелену дозалары туралы дерек-

терді уақтылы алу мақсатында жүргізіледі. Бақылау деректері бойын-

ша сыртқы əсер ету фактісі анықталады немесе расталады, бекеттің 

жұмыс қабілеттілігі бағаланады жəне медициналық мекемелерде 

емделу қажеттілігін айқындау мақсатында олардың радиациялық 

зақымдануы нақтыланады (айқындалады).

РХБ постының жеке құрамының сəулеленуін бақылау жіті сəу-

лелік аурудың ауырлық дəрежесін бастапқы диагностикалау үшін қа-

жетті əрбір адамның сəулелену дозалары туралы деректерді алу мақ-

сатында жеке əдіспен жүргізіледі.

Дозалар жеке құрамның сəулеленуін бақы-

лау журналына (7-қосымша) өсу қорытынды-

сымен жазылады. Мерзімді түрде жиынтық 

дозаны сəулелену дозаларын есепке алу кар-

точкасына да жазады (5-қосымша).

Рұқсат етілген нормалардан артық сəу-

лелену дозаларын алған жеке құрам жұмыс 

қабілетін ішінара немесе толық жоғалтады. Жұмысқа қабілеттілік 

дегеніміз-адамдардың сəулеленуден кейін белгілі бір уақыт ішінде өз-

дерінің кəсіби міндеттерін орындау мүмкіндігі. Алынған дозаға жəне 

сəулелену ұзақтығына байланысты адамдардың жұмыс қабілеттілі-

гінің келесі санаттары белгіленеді: жұмыс қабілеттілігі толық, жұмыс 

қабілеті сақталған, жұмыс қабілеті шектеулі жəне жұмыс қабілеті 

айтарлықтай шектеулі. Бұл категориялау РХБ постының бастығы-

на радиоактивті заттармен ластанған жерде əрекет ету кезінде жеке 

құрамды пайдалану туралы қажетті шешімдер қабылдауға мүмкіндік 

береді.

Ол үшін дозиметрлерден көрсеткіштер алынады, содан кейін сəу-

леленген адамдардың орташа дозасы болады жəне тиісті кесте (9-қо-

сымша) бойынша олардың жұмысқа қабілеттілік санаты белгіленеді.
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6.2 Радиоактивті ластануды бақылау.

Радиоактивті ластануды бақылау адамдардың, ауыл шаруашылығы 

жануарларының, көліктің, киімнің, азық-түліктің, судың жəне басқа 

да объектілердің радиоактивті заттармен ластану  дəрежесін айқын-

дау үшін жүргізіледі. Ол гамма-сəулелену бойынша объектілердің 

ластану дəрежесін өлшеу немесе бета - жəне альфа-сəулелену бой-

ынша меншікті белсенділікті айқындау жолымен жүзеге асырылады. 

Адамдардың, ауыл шаруашылығы жануарларының, сондай-ақ тех-

никаның, жабдықтың, киім-кешек пен басқа да материалдық құрал-

дардың сыртқы сəулелену көздері ретінде радиоактивті ластану дəре-

жесі олардан сəулеленудің экспозициялық дозасының қуатын өлшеу 

арқылы бағаланады.

Радиоактивтік зақымдануды (ластануды) бақылау жұқтыру бол-

маған кезде тəулігіне 4 рет 6.00, 12.00, 18.00, 24.00 – де жүргізіледі, ал 

жұқтыру анықталған кезде-дереу РХБ постының бастығына баяндай-

ды. Өлшеу нəтижелері радиациялық жəне химиялық бақылау журна-

лына толтырылады жəне ұйымның АҚ бастығына ауызша нысанда 

баяндалады.

Сəулелену дозасының қуаты (радиация деңгейі) ДП-5В типті ас-

паптардың көмегімен өлшенеді. жəне т. б.

Гамма-сəулелену бойынша ластану дəрежесін анықтау үшін зерт-

телетін объектінің сəулелену дозасының қуаты (сəулелену деңгейі) 

өлшенеді, кейіннен алынған шаманы рұқсат етілген шамамен салы-

стырады.

Адамдардың, техника мен көліктің радиоактивтік зақымдануын 

(ластануын) бақылау тұтас немесе іріктемелі болуы мүмкін.

Жаппай бақылау кезінде жеке құрам мен техниканың 100% тек-

серіледі.

