
 

 

     Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы 

№ 921 қаулысына  

1-қосымша 

 

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына  

1-1-қосымша 

 

 

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарға  

қойылатын талаптар 

 

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар осы Қағидалардың 

талаптары негізінде ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық 

процестердің, технологиялық және өндірістік жабдықтың өрт қауіптілігі 

ерекшелігін негізге ала отырып, әзірленеді.  

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарда мынадай мәселелер 

көрсетіледі:  

1) аумақтарды, ғимараттарды, құрылыстар мен үй-жайларды, оның ішінде 

эвакуациялау жолдарын күтіп-ұстау тәртібі;  

2) жабдықты пайдалану және өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізу кезінде 

технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

іс-шаралар;  

3) жарылыс-өрт қаупі және өрт қаупі бар заттар мен материалдарды 

сақтау және тасымалдау тәртібі мен нормалары;  

4) жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды қарап-тексеру және жабу 

тәртібі;  

5) темекі шегуге, ашық отты қолдануға және от және өзге де өрт қаупі бар 

жұмыстарды жүргізуге арналған орындарды орналастыру; 

6) жанғыш заттар мен материалдарды жинау, сақтау және жою, арнайы 

киім-кешекті ұстау және сақтау тәртібі;  

7) үй-жайларда бір мезгілде болатын шикізат, жартылай фабрикаттардың 

және дайын өнімнің рұқсат етілген мөлшері; 

8) ауытқуы өрттің немесе жарылыстың шығуына әкелуі мүмкін бақылау-

өлшеу аспаптарының шекті көрсеткіштері (манометрлер, термометрлер).  

Персоналдың өрт кезіндегі міндеттері мен іс-әрекеттері:  

1) өртке қарсы қызмет бөліністерін шақыру;  

2) технологиялық құрал-жабдықты авариялық тоқтату;  

3) желдеткіш пен электр жабдығын ажырату;  

4) өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасын пайдалану;  

5) адамдарды, жанғыш заттар мен материалдық құндылықтарды 

эвакуациялау;  
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6) кәсіпорынның барлық үй-жайларын қарап-тексеру және жарылыс-өрт 

қауіпсіз күйіне келтіру.  

 

__________________ 

 



 

 

     Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы 

№ 921 қаулысына  

2-қосымша 

 

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына  

1-2-қосымша 

 

 

Нысан  

 

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау  

АКТІСІ 

 

__________ қаласы                     20__ж. «___»_______________ 

____________________________________________________________________ 

    (тапсырыс беруші ұйымның атауы) 

20__ ж. «___»__________________________№ _______шешімімен  

тағайындалған комиссия мынадай құрамда: 

төраға – тапсырыс берушінің (бас мердігердің) өкілі __________________ 

____________________________________________________________________ 

        (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

 Комиссия мүшелері: 

монтаждау ұйымының өкілі ____________________________________________ 

        (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

іске қосу-баптау ұйымының өкілі________________________________________ 

        (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

орындалған жұмыстарды тексерді және мынаны анықтады: 

1. Монтаждау-баптау (іске қосу-баптау) ұйымы 

____________________________ әзірлеген (құрастырған) жоба бойынша                                                               

            (ұйымның атауы)    

____________________________________________монтаждалған қондырғыны  

   (объектінің атауы) 

 

                              (қондырғының атауы) 

қабылдауға ұсынды.  

 2. ________________________________________ монтаждау жұмыстарын 

                         (ұйымның атауы) 

20__ ж. «___»_____________ бастап 20__ ж. «___»________________ 

аралығында орындады. 

 3. ___________________________________ іске қосу-баптау жұмыстарын 

      (іске қосу-баптау ұйымының атауы) 
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20__ ж. «___»______________ бастап 20__ ж. «___»_______________ 

аралығында орындады. 

 4. Кешенді байқау процесінде анықталған ақаулар мен кемшіліктер 

жойылды (қажет болған кезде осы актіге қосымшада көрсету керек). 

 

Комиссияның қорытындысы: 

 Іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, кешенді байқаудан өткен 

қондырғы, орындалған жұмыстардың сапасын  

____________________________________________________________________ 

                                 (өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық) 

деп бағалай отырып, 20__ ж. «___»____________________ бастап пайдалануға 

қабылданды деп есептелсін.  

Құжаттама актісіне қоса беріліп отырған тізбе_____________________________ 

Комиссия: 

Комиссия төрағасы _________________________ 

                (қолы) 

М.О. 

Комиссия мүшелері _________________________ 

(қолдары) 

 

__________________ 
 



 

 

     Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы 

№ 921 қаулысына 

3-қосымша 

 

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына  

    1-3-қосымша 

 

Нысан  

 

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының  

монтаждалған аспаптары мен жабдығының 

ВЕДОМОСЫ 

 

____________________________________________________________________ 

(объектінің атауы) 

_____________________________________________________ жобасы бойынша 

 

Позицияның және 

жобаның 

ерекшелігінің 

нөмірі 

Атауы  Типі Зауыт нөмірі Ескертпе  

____________________________________________________________________ 

                                     (тапсырыс беруші өкілінің лауазымы,  

____________________________________________________________тапсырды 

                                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ( қолы) 

____________________________________________________________________ 

                                   (монтаждау ұйымы өкілінің лауазымы, 

___________________________________________________________қабылдады 

                                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ( қолы) 

 

_________________ 

 
 



 

 

     Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы 

№ 921 қаулысына  

4-қосымша 

 

