
Жергілікті атқарушы органдардың 

мемлекеттік өртке қарсы қызмет 

бөлімшелері жоқ елді мекендерде өрт 

сөндіру бекеттерін құру, оларды 

материалдық-техникалық 

жарақтандыру қағидаларына 

1-қосымша 

 

 

Өрт сөндіру автомобиліне өрт-техникалық 

жабдық пен жарақтың 

ең аз тізбесі 

 
Р/с 

№ 

Жабдық пен жарақтың атауы Өлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Сорғыш түтік, ұзындығы 4 м, диаметрі 125 мм дана 2 

2 Сорғыш түтік, ұзындығы 4 м, диаметрі 75 мм дана 2 

3 Тегеурінді түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін латексті, 

ұзындығы  

4-5 м, диаметрі 77 мм 

дана 2 

4 Тегеурінді түтік, латексті, ұзындығы 20 м, диаметрі 66 мм дана 10 

5 Тегеурінді түтік, латексті, ұзындығы 20 м, диаметрі 51 мм дана 6 

6 Тегеурінді түтік үшін СВ-125 торы, ұзындығы 12 м жібімен дана 1 

7 РТ-70 (РТ-80) 3 тармақты тарамдалу дана 2 

8 СВ-125 қақпашалары бар түтікті су жинағыш  дана 1 

9 Өрт бағаны дана 1 

10 РСК-50 оқпаны дана 4 

11 Лафетті жылжымалы оқпан дана 1 

12 Орташа еселікті көбік генераторы ГПС-600 дана 2 

13 Көлденең ара дана 1 

14 Таяқ-саты дана 1 

15 Ұзындығы 2,5 м металл багор  дана 1 

16 Сүймен дана 1 

17 Ағаш ұстасының балтасы дана 1 

18 Жеңіл өрт ілмегі дана 1 

19 Сүйір күрек дана 1 

20 Ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара дана 1 

21 

Электр желілерін кесуге арналған аспаптар жиынтығы, оның 

ішінде: 

  

диэлектрлік тұтқасы бар қайшы дана 1 

диэлектрлік қолғап жұп 1 

диэлектрлік боты жұп 1 

диэлектрлік кілемше дана 1 

22 Электрлік топтық фонарь дана 1 

23 Автомобилге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар 

жиынтығы  

жиынтық 1 

24 Автомобильдік радиостанция дана 1 



 2 

25 Сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғысы дана 1 

26 

Өрт сөндіру автомобиліндегі бөлімшенің құрамына кіретін бір 

жұмысшыға арналған жеке жарақ, оның ішінде: 

  

өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі жиынтық 1 

өрт сөндірушінің етігі жұп 1 

өрт сөндіру каскасы дана 1 

өрт сөндіру құтқару белбеуі дана 1 

өрт сөндіру карабині дана 1 

өрт сөндіру балтасы дана 1 

өрт сөндіру балтасының кобурасы дана 1 

 

___________________ 

 



Жергілікті атқарушы органдардың 

мемлекеттік өртке қарсы қызмет 

бөлімшелері жоқ елді мекендерде өрт 

сөндіру бекеттерін құру, оларды 

материалдық-техникалық 

жарақтандыру қағидаларына 

2-қосымша 

 

 

Өрт сөндіруге бейімделген жылжымалы техникаға  

өрт-техникалық жабдық пен жарақтың  

ең аз тізбесі 

 
Р/с  

 № 

Жабдық пен жарақтың атауы Өлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Тегеурінді түтік, латексті, ұзындығы 20 м, диаметрі 51 мм дана 6 

2 Тегеурінді түтік, латексті, ұзындығы 20 м, диаметрі 66 мм дана 4 

3 Тегеурінді түтік, гидранттан жұмыс істеу үшін латексті, 

ұзындығы 4-5 м, диаметрі 77 мм 

дана 2 

4 РТ-70 3-тармақты тарамдалу дана 1 

5 РСК-50 оқпаны дана 2 

6 Таяқ-саты дана 1 

7 Ұзындығы 2,5 м металл багор  дана 1 

8 Сүймен дана 1 

9 Ағаш ұстасының балтасы дана 1 

10 Ағаш қораптағы ағаш кесетін қол ара дана 1 

11 

Электр желілерін кесуге арналған аспаптар жиынтығы, оның 

ішінде: 

  

диэлектрлік тұтқасы бар қайшы дана 1 

диэлектрлік қолғап жұп 1 

диэлектрлік боты жұп 1 

12 Электрлік топтық фонарь дана 1 

13 

Өрт сөндіруге бейімделген жылжымалы өрт техникасындағы 

бөлімшенің құрамына кіретін бір жұмыскерге арналған жеке 

жарақ, оның ішінде: 

  

өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі жиынтық 1 

өрт сөндірушінің етігі жұп 1 

өрт сөндіру каскасы дана 1 

өрт сөндіру құтқару белбеуі дана 1 

өрт сөндіру карабині дана 1 

өрт сөндіру балтасы дана 1 

 

___________________ 