Жеке құрамның зақымдануын (ластануын) іріктеп бақылау кезін-

де: буында — 1-2 адам, топта — 2-3 адам, командада — 6-9 адам 

тексеріледі. Жұмысшылар мен қызметшілердің зақымдануын (ласта-

нуын) іріктеп бақылау кезінде бригада (цех) жеке құрамының 5-10% 

- ы тексеріледі.

Ұқсас жағдайларда жұмыс істейтін техника мен көлікті іріктеп 

бақылау үшін техниканың немесе көліктің əрбір 10 бірлігінен 1-2 бір-
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лік тексеріледі.

Адамдардың, ауыл шаруашылығы жануарларының, техниканың 

жəне басқа да объектілердің радиациялық барлау аспаптарының 

көмегімен радиоактивті ластану дəрежесі мынадай реттілікпен ай-

қындалады:

- объектінің ластану дəрежесі анықталатын жерде Рф гамма-фоны 

өлшенеді;

- Ризм бақыланатын объектісінің зерттелетін бетіндегі дозаның 

қуаты өлшенеді;

- зерттелетін бетіндегі доза қуатының шамасынан гамма-фон ше-

геріледі (алынған нəтиже Р (сəул.) объек-

тісінің радиоактивті ластану дəрежесін си-

паттайтын болады).

Гамма-фон зерттелетін объектіден кемін-

де 15-20 м қашықтықта өлшенеді. Бақылау 

орындарындағы Гамма-фон ең аз болуы 

жəне шамалардан 3 еседен аспауы тиіс.

Бақыланатын объектінің дозасының қуа-

тын өлшеу үшін радиациялық барлау құралы 

объектінің бетіне 1-1,5 см қашықтықта тасымалданады жəне объек-

тінің бетінен баяу қозғалады.

 Жердің гамма-фонын өлшеу ұзақтығы жəне бақыланатын объек-

тінің дозасының қуаты бірдей болуы тиіс.

Объектінің радиоактивті ластану (ластану) дəрежесі мынадай 

формула бойынша айқындалады:

Р
сəул.

= Рөлш.- Рф/К, 

мұндағы К-бақыланатын объектінің экрандау əсерін ескеретін ко-

эффициент. Автокөлік, арнайы техника жəне т.б. үшін К=1,5, адамдар 

мен ауыл шаруашылығы жануарлары үшін К=1,2, жеке қорғаныс 

құралдары, медициналық-санитариялық мүлік, азық-түлік ыдысы, ас 

үй мүкəммалы, асханалар, наубайханалар жəне азық-түлік қоймала-

рының жабдықтары үшін К=1.

Гамма-фон рұқсат етілген нормалардан асып кеткен жағдайларда 

адамдардың зақымдануын (ластануын) бақылау паналарда немесе ра-

диацияға қарсы паналарда жүргізіледі.
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Ластанған аудандардан шығаруға болмайтын жəне гамма-фонның 

үлкен болуына байланысты олардың ластану дəрежесін сол жерде өл-

шеу мүмкін болмайтын объектілердің радиоактивті ластануын бақы-

лау сынамаларды алу жолымен жүргізіледі, кейіннен оларды радио-

метриялық зертханаларда талдау жүргізіледі.

Нейтрондық сəулелену əсеріне ұшыраған техниканың əсерден 

пайда болған белсенділігінің болуын анықтау үшін техниканың сыр-

ты мен ішінде екі өлшеу жүргізіледі. Егер өлшеу нəтижелері бір-бірі-

не жақын болса, бұл техниканың белсенділігі жоғары екенін білдіреді.

Автомашина шанақтарының брезент тенттерінің, құрылыстардың 

қабырғалары мен қалқаларының жəне гамма-сəулелену үшін мөлдір 

басқа да объектілердің беттерінің радиоактивті ластану дəрежесін 

бақылау кезінде, ең алдымен, РЗ қандай бетті (ішкі немесе сыртқы) 

ластағанын анықтау қажет. Бұл үшін тексергенде бетінің шешіп екі 

құралдың іші мен сырты. Егер аспаптың көрсеткіштері сыртынан қа-

рағанда едəуір үлкен болса, онда зерттелетін бет залалданған, ал егер 

бұл көрсеткіштер шамамен бірдей болса, зерттелетін бет залалдан-

баған (ластанбаған).