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына  

    1-4-қосымша 
 

Нысан  
 

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын 

пайдалану журналы 

 

1. Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған 

объектінің атауы мен ведомстволық бағыныстылығы (меншік нысаны) 

____________________________________________________________________ 

                                                               (жүйенің түрі, іске қосу тәсілі) 

Мекенжайы, телефоны_________________________________________________ 

Жүйені монтаждау күні, монтаждау ұйымының атауы______________________ 

Өрт автоматикасы жүйесінің типі ______________________________________ 

Жүйеге қызмет көрсететін ұйымның (қызметтің) атауы 

____________________________________________________________________ 

Телефоны 

____________________________________________________________________ 

2. Өрт автоматикасы жүйесінің сипаттамасы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(техникалық құралдардың атауы, типтері, шығарылған күні, пайдалану 

басталған күні, куәландырудың кезекті мерзімі және т.б.) 

3. Өрт автоматикасы жүйесінің қағидаттық немесе монтаждау схемасы. 

4. Гидравликалық және электрлік сынау нәтижелері: 

Өткізілген күні Сынау нәтижелері Қорытынды  Қолы  

5. Кезекшілікті қабылдау-тапсыру және жүйенің техникалық жай-күйі: 

Қабылдау-

тапсыру 

күні 

Кезекшілік 

кезеңінде 

жүйелердің  

жай-күйі 

Қорғалатын объектілердің 

атауы және сигналдар келіп 

түскен жүйелердің типі 

Кезекшілікті 

қабылдап-

тапсырған 

адамдардың тегі, 

қолы 

6. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының істен шығуы мен 

ақаулықтарын есепке алу 
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Р/с 

№ 

 

Хабарламаның 

келіп түскен 

күні мен 

уақыты 

Бақыланатын 

үй-жайдың 

атауы 

Ақаудың 

сипаты 

Хабарламаны 

қабылдаған 

адамның тегі 

мен 

лауазымы 

Ақау жойылған 

күні мен уақыты  

Ескертпелер:  

1) Ақаулардың уақтылы жойылуын талдау күн сайын жүргізіледі. 

2) Журналда істен шығудың, ақаудың, жалған іске қосулардың санын 

қорытындылау ай сайын жүргізіледі. 

3) Журналды жедел (кезекші) персонал жүргізеді. 

7. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет 

көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеулерді есепке алу. 

Р/с 

№ 

 

Күні  Жүйенің 

типі 

Бақыланатын 

объект 

Жүргізілген 

жұмыстардың 

сипаты 

Жүргізілген 

жұмыстардың 

тізбесі 

ТҚК 

жүргізген 

адамның 

лауазымы, 

тегі және 

қолы 

8. Өрт автоматикасы жүйесіне қызмет көрсетуші персоналдың білімін тексеру. 

Р/с 

№ 

 

Тексерілушінің тегі, 

аты, әкесінің аты (бар 

болса), лауазымы, 

жұмыс өтілі 

Тексеру 

күні 

Білімін 

бағалау 

Тексерушінің 

қолы 

Тексерілушінің 

қолы 

9. Өрт автоматикасы жүйелерінің іске қосылуын (ажыратылуын) есепке алу. 

Р/с 

№ 

 

Бақыланатын 

объектінің 

атауы 

Өрт 

автоматикасы 

жүйесінің 

түрі мен типі 

Іске 

қосылу 

(ажыраты 

лу) күні 

Іске қосылу 

(ажыратылу) 

себебі 

Өрттің 

залалы 

Іске 

қосылу 

себебі 

10. Өрт автоматикасы жүйелерімен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы 

бойынша техникалық және жедел персоналға нұсқаулық беру. 

Р/с 

№ 

 

Нұсқау 

берілетін 

адамның тегі 

Нұсқау 

берілетін  

адамның 

атқаратын 

лауазымы 

Нұсқау 

берілген 

күн 

Нұсқау 

берілетін 

адамның қолы 

Нұсқау 

берген 

адамның 

қолы 

 

__________________ 
 



 

 

     Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы 

№ 921 қаулысына 

5-қосымша 

 

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына  

    1-5-қосымша 
 

Нысан  

 

 

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын куәландыру  

АКТІСІ 

 

__________ қаласы               20__ж. «___» _________________ 

Объект 

____________________________________________________________________ 

      (атауы) 

Комиссия құрамы: 

Комиссия төрағасы __________________________________________________ 

   (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

Комиссия мүшелері _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

____________________________________________________________________ 

     (қондырғының орналасу орнын көрсету) 

__________________________________________________________________ 

     (элементтердің атауы) 

_______________________________________________қарап-тексеру жүргізді. 

     (қондырғының атауы) 

Жұмыстар 20__ ж. «___»_______ және «___»_________ аралығында жүргізілді. 

