
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 3 » апреля  2015 года 

№ 191 
 

Объекты массового скопления людей 
 

№ п/п 
 

Объекты массового скопления 
людей 

 Группа-1 

1 2 3 
1. Торговые объекты с торговой 

площадью 
от 500 до 2000 квадратных метров 

2. Объекты общественного питания  от 100 до 500 посадочных мест 
3. Концертные залы, включая при-

легающую к ним открытую тер-
риторию, предназначенные или 
подготовленные для массового 
пребывания людей с возмож-
ностью одновременного нахож-
дения 

от 200 до 1000 человек 

4. Спортивные сооружения, включая 
прилегающую к ним открытую 
территорию, предназначенные 
или подготовленные для массо-
вого пребывания людей с возмож-
ностью одновременного нахож-
дения 

от 200 до 5000 человек 

5. Развлекательные сооружения, 
включая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназ-
наченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения 

от 200 до  5000 человек 

6. Транспортные сооружения (вок-
залы, станции, порты, аэродромы, 
аэропорты), включая приле-
гающую к ним открытую 
территорию, предназначенные 
или подготовленные для мас-
сового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения 

200 и более человек 



2 

1 2 3 
7. Иные публичные сооружения 

(культовые здания, сооружения, 
объекты государственных органов 
и подведомственных организаций, 
физических и юридических лиц, 
оказывающих государственные 
услуги, почтовой сети и 
обслуживания пользователей ус-
луг связи) с возможностью одно-
временного нахождения 

от 200 до 5000 человек 

8. Организации образования, вклю-
чая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназна-
ченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения  

от 200 до 3000 человек 

9. Организации здравоохранения, 
включая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназна-
ченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения  

от 200 до 2000 человек 

10. Места размещения туристов 
(гостиницы, мотели, кемпинги, 
туристские базы, гостевые дома, 
дома отдыха, пансионаты и другие 
здания и сооружения, исполь-
зуемые для проживания туристов 
и их обслуживания), включая 
прилегающую к ним открытую 
территорию, предназначенные 
или подготовленные для массово-
го пребывания людей с возмож-
ностью одновременного нахож-
дения  

от 200 до 1000 человек 
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Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 3 » апреля 2015 года 

№ 191 
 

Объекты массового скопления людей 
 

№ 
п/п 

Объекты массового скопления 
людей 

Группа-2 

1 2 3 
1. Торговые объекты с торговой 

площадью 
от 2000 и более квадратных метров 

2. Объекты общественного питания от 500 и более посадочных мест 
3. Концертные залы, включая 

прилегающую к ним открытую 
территорию, предназначенные 
или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения 

1000 и более человек 

4. Спортивные сооружения, вклю-
чая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназ-
наченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения 

5000 и более человек 

5. Развлекательные сооружения, 
включая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназ-
наченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения 

5000 и более человек 

6. Транспортные сооружения (вок-
залы, станции, порты, аэро-дромы, 
аэропорты), включая 
прилегающую к ним открытую 
территорию, предназначенные 
или подготовленные для мас-
сового пребывания людей с 
возможностью одновременного 
нахождения 

200 и более человек 



2 

1 2 3 
7. Иные публичные сооружения 

(культовые здания, сооружения, 
объекты государственных орга-
нов и подведомственных орга-
низаций, физических и юриди-
ческих лиц, оказывающих 
государственные услуги, почто-
вой сети и обслуживания 
пользователей услуг связи) с 
возможностью одновременного 
нахождения 

5000 и более человек 

8. Организации образования, 
включая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназ-
наченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одно-временного 
нахождения  

3000 и более человек 

9. Организации здравоохранения, 
включая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназ-
наченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одно-временного 
нахождения  

2000 и более человек 

10. Места размещения туристов 
(гостиницы, мотели, кемпинги, 
туристские базы, гостевые дома, 
дома отдыха, пансионаты и другие 
здания и сооружения, 
используемые для проживания 
туристов и их обслуживания), 
включая прилегающую к ним 
открытую территорию, предназ-
наченные или подготовленные для 
массового пребывания людей с 
возможностью одно-временного 
нахождения  

1000 и более человек 

 
___________________________________ 

 
 
 



 
 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 

          2015 жылғы « 3  » сәуірдегі 
№ 191   қаулысына 

1-қосымша 
 

Адамдар көп жиналатын объектілер 
 

Р/с № Адамдар көп жиналатын объектілер  1-топ 
1 2 3 
1. Сауда алаңы бар сауда объектілері 500-ден 2000 шаршы метрге 

дейін 
2. Қоғамдық тамақтандыру объектілері  100-ден 500-ге дейін отыратын 

орны бар 
3. Бір мезгілде көп адамның болу 

мүмкіндігі бар өздеріне жапсарлас 
ашық аумақты қоса алғанда,  көп 
адамның келуіне арналған немесе 
дайындалған концерт залдары  

200-ден 1000 адамға дейін 

4. Бір мезгілде көп адамның болу 
мүмкіндігі бар өздеріне жапсарлас 
ашық аумақты қоса алғанда,  көп 
адамның келуіне арналған немесе 
дайындалған спорт құрылыстары 