Азық-түліктің жəне дайын тамақтың радиоактивті ластану (ла-

стану) дəрежесі бетінен сынама алу жолымен анықталады. Сұйық 

тамақ өнімдерінің (сүт, қаймақ, өсімдік майлары, жеміс шырындары 

жəне т.б.) жəне дайын тағамның сынамалары өнімнің бүкіл массасын 

мұқият араластырғаннан кейін алынады.

Қаптамадағы өнімдердің (сұйықтықтан басқа) сынамаларын қап-

тамалық материалға іргелес қалыңдығы 1-2 см қабаттан алады. Ол 

үшін қаптама кесіледі (ашылады), содан кейін өнім алынып, мұқият 

араластырылады. Ашуға жататын қап-

тамалардың саны азық-түліктің түрі-

не, қорлардың мөлшеріне жəне сақтау 

шарттарына байланысты белгіленеді, 

бірақ барлық жағдайларда кемінде үш 

қаптама ашылады.

Қаптамалары радиоактивті шаң 

үшін тұмшаланбаған өнімдер ғана 

бақылауға жатады. Судың радиоактивті 
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ластану  дəрежесін анықтау кезінде екі сынама алынады: біреуі — су 

көзінің жоғарғы қабатынан, екіншісі — төменгі қабаттан.  Су көзінің 

жоғарғы қабатынан сынамаларды кез келген таза ыдысқа (банкалар, 

шелектер жəне т.б.) алады. Төменгі қабаттан сынама арнайы су қа-

былдағыштың көмегімен алынады (сынаманы алу алдында суды шай-

қау қажет).

6.3 Радиоактивті ластану анықталған кездегі РХБ постының 

əрекеті.

Бірінші бақылаушы радиоактивтік зақымданудың басталғанын 

анықтағаннан кейін жеке қорғаныс құралдарын қолданады жəне ол 

туралы РХБ постының бастығына баяндайды, радиация деңгейін 

бақылауды жалғастырады жəне пост орналасқан ауданда жаяу тəртіп-

пен радиациялық барлау жүргізеді, радиоактивтік заттармен залал-

данған учаскелерді қоршау белгілерімен белгілейді.

Радиация деңгейі 0,5 р/С жəне одан жоғары болған кезде РХБ 

постының бастығына баяндайды, радиация деңгейінің ең жоғары 

мəніне жеткенге дейін радиация деңгейін бақылауды жалғастыра-

ды. Радиация деңгейінің төмендеуін (өлшенуін) одан əрі бақылауды 

сағатына 1-2 рет жүзеге асырады.  РХБ постының бастығы радиация 

деңгейлерін нақтылайды жəне ұйымның АҚ бастығына баяндайды. 

Күзет орнының бастығы "РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІП" дабылын РХБ 

постын қойған ұйымның АҚ бастығының нұсқауы бойынша ғана бе-

реді. Алынған деректерді (радиация деңгейі жəне оны өлшеу уақыты) 

радиациялық жəне химиялық бақылау журналына жазады.

Радиация деңгейі 50 р/с жеткен кезде РХБ постының барлық жеке 

құрамы қорғаныс ғимаратына (радиацияға қарсы панаға, жертөле 

жəне тереңдетілген үй-жайға) жабылады жəне панадағы радиация 

деңгейін өлшеуді жалғастырады. Бұл жағдайда жергілікті жердегі 

радиация деңгейінің шамасы жабу арқылы əлсіреу коэффициентін 

(Қəлс) ескере отырып айқындалады. Радиацияны жабу арқылы əл-

сірету коэффициенті екі өлшеммен жүргізіледі. Бірінші өлшеу 0,7-1 

м биіктікте қорғаныш құрылысының (радиацияға қарсы жабынның, 

жертөле жəне тереңдетілген үй-жайдың) сыртында жүргізіледі. жер 

деңгейінен жоғары( Р1), екіншісі-қорғаныс ғимаратының сыртында 

(радиацияға қарсы баспана, жертөле жəне жерленген бөлме) (Р2), со-
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дан кейін:

К
əлс

.=Р1/Р2

Радиацияның əлсіреу коэффициентін кестеден де алуға болады 

(№10 қосымша).

Егер радиация деңгейі тез өзгерсе жəне баспананың əлсіреу ко-

эффициентін анықтау мүмкін болмаса, онда радиация деңгейлері 

тұрақтанғанға дейін мезгіл-мезгіл баспанадан шығу арқылы өлше-

неді.