Қарап-тексеру кезінде: 

__________________________________________________________анықталды. 

(қондырғылардың, элементтердің жай-күйі) 

 

Комиссияның ұсынымдары: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(қолданыстағы өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын одан әрі 

пайдалануға болады/болмайды немесе жаңа жүйелер мен қондырғыларды 

монтаждауды орындау қажет; өрт автоматикасы жүйелері мен 

қондырғыларының жекелеген техникалық құралдарына жөндеу жүргізу қажет; 
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келесі куәландыру мерзімін белгілеп, өрт автоматикасы жүйелері мен 

қондырғыларын пайдалануды ұзарту қажет) 

 

Комиссия төрағасы: ___________________________________________________ 

   (қолы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

 

Комиссия мүшелері: __________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

  (қолы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

 

__________________ 
 



 

 

     Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы 

№ 921 қаулысына  

6-қосымша 

 

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына  

    1-6-қосымша 

 

 

Объектілерді бастапқы өрт сөндіру құралдарымен  

қамтамасыз ету нормалары 

 

1. Объектіде (ғимаратта, құрылыста) өрт сөндіргіштердің типін таңдау 

және қажетті санын анықтау олардың өрт сөндіру қабілетіне, жанғыш 

материалдың түрі бойынша өрт сыныбына, қорғалатын үй-жайдың немесе 

технологиялық жабдықтың ерекшеліктеріне және басқа да параметрлерге (оның 

ішінде қорғалатын үй-жайдағы ортаның температурасына, өрт сөндіргіштен өрт 

сөндіргіш заттың ағынының ұзындығына, оның жұмыс істеу уақытына және 

өрт сөндіргіштің сыйымдылығына) байланысты жүзеге асырылады.  

2. Өрт сөндіргіштің типі (тасымалданатын немесе жылжымалы) ықтимал  

өрт ошағының ауданына байланысты анықталады. Қорғалатын үй-жайда 

құрама өрт ошақтарының шығуы ықтимал болған жағдайда өрт сөндіргіштің 

типін таңдаған кезде қолданылу саласы бойынша барынша әмбебап өрт 

сөндіргіштерге мән беріледі.  

3. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша әртүрлі санаттағы 

ғимараттардың, құрылыстардың және құрылымдардың үй-жайларын қорғауға 

арналған өрт сөндіргіштер саны бір өрт сөндіргішпен қорғалатын шекті ауданға 

және осы қосымшаның 1 және 2-кестелеріне сәйкес үй-жайдың жалпы 

ауданына байланысты анықталады.  

4. Өрттің ықтимал ошағынан бастап өрт сөндіргіш орналасқан жерге 

дейінгі қашықтық:  

1) қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар үшін – 20 м;  

2) А, Б және В1-В4 санаттарындағы үй-жайлар үшін – 30 м;  

3) Г санатындағы үй-жайлар үшін – 40 м;  

4) Д санатындағы үй-жайлар үшін – 70 м аспайтындай етіп көзделеді.  

5. Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарда әр қабатта кемінде екі 

қол  өрт сөндіргіші орналастырылады.  

6. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша Д санатты, ауданы 100 м
2 

кіші үй-жайларды қол өрт сөндіргіштермен жарақтамауға болады.  

7. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша бір санаттағы бірнеше 

шағын үй-жайлар болған кезде қажетті өрт сөндіргіштер саны осы қосымшаның 
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1 және 2-кестелері бойынша осы үй-жайлардың жиынтық ауданын есепке алып 

анықталады. 

8. Кәсіпорыннан қайта зарядтауға жөнелтілген өрт сөндіргіштер 

зарядталған өрт сөндіргіштердің тиісті санымен алмастырылады.  

9. Қымбат электронды жабдығы бар, сондай-ақ тарихи құндылыққа ие 

заттарды сақтауға арналған үй-жайларды (оның ішінде телефон 

станцияларының, музейлердің, архивтердің үй-жайларын) қорғау үшін өрт 

сөндіру кезінде жоғарыда аталған заттардың өрт сөндіргіш затпен зақымдану 

қаупін болдырмау үшін ауа-эмульсиялық және көмірқышқыл өрт 

сөндіргіштерді қолдануға жол беріледі.  

10. Автоматты стационарлық өрт сөндіру қондырғыларымен 

жабдықталған үй-жайлар нормативтік тиістіліктің 50 % есебінің негізінде қол 

өрт сөндіргіштермен қамтамасыз етіледі.  

11. Объектіде орналастырылған барлық өрт сөндіргіштер белгіленген 

нысандағы паспорттармен қамтамасыз етіледі.  

12. Өрт сөндіргіштер өрт кезінде адамдарды ғимараттан қауіпсіз 

эвакуациялауға кедергі келтірмей, көрінетін жерлерде және үй-жайдан 

эвакуациялық шығу жолдарының жанында еденнен 1,5 м аспайтын биіктікте 

орналастырылады.  

Толық массасы 15 кг кем өрт сөндіргіштер олардың үсті еденнен 1,5 м 

аспайтын биіктікте орналасатындай етіп орнатылады. 

Толық массасы 15 кг және одан астам тасымалданатын өрт сөндіргіштер 

өрт сөндіргіштің үсті 1,0 м аспайтын биіктікте орналасатындай етіп 

орнатылады. Абайсызда әсер етуден құлап қалмауы үшін оларды еденге 

міндетті бекітіп орнатуға болады. 

13. Өртке қарсы жайма, өрт сөндіруге арналған қылшық жүнді мата 

немесе киіз (төсеніш, жанбайтын материалдан жасалған жамылғы) қақпақты 

металл футлярларда сақталады және үш айда кемінде бір рет кептіріліп, 

тозаңнан тазартылады.  

14. Бастапқы өрт сөндіру құралдарын, механикаландырылмаған құрал-

саймандар мен өрт керек-жарағын ішкі өрт сөндіру су құбырымен және 

автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталмаған өндірістік және 

қойма үй-жайларында, сондай-ақ сыртқы өртке қарсы су құбыры жоқ 

кәсіпорындардың (ұйымдардың) аумағында орналастыру үшін немесе осы 

кәсіпорындардың ғимараттары, құрылыстары және сыртқы технологиялық 

қондырғылары сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінен 100 м астам 

қашықтықта шалғай орналасқан кезде өрт қалқандары жабдықталады.  