200-ден 5000 адамға дейін 

5. Бір мезгілде көп адамның болу 
мүмкіндігі бар өздеріне жапсарлас 
ашық аумақты қоса алғанда,  көп 
адамның келуіне арналған немесе 
дайындалған ойын-сауық 
құрылыстары 

200-ден 5000 адамға дейін 

6. Бір мезгілде көп адамның болу 
мүмкіндігі бар өздеріне жапсарлас 
ашық аумақты қоса алғанда,  көп 
адамның келуіне арналған немесе 
дайындалған көлік құрылыстары 
(вокзалдар, бекеттер, порттар, 
әуеайлақтар, әуежайлар) 

200 және одан артық адам 

7. Бір мезгілде көп адамның болу 
мүмкіндігі бар өзге де бұқаралық 
құрылыстар, (ғибадат үйлері, құры-
лыстары, мемлекеттік органдардың 
және  ведомстволық бағынысты ұйым-
дардың, мемлекеттік қызметтер көрсе-
тетін жеке және заңды тұлғалардың,  

200-ден 5000 адамға дейін 



2 

1 2 3 
 пошта желісі мен пайдаланушыларға 

қызмет көрсету объектілері) 
 

8. Бір мезгілде көп адамның болу 
мүмкіндігі бар өздеріне жапсарлас 
ашық аумақты қоса алғанда, көп 
адамның келуіне арналған немесе 
дайындалған білім беру ұйымдары 

200-ден 3000 адамға дейін 

9. Бір мезгілде көп адамның болу 
мүмкіндігі бар өздеріне жапсарлас 
ашық аумақты қоса алғанда, көп 
адамның келуіне арналған немесе 
дайындалған денсаулық сақтау 
ұйымдары 

200-ден 2000 адамға дейін 

10. Бір мезгілде көп адамның болу 
мүмкіндігі бар өздеріне жапсарлас 
ашық аумақты қоса алғанда, көп 
адамның келуіне арналған немесе 
дайындалған туристердi орналастыру 
орындары (қонақ үйлер, мотельдер, 
кемпингтер, туристiк базалар, 
мейманханалар, демалыс үйлерi, 
пансионаттар және туристердің тұруы 
мен оларға қызмет көрсету үшін 
пайдаланылатын басқа да ғимараттар 
мен құрылыстар) 

200-ден 1000 адамға дейін 

 
________________________ 

 
 
 



 
 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 

           2015 жылғы « 3  » сәуірдегі 
№ 191  қаулысына 

2-қосымша 
 

Адамдар көп жиналатын объектілер 
 

Р/с № Адамдар көп жиналатын объектілер  2-топ 
1 2 3 
1. Сауда алаңы бар сауда объектілері 2000 және одан да көп 

шаршы метр 
2. Қоғамдық тамақтандыру объектілері  500 және одан да көп 

отырғызатын орны бар 
3. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 

бар өздеріне жапсарлас ашық аумақты 
қоса алғанда, көп адамның келуіне 
арналған немесе дайындалған концерт 
залдары  

1000 және одан да көп 
адам 

4. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 
бар өздеріне жапсарлас ашық аумақты 
қоса алғанда, көп адамның келуіне 
арналған немесе дайындалған спорт 
құрылыстары 

5000 және одан да көп 
адам 

5. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 
бар өздеріне жапсарлас ашық аумақты 
қоса алғанда, көп адамның келуіне 
арналған немесе дайындалған ойын-сауық 
құрылыстары 

5000 және одан да көп 
адам 

6. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 
бар өздеріне жапсарлас ашық аумақты 
қоса алғанда, көп адамның келуіне 
арналған немесе дайындалған көлік 
құрылыстары (вокзалдар, бекеттер, 
порттар, әуеайлақтар, әуежайлар) 

200 және одан да көп адам 

7. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 
бар өзге де бұқаралық құрылыстар, 
(ғибадат үйлері, құрылыстары, мем-
лекеттік органдардың және  ведомстволық 
бағынысты ұйымдардың, мемлекеттік 
қызмет көрсететін жеке және заңды 
тұлғалардың, пошта желісі мен 
пайдаланушыларға қызмет көрсету 
объектілері) 

5000 және одан да көп 
адам 



2 

1 2 3 
8. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 

бар өздеріне жапсарлас ашық аумақты 
қоса алғанда, көп адамның келуіне 
арналған немесе дайындалған білім беру 
ұйымдары 

3000 және одан да көп 
адам 

9. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 
бар өздеріне жапсарлас ашық аумақты 
қоса алғанда, көп адамның келуіне 
арналған немесе дайындалған денсаулық 
сақтау ұйымдары 

2000 және одан да көп 
адам 

10. Бір мезгілде көп адамның болу мүмкіндігі 
бар өздеріне жапсарлас ашық аумақты 
қоса алғанда, көп адамның келуіне 
арналған немесе дайындалған туристердi 
орналастыру орындары (қонақ үйлер, 
мотельдер, кемпингтер, туристiк базалар, 
мейманханалар, демалыс үйлерi, 
пансионаттар және туристердің тұруы мен 
оларға қызмет көрсету үшін 
пайдаланылатын басқа да ғимараттар мен 
құрылыстар) 

1000 және одан да көп 
адам 

 
____________________________ 
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