Радиоактивті ластану аймағынан шыққаннан кейін РХБ посты-

ның жеке құрамы толық санитариялық 

өңдеу жүргізеді.

VII-БӨЛІМ. 

Химиялық бақылау жəне хими-

ялық залалдану анықталған кездегі 

РХБ постының əрекеті

7.1 Химиялық бақылау.

Химиялық бақылау қауіпті зат-

тардың, химиялық заттардың, бактериялық жеке қорғаныш 

құралдарының, киімнің, техниканың, көліктің, құрылыстардың, 

азық-түліктің, судың, жем-шөптің жəне басқа да объектілердің, 

сондай-ақ жергілікті жер мен ауаның жұқтыру фактісі мен дəре-

жесін; залалданған объектілерді газсыздандырудың (дезинфекция-

лаудың) толықтығын; адамдардың жеке қорғаныш құралдарынсыз 

əрекет ету мүмкіндігін айқындау мақсатында жүргізіледі; қарсы-

ластың белгісіз қауіпті заттарды, бактериялық құралдарды қолда-

ну жəне оларды талдау фактісі.

Химиялық бақылау ауада қауіпті заттар мен химиялық заттар 

концентрациясының болжамды шамасын, техниканың, көліктің, 

жергілікті жердің зақымдану дəрежесін анықтауға жəне зарар-

ланған аудандарда сынама алуға мүмкіндік беретін ƏХҚБ типті 

химиялық барлау аспаптарының жəне т.б. көмегімен жүргізіледі.

Объектілерді жұқтыру дəрежесі қарсыластың химиялық қару-
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ды əр қолданғаннан кейін анықталады.

Бірінші кезекте химиялық зақымдану ошағында немесе хими-

ялық зақымдану аймағында қалған 

жеке қорғану құралдары, киім, аяқ 

киім, техника, көлік, құрылыстар, 

сондай-ақ азық-түлік, су жəне жем-

шөп химиялық бақылауға жатады.

Жұқтыру болмаған кезде хими-

ялық залалдануды бақылау тəулігіне 

4 рет 6.00, 12.00, 18.00, 24.00 – де, 

ал залалдану анықталған кезде-де-

реу жүргізіледі. Өлшеу нəтижелері радиациялық жəне химиялық 

бақылау журналына толтырылады жəне ұйымның АҚ бастығына 

ауызша нысанда баяндалады.

Химиялық зақымдану анықталған кездегі РХБ постының əре-

кеті.

Екінші бақылаушы қауіпті заттарды, химиялық заттарды 

анықтаған кезде жеке қорғаныс құралдарын дереу жауынгерлік 

жағдайға ауыстырады. 

Химиялық жұқтырудың басталғанын анықтағаннан кейін де-

реу дербес "ХИМИЯЛЫҚ ДАБЫЛ" дабылын береді жəне РХБ 

постының бастығына баяндайды. Осыдан кейін аспаптың көме-

гімен заттың түрін жəне оның ауадағы жəне жердегі шоғырлануын 

нақтылайды, бақылау жүргізуді жалғастырады жəне бекет орна-

ласқан ауданда жаяу тəртіппен химиялық барлау жүргізеді, хими-

ялық заттармен залалданған учаскелерді қоршау белгілерімен бел-

гілейді.

Қажет болған жағдайда зертханаға жіберу үшін ластанған топы-

рақ, азық-түлік, су, жем сынамасын алады.

РХБ постының бастығы екінші бақылаушыдан заттың түрі, оның 

ауадағы жəне жердегі концентрациясы, жұқтыру учаскесінің мөл-

шері туралы нақтыланған деректерді алып, оларды радиациялық 

жəне химиялық бақылау (барлау) журналына жазады. Топырақ, 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

«Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту 

ұлттық орталығы»112

азық-түлік, су, жем сынамаларын зертханаға жіберген кезде сына-

маларды алу жəне тапсыру журналын толтырады. 

Бұдан əрі ауа бетінің қабатындағы метеодеректерді анықтай-

ды, олардың нəтижелерін метеодеректерді есепке алу журналында 

жəне метеодеректер бланкісінде тіркейді. Байқау нəтижелері тура-

лы ұйымның АҚ бастығына баяндайды.

Химиялық зақымдану аймағынан шыққаннан кейін РХБ по-

стының жеке құрамы толық  санитарлық өңдеу жүргізеді.