Өрт қалқандарының қажетті саны мен олардың типі осы қосымшаның  

3-кестесіне сәйкес үй-жайлардың, ғимараттардың, құрылыстардың және 

сыртқы технологиялық қондырғылардың жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі 

бойынша санатына, бір өрт қалқанының қорғайтын шекті ауданына және өрттің 

сыныбына байланысты анықталады.  
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15. Өрт қалқандары осы қосымшаның 4-кестесіне сәйкес бастапқы өрт 

сөндіру құралдарымен, механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен 

және өрт мүлкімен жинақталады.  

16. Өрт қалқанының жанына орнатылатын су сақтауға арналған 

бөшкелердің көлемі кемінде 0,2 м етіп көзделеді және олардың жиынтығында 

шелек болады. Жәшіктер 0,5 м
3
, 1,0 м

3 
немесе 3,0 м

3 
көлемде көзделеді және 

қалақ күрекпен жабдықталады. Құм салуға арналған жәшіктердің 

конструкциясы құм алып шығуға қолайлы, жауын-шашынның түсуін 

болдырмайтындай етіп жасалады. 

17. Құм салынған жәшіктер қалқандармен бірге үй-жайларда немесе тез 

тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтардың төгілуі ықтимал ашық 

алаңқайларда орнатылады.  

 

1-кесте  

 

Үй-жайларды тасымалданатын өрт сөндіргіштермен жарақтау нормалары 

 
Үй-жайлардың 

функционалдық 

мақсатының 

атауы және 

жарылыс-өрт 

және өрт 

қауіптілігі 

бойынша 

өндірістік 

немесе қойма 

үй-жайының 

(ғимараттың, 

құрылыстың) 

санаты  

Өрт 

сөндіргіштер 

дің тиісті 

типімен 

қорғалатын  

үй-жайдың 

ең үлкен 

ауданы, м 
2 

 

Өрт 

сыныбы  

Өрт сөндіргіштердің типіне және корпусының 

көлеміне қарай өрт сөндіргіштердің қажетті саны 

Көлемі 10 л 

көбікпен 

және сумен 

өрт 

сөндіргіштер  

Көлемі л 

ұнтақпен өрт 

сөндіргіштер, 

(өрт сөндіргіш 

заттың 

массасы, кг)  

Көлемі  

3 л ауа- 

эмульсия 

лық өрт 

сөндір 

гіштер  

Көлемі л 

көмірқышқыл 

мен өрт 

сөндіргіштер, 

(өрт сөндіргіш 

заттың 

массасы, кг)  

2(2)  5(4)  10(9)  2(2)  
3(5), 

5(8)  

А, Б, В1-В4 

(жанғыш газдар 

мен 

сұйықтықтар)  

200  

A  2++  -  2+  1++  1++  -  -  

B  4+  -  2+  1++  1+ -  -  

C  -  -  2+  1++  -  -  -  

D  -  -  2+  1++  1+ -  -  

(E)  -  -  2+  1++  -  -  2++  

В1-В4 (қатты 

жанғыш заттар 

мен 

материалдар)  

400  

A  2++  4+  2++  1+  1++  -  2+  

D  -  -  2+  1++  1+ -  -  

(E)  -  -  2++  1+  -  4+  2++  

C  -  4+  2++  1+  -  -  -  

Г және Д  1800  

A  2++  4+  2++  1+  1++  -  -  

D  -  -  2+  1++  1+ -  -  

(E)  -  2+  2++  1+  -  4+  2++  

Қоғамдық 

ғимараттар  
800  

A  4++  8+  4++  2+  2++ -  4+  

(E)  -  -  4++  - 4+  4+  2++  
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Ескертпелер:  

1. «++» белгісімен қорғау объектілерін жарақтауға ұсынылатын өрт сөндіргіштер, «+» 

белгісімен ұсынылатын өрт сөндіргіштер болмаған кезде және тиісінше негізделген кезде 

қолдануға рұқсат етілетін өрт сөндіргіштер, «-» белгісімен осы қорғау объектілерін 

жарақтау үшін рұқсат етілмейтін өрт сөндіргіштер белгіленген. 

2. Әртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен 

қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В,С және (Е) кластары үшін - ВС(Е) 

немесе АВС (Е) және D - D.  

3. D сыныпты өрттерді сөндіру үшін ауа-эмульсиямен өрт сөндіргіштердің тиісті өрт 

сөндіргіш заттарының зарядтарымен және тиісті таңбаланумен қамтамасыз етіледі. 