1-қосымша

Радиациялық жəне химиялық бақылау (барлау) журналы

(Бірінші бет)

Өлшем жүргі-
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д е ң г е й і , 

Р/с 

Өлшем жүр-

гізу уақыты, 

с.мин.

Кімге жəне 

қашан баяндал-

ды 

Т.А.Ə.,

қолы

15 маусым 2020 ж.
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нəтижесі, м

Қ Ə У З 

қолдану 

н е м е с е 

анықтау 

уақыты

с. мин.

К і м г е 

ж ə н е 

қ а ш а н 

б а я н -

далды 

Т.А.Ə.,

қолы

ұзын-

дығы

ені

15 маусым 2020 ж.

Зарин 2F-4  «Алматы 

СУ» АҚ 

Жароков 

55

10 20 10.30 Ұ й ы м -

н ы ң 

АҚ ба-

стығы-

на

10.35

Ермеков 

А.А.
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2-қосымша

Сынамаларды іріктеу жəне тапсыру журналы

Сына-

ма 

түр-

лері

ҚƏУЗ 

құралда-

ры мен 

қолдану 

тəсілдері

Сына-

маны 

іріктеу 

орны

Уақыты Жөнел-

тушінің 

лауазы-

мы, тегі 

жəне аты-

жөні

Сынама 

кімге жəне 

қашан жет-

кізілді (кім 

алды)

ҚƏУЗ 

қолдану

сынама 

алу

Су Авиация, 

ВА П - т а н 

суару

Ре-

зервуар 

№1

10.00

15.06.2020 

ж.

11.00

15.06.20ж.

РХБ 

постының 

бастығы 

Ермеков 

А.А 

Ұйымның 

АҚ бастығы

11.15

15.06.20 ж.

         

3-қосымша

Метеодеректерді есепке алу журналы

Бақылау күні Бақылау уақы-

ты, с. мин.

Жел Температура, 

°С

Көзбен 

бақылау 

(бұлтты, жа-

уын-шашын, 

тұман, нөсер 

жəне т.б.)

бағы-

ты

жыл-

дам-

дығы, 

м/с

ауа Топы-

рақ 

(жер) 

15.06.2020 ж. 11.30 С-З 2 22 21 Ашық

 

4-қосымша 

Метеодеректердің бланкілері

Кімге __________________________________________________

Жіберілді _______ сағ. _______ мин. «_____» _________ 20____ ж.

Метеорологиялық жағдай

_______ сағ. _______ мин.

Алдыңғы хабарламаны ұсынған сəттен 

бастап ауа райының қысқаша сипатта-

масы

Жел:
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Бағыты

Жылдамдығы, м/с

Ауаның температурасы, °С

Бұлтты, жауын-шашын, тұман жəне 

т.с.с.

 

 5-қосымша

Сəулелену мөлшерінің есеп карточкасы

(Бірінші бет)

Сəулелену мөлшерінің есеп карточкасы

Тегі ____________________________________________

Аты____________________________________________

Əкесінің аты ____________________________________

(Екінші бет)

Күні (сəуле алған кезең) Мөлшер,

рад (Р)

Командирдің қолы

10.05. – 15.06.2020 г. 40 Ермеков Е.

  

6 - қосымша 

БЕКІТЕМІН

____________________________

(басшының лауазымы)

____________________________

(ұйымның атауы)

қолы А.Ə.Т.

«____» ____________ 200__ ж.

РХБ постын дайындыққа келтіру 

ЖОСПАРЫ

1.РХБ постын жасақтауды, дайындыққа келтіруді жəне іс-қи-

мылын қамтамасыз етуді ұйымдастырады пост бастығы ___________

________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты)



ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

«Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер, даярлау жəне оқыту 

ұлттық орталығы 115

2.Жеке құрамның саны ____ адам

3.Жиналу орны __________________________________________

4.Дайындыққа келтіру уақыты  ___________________ сағат

5.10 сағат жұмыс істегендегі шамамен мүмкіндіктері___________

Ұйымның АҚ бастығы  ___________________________________

                             (қолы) (тегі, аты-жөні)

 (РХБ постын дайындыққа 

келтіру жоспары)

7-қосымша

РХБ постын ұйымдастыру үлгісі

Пост  бастығы

______________________________________Барлаушы химик – 2

Ұйымның АҚ бастығы____________________________________

                                    (қолы) (тегі, аты-жөні)

(РХБ постын дайындыққа 

келтіру жоспары)

8-қосымша

РХБ постының штаттық-лауазымдық тізімі

№

п/п

Штаттық лауа-

зымдардың атауы

Тегі, аты, 

əкесінің аты

Жұмыс орны мен 

лауазымы

Үй мекен - 

жайы

1 Пост бастығы ЕрмековЕ.Е. Цех №1, слесарь Жарокова көш.