 

2-кесте  

 

Үй-жайларды жылжымалы өрт сөндіргіштермен жарақтау нормалары 

  
Жарылыс-өрт 

және өрт 

қауіптілігі 

бойынша 

өндірістік 

немесе қойма 

үй-жайының 

(ғимараттың, 

құрылыстың) 

санаты 

Өрт 

сөндіргіштер 

дің тиісті 

типімен 

қорғалатын  

үй-жайдың 

ең үлкен 

ауданы, м 
2
 

Өрт 

сыныбы  

Өрт сөндіргіштердің типіне және корпусының 

көлеміне қарай өрт сөндіргіштердің қажетті саны 

Көлемі 100 л 

ауа-көбікпен 

өрт 

сөндіргіштер  

Көлемі 50 л 

ауа-

эмульсиялық 

өрт сөндір 

гіштер  

Көлемі 100 л 

ұнтақпен өрт 

сөндіргіштер  

Көлемі л 

көмірқышқыл 

мен өрт 

сөндіргіштер  

25  80  

А, Б, В1-В4 

(жанғыш 

газдар мен 

сұйықтықтар)  

500  

A  1++  1++  1++  -  3+  

B  2+  1++  1++  -  3+  

C  -  -  1++  -  3+  

D  -  -  1++  -  -  

(E)  -  -  1+  2+  1++  

В1-В4 (қатты 

жанғыш 

заттар мен 

материалдар), 

Г  

800  

A  1++  1++  1++  4+  2+  

B  2+  1++  1++  -  3+  

C  -  -  1++  -  3+  

D  -  -  1++  -  -  

(E)  -  -  1+  1++  1+  

Ескертпелер:  

1. «++» белгісімен қорғау объектілерін жарақтауға ұсынылатын өрт сөндіргіштер, «+» 

белгісімен ұсынылатын өрт сөндіргіштер болмаған кезде және тиісінше негізделген кезде 

қолдануға рұқсат етілетін өрт сөндіргіштер, «-» белгісімен осы қорғау объектілерін 

жарақтау үшін рұқсат етілмейтін өрт сөндіргіштер белгіленген. 

2. Әртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен 

қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В,С және (Е) сыныптары үшін - 

ВС(Е) немесе АВС (Е) және D - D. 
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3-кесте 

 

Ғимараттарды, құрылыстарды және аумақтарды өрт қалқандарымен 

жарақтау нормалары 

 
Үй-жайлардың 

функционалдық 

мақсатының атауы және 

жарылыс-өрт және өрт 

қауіптілігі бойынша  үй-

жайлардың немесе 

сыртқы технологиялық 

қондырғылардың санаты  

Бір өрт қалқанының 

қорғайтын шекті 

ауданы, м 
2 

 

Өрт сыныбы Өрт қалқанының типі  

А, Б және В1-В4 

(жанғыш газдар мен 

сұйықтықтар)  

200 

А  

В  

(Е) 

ЩП-А  

 ЩП-В  

 ЩП-Е 

В1-В4 (қатты жанғыш 

заттар мен материалдар)  
400 

А  

Е 

ЩП-А  

 ЩП-Е 

Г және Д  1800 

А  

В  

Е 

ЩП-А  

 ЩП-В  

 ЩП-Е 

Ауыл шаруашылығы 

дақылдарын бастапқы 

өңдеу бойынша 

кәсіпорындардың 

(ұйымдардың) үй-

жайлары мен ашық 

алаңдары  

1000 - ЩП-СХ 

Дәнекерлеу немесе өзге 

от қаупі бар 

жұмыстарды жүргізу 

кезіндегі әртүрлі 

мақсаттағы үй-жайлар  

- A ЩПП 

Ескертпе: 3-кестеде мынадай белгілемелер пайдаланылған: 

ЩП-А – А сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны; 

ЩП-В – В сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны; 

ЩП-Е – Е сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны; 

ЩП-СХ – ауыл шаруашылығы кәсіпорындары (ұйымдары) үшін өрт қалқаны; 

ЩПП - жылжымалы өрт қалқаны.  

 

18. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша АН, БН және ВН 

санаттарындағы үй-жайлар мен сыртқы технологиялық қондырғылар үшін 

жәшіктердегі құм қоры әрбір 500 м
2 

қорғалатын аумаққа кемінде 0,5 м
3 

, ал ГН 

және ДН санаттарындағы үй-жайлар мен сыртқы технологиялық қондырғылар 

үшін әр қорғалатын 1 мың м
2 
аумаққа кемінде 0,5 м

3 
етіп көзделеді.  

19. Өртке қарсы жаймалар, қылшық жүнді маталар немесе киіз ауа өтпесе 

жанбайтын заттар мен материалдардың өртін сөндіру үшін қолданылады.  
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Өртке қарсы жаймалар, қылшық жүнді маталар немесе киіз кемінде 1х1м 

өлшемде көзделеді және ауданы қолданылатын жайманың ауданынан 50 % 

аспайтын заттар мен материалдардың өрт ошақтарын сөндіруге арналған. Тез 

тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданатын және сақтайтын 

орындарда жаймалардың өлшемдерін 2х1,5 м немесе 2х2 м дейін үлкейтуге жол 

беріледі.  

 

4-кесте 

 

Өрт қалқандарын механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен 

және өрт мүлкімен жинақтау нормалары 

 
Бастапқы өрт сөндіру  

құралдарының, 

механикаландырылмаған құрал-

саймандардың және мүліктің 

атауы  

Өрт қалқанының типіне және өрт сыныбына байланысты  

жинақтау нормалары 

ЩП-А  

А сыныбы 

ЩП-В  

В сыныбы 

ЩП-Е  

Е сыныбы 

ЩП-

СХ 
ЩПП 

Өрт сөндіргіштер: 

ауа-көбікпен (ОВП), 

көлемі 10 л  

2 2 - 2 2 

көлемі л, ұнтақпен (ОП), (өрт 

сөндіргіш құрамның массасы, 

кг):  

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

    

    

   

    

    

10 (9)  1  1  1  1  1  

5 (4)  2 2 2 2 2 

көлемі л көмірқышқылмен өрт 

сөндіргіштер (ОУ), (өрт 

сөндіргіш құрамның салмағы, 

кг) 5 (3)  

- - 2 - - 

Сүймен  1 1 - 1 1 

Ілмек  1 - - 1 - 

Шелек  2 1 - 2 1 

Өртке қарсы жайма, қылшық 

жүнді мата немесе киіз 

(төсеніш, жанбайтын 

материалдан жасалған жабын)  

- 1 1 1 1 

Сүйір күрек  1 1  1 1 

Жалпақ күрек  1 1 1 1 - 

Айырлар  - - - 1 - 

Су сақтауға арналған 

сыйымдылық, көлемі:  
     

0,2 м
3 
 - - - 1 - 

0,02 м
3 
 1 - - - 1 

Құмы бар жәшік  - 1 1 -  

Ескертпе – Әртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті 
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зарядтармен қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В және (Е) сыныбы 

үшін - ВС(Е) немесе АВС (Е) ұнтақтар.  

 

5-кесте  

 

Қызмет көрсету объектілерін бастапқы өрт сөндіру құралдарымен 

жарақтау нормалары 

 

  

Объектілер мен 

құрылыстардың 

атауы 

Ауданы 

(м
2 

) 

Бастапқы өрт сөндіру құралдарының атауы және қажетті 

саны 

Ұнтақпен өрт 

сөндіргіштер 

(дана) 

Көмірқышқылмен 

(дана) 

ЩП-В типті 

өрт қалқаны 

(жинақ) 

Техникалық 

қызмет көрсету 

станциясы  

әрбір 100 
2 – «ОП-5» не 1 – 

«ОП-10» 

1- «ОУ-2»  

 

-  

 

Көлік тұрақтары 

мен гараждар: 

ашық тұрақтар  

әрбір 100 
2 – «ОП-5» не  

1 – «ОП-10» 
- 1 

гараждар  

1 гаражға 

деген 

есеппен 

1 – «ОП-2» - - 

әкімшілік ғимарат 

немесе күзет үй-

жайы;  

100-ге дейін 
2 – «ОП-5» не  

1 – «ОП-10» 
- - 

гараж аумағы  әрбір 100 
2 – «ОП-5» не  

1 – «ОП-10» 
1-«ОУ-2» 1 

өнімділігі 

тәулігіне 

500  және одан 

астам жанармай 

құятын АЖҚС 

(«қарбалас» 

сағатта 135 және 

одан астам 

жанармай құю  

орындары) 

- 

4 – «ОП-5» 

2 – «ОП-10»  

1 – «ОП-100» 

2-«ОУ-2»  

өнімділігі 

тәулігіне 500-ден 

кем жанармай 

құятын АЖҚС 

(«қарбалас» 

сағатта 135-тен 

кем жанармай 

құю  орындары) 

- 

2 – «ОП-5»  

1 – «ОП-10» 

1 – «ОП-100» 

1-«ОУ-2»  
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оператор бөлмесі, 

дүкен, тамақтану 

пункті (АЖҚС 

жанындағы)  

әрбір 100 1 – ОП-5 1-«ОУ-2»  

жеке тұрған сауда 

павильондары, 

дүңгіршектер, 

қабылдау 

пункттері, жөндеу 

шеберханалары, 

валюта 

айырбастау 

пункттері, халық 

тұтынатын 

тауарлар  

сатылатын, оның 

ішінде көтерме 

базарлар мен 

базарлар 

аумағында 

орналасқан 

контейнерлер  

100-ге дейін 

қоса  

әрбір 100 

1 – «ОП-5»  

    

 1 – «ОП-5» 

-  

    

 - 

-  

    

 - 

қоғамдық, тұрғын 

ғимараттар мен 

құрылыстарға 

кірістірілген-

жапсарлас 

құрылыстар: 

сауда, тұрмыстық 

қызмет көрсету, 

тамақтану 

кәсіпорындары, 

дене шынықтыру- 

сауықтыру 

кешендері, 

кітапханалар, 

дәріханалар, 

медициналық 

кабинеттер, 

кассалық есеп 

айырысу 

кәсіпорындары, 

көркем 

шеберханалары, 

сүт асүйлері, 

мұражайлар мен 

көрмелер  

100-ге дейін  

 

2 – «ОП-5» не 

1 – «ОП-10»  

 

 

 

-  

 

-  

 

әрбір 100 2 – «ОП-5» не  

1 – «ОП-10» 

- - 

офистер, залдар, 

дискотекалар, 

ойын мекемелері,  

100-ге дейін 

қоса  

    

2 – «ОП-5» не  

1 –  «ОП-10»  

    

-  

    

    

-  
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валюта 

айырбастау 

пункттері, 

байланыс 

бөлімшелері, 

фотосалондар, 

жерлеу (рәсімдер) 

бюросы, 

кеңселер, жөндеу 

шеберханалары, 

шағын өндірістер, 

тир, бильярд 

бөлмесі, көшірме 

жасау-көбейту, 

туристік, көлік 

агенттіктері.  

әрбір 100 2 – «ОП-5» не  

1 – «ОП-10» 

 -  - 

Ескертпелер:  

1. 5-кестенің тізбесіне кірмеген объектілерге, бастапқы өрт сөндіру  

құралдарының қажетті саны осы Қағидаларға 1-6-қосымша талаптарының 

негізінде анықталады.  

2. Автокөлік құралдарына арналған өрт сөндіргіштер саны «Дөңгелекті 

көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық 

регламентіне (КО ТР 018/2011) сәйкес анықталады.  