2 Х и м и к - б а р л а -

ушы 

3 Х и м и к - б а р л а -

ушы 

  

Ұйымның АҚ бастығы_______________________________________

                                      (қолы) (тегі, аты-жөні)
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(РХБ постын дайындыққа 

келтіру жоспары)

9-қосымша

РХБ посты мүлкінің тізімі 

№

п/п

Мүліктің 

атауы

Саны, бірлік Мүлікті алу 

орны

Мүлікті алуға жəне 

оны беруге жауапты 

адамның лауазымы, 

тегі жəне аты-жөні

тиісті бөлі-

неді

1 ГП-7 түріндегі 

азаматтық сүз-

бе газқағары

3 3 А Қ ( а з а м а т -

тық қорғаныс) 

қоймасы

РХБ посты бастығы

Ермеков А.А.

2 ДПГ-3 қосым-

ша патроны

3 3 А Қ ( а з а м а т -

тық қорғаныс) 

қоймасы

РХБ посты бастығы 

Ермеков А.А.

    

Ұйымның АҚ бастығы____________________________________

                                    (қолы) (тегі, аты-жөні)

10-қосымша

(РХБ постын дайындыққа 

келтіру жоспары)

РХН бекетінің жеке құрамын хабардар ету үлгісі

Ұйымның кезекші-диспетчерлік қызметі

тел._______________________________ 

___________________________________Ұйымның АҚ ба-

стығы

Тел. жұм. _______________

Ұялы тел. _______________

РХБ постының бастығы
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Тел. жұм. _______________

Ұялы тел. _______________

Химик-барлаушы

Тел. жұм. _______________

Ұялы тел. _______________

Химик-барлаушы

Тел. жұм. _______________

Ұялы тел. _______________ 

Ұйымның АҚ басқармасының бастығы___________________                       

(қолы) (тегі, аты-жөні)    

11- қосымша

(РХБ посты дайындау жоспарына)

РХБ постын басқару үлгісі

Ұйымның басшысы

Ұйымның кезекші диспетчерлік қызметі

Ұйымның АҚ бастығы

РХБ постының бастығы__________________________________

Химик-барлаушы

Химик-барлаушы

Ұйымның АҚ басқару органының бастығы __________________

(қолы) (тегі, аты-жөні)
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12-қосымша

(РХБ посты дайындау жоспарына)

РХН постын дайындыққа келтіру кестесі

АҚ бастығының орынбасары ______________________________

(қолы) (тегі, аты-жөні)

Сəулеленуді бақылау журналы

_______________ айына  20___ ж.

РХБ посты ____________________________________________

(ұйымның атауы)

13-қосымша

Сəулеленуді бақылау журналы

_______________ айына  20___ ж.

РХБ посты ____________________________________________

(ұйымның атауы)

РХБ       постының бастығы____________________________________

                    (қолы, аты-жөні)
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14-қосымша

РХБ постының жеке құрамының қызметтік міндеттері

РХБ постының бастығы міндетті:

• жеке құрамды хабардар ету жəне жинау;

• белгіленген жиналу орнына хабарлау дабылы бойынша 

келу;

• байланысты қолдау жəне бақылау нəтижелері туралы есеп 

беру тəртібін нақтылау;

• қоймадан табельдік мүлік алу жəне жеке құрамға беру;

•постты өрістету орнына уақтылы келу жəне оны белгілен-

ген уақытта бақылау жүргізуге дайындауды ұйымдастыру;

•жеке құрамды жарық жақтары мен жергілікті заттар бой-

ынша бағдарлауды жүргізу жəне бағдарлар схемасын нақтылау 

(жасау);

• бақылау кезектілігін белгілеу, бақылаушыларға міндет қою;

• табельдік мүліктің бар болуын жəне пайдалануға дайын-

дығын тексеру;

•бекет орналасқан ауданда радиациялық, химиялық барлау 

жүргізуді ұйымдастыру;

 •жеке құрамның сəулеленуін бақылауды ұйымдастыру;