3. Теміржол, су, теңіз және әуе көлігі үшін бастапқы өрт сөндіру 

құралдарының саны белгіленген тәртіппен бекітілген нормалардың 

талаптарына сәйкес анықталады.  

4. Ұнтақты өрт сөндіргіштерді ауа-эмульсиялық өрт сөндіргіштермен 

ауыстыруға болады. 

 

__________________ 

 

http://10.61.43.123/kaz/docs/V1700015501#z1195


 

 

     Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы 

№ 921 қаулысына  

7-қосымша 

 

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына  

    8-қосымша 

 

Нысан 

 

Су өткізу желісінің су жіберуін тексеру  

актісі 

 

________________ қ.                                                          20__ж. «___»__________  

 

Комиссия мынадай құрамда:  

Төрағасы   

____________________________________________________________________ 

Комиссия мүшелері 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

орнатылған өрт гидранттары бар су өткізу желісін тексерді. 

Тексеру нәтижелері: 

Су өткізу желісінің түрі: ___________; диаметрі: _____ миллиметр (бұдан әрі –  

мм). 

Желідегі қысым: ______ атмосфера (бұдан әрі – атм.);  

Орнатылған өрт гидранттарының өлшем-түрі___________; 

Су жіберуді тексеру тәсілі 

____________________________________________________________________  

Нақты су жіберуі: секундына _______ литр (бұдан әрі – л/с).  

Қажетті су жіберуі: __________ л/с.  

Комиссияның қорытындысы:   

____________________________________________________________________  

Комиссия мүшелері: _______________________ 

                                           (қолы) 

                                    _______________________ 

                                            (қолы) 

 

__________________ 
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Нысан  

 

Өрт гидранттарын тексеру  

актісі 

 

________________ қ.                                                          20__ж. «___»__________  

Тексеру жүргізген ұйымның атауы:  ___________________ 

Комиссия мынадай құрамда:  

Төрағасы 

____________________________________________________________________  

Комиссия мүшелері 

____________________________________________________________________ 

Өрт гидрантының сипаты және таңбалануы: 

әзірлеушінің атауы, мекенжайы және тауарлық белгісі _______________ 

әзірлеушінің жүйесі бойынша шартты белгілемесі____________________ 

зауыт нөмірі____________________________________________________ 

өрт гидрантының биіктігі, _____________________ мм; 

корпустың ішкі диаметрінің шартты саңылауы, _____________________; 

шығарылған жылы_______________________________________________ 
Тексеріп-қарау шарты ________________________________________________ 

Өлшеу құралдары және сынау жабдығы туралы деректер:  __________________ 

____________________________________________________________________ 

Тексеру нәтижелері: 

су өткізу құдығының люгі мен қақпағының, ниппельдің қақпақтары мен 

оймасының, штанганың үстіңгі шаршысының және өрт гидранты корпусының 

жарамдылығы ______________________________________________________ 

құю құрылғысының жұмысқа қабілеттілігі _________________________ 

өрт гидрантының корпусында және құдықта судың болуы_____________ 

клапанның (ысырманың), сондай-ақ жұмыс қысымы кезінде 

қосқыштардың және тығыздамалардың герметикалығы ____________________ 

өрт бағанын орнату кезіндегі өрт гидрантының жұмысқа қабілеттілігі  

__________________________________________________________________ 

өрт гидрантын ашу немесе жабу шарттары __________________________ 

су өткізу желісіндегі 0,4-тен бастап 0,6-ға дейінгі МПа қысымның 

диапазонында су шығысы (су беру)_____________________________________ 

Су беруді тексеру тәсілі  _______________________________________________ 

Нақты су беруі: ___________  л/с.  

Қажетті су беруі: __________ л/с.  

Комиссияның қорытындысы: ___________________________________________ 

Комиссия мүшелері: __________________________________________________ 
                                                                                         (қолы) 

__________________  
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Нысан  

 

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа  

қабілеттілігін сынау актісі 
 

__________________қ.                                           20___ ж. «___»______________  

Пайдаланушы ұйымның атауы 

____________________________________________________________________ 

Қызмет көрсетуші ұйымның атауы______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сынаулар күні мен уақыты ____________________________________________  

Комиссия мынадай құрамда:  

Төрағасы ___________________________________________________________ 

(ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

Комиссия мүшелері  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________                                        

            (ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

____________________________________________________________________  

(ғимараттың, өрт бөлігінің атауы) 

ішкі өртке қарсы су құбырының су жіберуін сынады:  

  

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері_________________________________  

___________________________________________ типті өрт кранының клапаны  

__________________________________________________ типті қол өрт оқпаны 

Өрт түтігінің ұзындығы мен диаметрі _________________________метр  

(бұдан әрі – м) , ___________ мм  

_____________________________________________________типті өрт сорғысы  

Өрт крандары жабық кездегі өрт сорғысының арыны__________________ МПа  

 

Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік 

құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:  

«үстем» өрт кранының шығысы ______________________________________л/с 

                                                                              (жол берілетін)  

«үстем» өрт кранындағы қысым ____________________________________ МПа  

                                                                                           (жол берілетін)  

су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны ____________ дана 

 

Сынау нәтижелері 

 

____ сағат ___ минуттан (бұдан әрі – мин) ___ сағ ___ мин дейін шаруашылық 

қажеттіліктерге суды ең көп пайдаланатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы 
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сумен жабдықтаудың су жіберуі __________________________ бұл кемінде 

                                                            (жобаның нөмірі мен атауы)  

____л/с құрайды, Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы 

нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келеді (сәйкес келмейді).  

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен 

(қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын 

кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары және штокты 

тығыздау арқылы ақпайды, диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге 

сәйкес келеді.  

 

Сынау нәтижелері бойынша қорытынды 

 

Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан 

Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық 

стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына _____________ 

(сәйкес келеді, сәйкес келмейді) 

Комиссия төрағасы ___________________________________________________  

                                          (қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

Комиссия мүшелері ___________________________________________________  

                                               (қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

 

__________________ 
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Нысан 

 

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуін сынау  

хаттамасы 
 

_______________ қ.                                                       20 ж. «___»  _____________ 

Пайдаланушы ұйымның атауы   ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Объектінің атауы  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(ғимарат, өрт бөлігі) 

Қызмет көрсететін ұйымның атауы  _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сынаулар күні мен уақыты_____________________________________________  

Тіреулердің және сыналатын өрт крандарының нөмірлері  __________________;  

__________________________________________ типті өрт кранының клапаны; 

__________________________________________________типті қол өрт оқпаны; 

Өрт құбырының ұзындығы мен диаметрі ________________ м, __________ мм; 

____________________________________________________ типті өрт сорғысы; 

Өрт крандарының жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны _____________ МПа  

Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық 

актілердің талаптарына сәйкес:  

«үстем» өрт кранының шығысы ______________________________________л/с;  

(жол берілетін)  

«үстем» өрт кранының қысымы ___________________________________ МПа;  

(жол берілетін)  

Су жіберуі бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны ____________ дана  

 

«Үстем» өрт краны бойынша ішкі өртке қарсы сумен  

жабдықтаудың су жіберуін сынау нәтижелері 

 

Сынау 

лардың 

нөмірі 

Гидрав 

лика 

лық 

схемаға 

сәйкес 

тіреу 

лердің  

өрт 

крандары

ның 

нөмір 

лері (диа 

Шығу 

саңыла 

уының 

диаметрі, 

мм 

Түтік 

желі 

сінің 

ұзын 

ды 

ғы, м 

Қысым, МПа Та 

лап 

етіле 

тін 

шы 

ғыс 

л/с, 

Ағын 

ның 

жи 

нақ 

бөлігі

нің 

талап  

етіле 

тін 

биікті 

гі, м 

Сы 

нау 

лар 

дың 

нәти 

желе 

рі 

өлшен 

ген  

та 

лап 

еті 

ле 

тін  
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метр) 
         

         

         

         

         

         

 

Сынаулардың нәтижелері бойынша қорытындылар 

________________________________________________ саны ___________ дана  

            (крандар мен оқпандардың нөмірлерін көрсету қажет)  

____________________________________________________________________ 

                        (бір кран немесе бірнеше кран бірлесе жұмыс істеген кезде) 

жұмыс істеген кезде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың (сорғыдан және 

әрбір бағананың ең жоғарғы өрт крандарынан барынша қашық «үстем» 

кранының) ең аз су жіберуі кемінде мыналарды құрайды: 

қысым _____________ МПа; шығыс _____________ л/с; ағынның жинақ 

бөлігінің биіктігі ________ м; бұл Қазақстан Республикасының аумағында 

қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық 

актілердің талаптарына 

_________________________________________________________________ 

(сәйкес келеді, сәйкес келмейді) 

Сынауларды 

_____________________________________________________________жүргізді 

(ұйымның атауы, лауазымы, қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  
 

__________________ 
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Нысан 

 

Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін  

сынау хаттамасы 
Пайдаланушы ұйымның атауы __________________________________________ 

Объектінің атауы 

_____________________________________________________                               

                                 (ғимарат, өрт бөлігі)  

Қызмет көрсететін ұйымның атауы ______________________________________ 

Сынаулар күні және уақыты ____________________________________________ 

_______________________________________ типті өрт кранының клапандары 

________________________________________ типті өрт сорғысы 

«Үстем» жабық өрт кранындағы қысым _____________________________ МПа.  

Өрт крандары клапандарының жұмысқа 

қабілеттілігін сынау нәтижелері 
 

Тіреу  

нөмірі

- кран  

нөмірі 

Кран  

диа 

фра 

грамм 

ма 

сының  

нөмірі 

Диафрагма 

диаметрі, мм 

Клапанды 

«Ашу-

Жабу» 

циклдері 

нің саны 

Қымталған

дығы 

(ағудың 

болуы) 

Сынаулар 

дың 

нәтижелері жол  

беріле

тін  

өлшен 

ген  

       

       

       

       

       

Сынаулардың нәтижелері бойынша қорытынды 
Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін (клапанның бекіту 

органын қолмен қосымша техникалық құралдарсыз бір шеткі қалыптан 

екіншісіне ауыстыру мүмкіндігі, клапанды ашудың және жабудың бірнеше 

циклінен кейін клапанның бекіту органы немесе штокты тығыздау арқылы 

ағудың болмауы және диафрагмалар диаметрінің жобалық деректерге 

сәйкестігі) сынау нәтижелері Қазақстан Республикасы аумағында 

қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық 

актілердің талаптарына ________________________________________________ 

              (сәйкес келеді, сәйкес келмейді) 

Сынауларды ________________________________________________ жүргізді                       

(ұйымның атауы, лауазымы, қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  
 

__________________ 