• белгіленген мерзімде метеорологиялық бақылау жүргізу 

жəне метеорологиялық жағдайды бақылау;

• қарсыластың жаппай қырып-жою қаруын қолдануы ту-

ралы, жергілікті жердің радиациялық, химиялық залалдануы 

анықталғаны туралы, ауаның жерге жақын қабатындағы мете-

ожағдай туралы ақпаратты ұйымның АҚ бастығына уақтылы 

жеткізу;

• залалданған топырақ, азық-түлік, су, жем сынамаларын 

зертханаға жіберу керек;
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• бақылау жəне өлшеу нəтижелерін тиісті журналдарға 

(бланкілерге, карточкаларға) жазу.

Химик-барлаушы міндетті:

• белгіленген жиналу орнына хабарлау дабылы бойынша 

келу;

• бекетті өрістету орнына уақтылы келу жəне оны белгілен-

ген уақытта бақылау жүргізуге дайындау;

• табельдік мүліктің дұрыстығын тексеру;

• пост орналасқан ауданда үздіксіз бақылау жəне барлау 

жүргізу;

• құрылғыларды мезгіл-мезгіл қосып, олардың көрсет-

кіштерін қадағалаңыз;

• радиоактивті залалдану (ластану) анықталған жағдайда 

жеке қорғаныс құралдарын жауынгерлік жағдайға ауыстыру 

жəне пост бастығына баяндау;

• заманауи зақымдау құралдарын, аварияны қолдану бел-

гілері анықталған кезде дереу дабыл беру, қорғаныс құралдарын 

жауынгерлік жағдайға ауыстыру жəне пост бастығына баяндау;

• залалданған топырақ, азық-түлік, су, жем сынамаларын алу.

Химик-дозиметрист міндетті:

- бекет бастығынан тапсырма алу;

- жеке қорғаныс құралдарын, радиациялық жəне химиялық 

барлау аспаптарын алу;

- аспаптарды жұмысқа дайындау;

- жеке құрамға жəне қирау орындарына дозиметриялық 

бақылау жүргізу;

- жұмыстар аяқталғаннан кейін аспаптар мен жеке қорғану 

құралдарына ішінара санитариялық өңдеу жүргізу;

- қойылған міндеттердің орындалуы туралы РХБ постының 

бастығына баяндау.
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9-қосымша

Сəуле алған жеке құрамның жұмысқа қабілеттілігін 

бағалауға арналған анықтамалық деректер

Жұмысқа қабілеттілік санаты Сəулелену өлшемі, рад (рентген)

4 тəуліктің ішін-

де алған 

30 тəуліктің 

ішінде алған 

Жұмысқа қабілеттілік толық 50-ден төмен 100-ден төмен

Жұмысқа қабілеттілік сақталған 50-200 100-300

Жұмысқа қабілеттілік шектеулі 200-400 300-500

Жұмысқа қабілеттілік айтарлықтай 

шектеулі

400-600 500-700

Ескерту: 1. Мөлшері келтірілген мəндері адамның жалпы 

біркелкі сəулелену жағдайына жатады. Біркелкі емес сəулелену 

кезінде (тек дененің жоғарғы бөлігі немесе аяқтары) жұмыс қа-

білеттілігінің көрсетілген санаттары келтірілген дозалардан 2-3 

есе жоғары мөлшерлерде байқалуы мүмкін.

2. Радиацияға қарсы жəне құсуға қарсы препараттарды пай-

далану жеке құрамның кəсіби жұмысты орындау мүмкіндік-

терін арттырады.
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10-қосымша

 

Сəулелену дозаларын əлсірету коэффициенттерінің 

орташа көрсеткіштері

Панаханалар мен қозғалыс құрал-

дарының атауы

Əлсіздік коэффициенті

жердің радио-

активті ласта-

нуынан гам-

ма-сəулелену

гамма жəне ней-

трондық сəуле-

лену (енетін ра-

диация)

Қорғаныс құрылыстары:

•панаханалар

•радиацияға қарсы паналар

•бекітілген саңылаулар

1000 жəне одан 

көп

100 жəне одан 

көп 

50 

1000 жəне одан 

көп

55 жəне одан көп 

30

Өнеркəсіптік жəне əкімшілік ғима-

раттар:

•өнеркəсіптік бірқабатты  (цехтар)

•өнеркəсіптік əкімшілік үшқабатты

7

6 

5

4
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