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КІРІСПЕ
Осы құжат құрылыс саласын аймақтық және әлемдік әлеуметтік-экономикалық
жүйеге біріктіруге бағытталған нормалаудың параметрлік әдісіне сәйкес Қазақстан
Республикасының құрылыс саласындағы нормативтік база реформасы шегінде
әзірленген.
Қазақстан Республикасының ҚР ҚН «Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар»
осы құрылыс нормасы «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен
бұйымдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің дәлелдемелік базасына
кіретін нормативтік құжаттардың бірі болып табылады және құрылыс саласындағы
халықаралық ынтымақтастықтағы техникалық кедергілерді жоюға бағытталған.
Осы ережелер жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативті дамыту мен нақтылауды нормалаудың халықаралық
принциптеріне сәйкес әзірленді.
ҚР ҚН «Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарда»:
- нормативтік талаптардың мақсаты;
- функционалдық талаптар;
- жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптар бар.
Талаптарды әзірлеу кезінде бірқатар объектілерді жобалау, салу және пайдалану
жөніндегі отандық және шетелдік нормативтік-әдістемелік материалдар зерттеліп,
талданды.
Осы құрылыс нормасы Қазақстан Республикасының нормативтік құжаты ретінде
міндетті негізде қолдану үшін енгізіледі.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ҒИМАРАТТАР
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Енгізілген күні - 2015-07-01
1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
1.1 Осы құрылыс нормалары биіктігі 50 м дейінгі әкімшілік және тұрмыстық
ғимараттарды, кәсіпорын үй-жайларын жобалауға қойылатын талаптарды белгілейді.
1.2 Әкімшілік мақсаттағы, оның ішінде, әсіресе ой еңбегіне арналған және тұрғын
үйлерге кіріктірме, кіріктірме-жапсарлас қоғамдық ғимараттарды (мекемелер мен
ұйымдарға арналған ғимараттар және үй-жайлар) жобалаған кезде қосымша Қазақстан
Республикасының аумағында қолданылатын тиісті нормативтік-техникалық құжаттарды
басшылыққа алу керек.
1.3 Осы нормалардың талаптары жаңадан тұрғызылатын, реконструкцияланаын,
ұлғайтылатын, жаңартылатын әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарды жобалауға және
салуға таратылады.
2 *НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы құрылыс нормаларын қолдану үшін төменде көрсетілген келесі сілтемелік
нормативтік құжаттар қажет:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен
бекітілген «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдардың
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 тамыздағы № 876 қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республикасының террористік тұрғыдан осал, объектілерінің тізбесі.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 қаулысымен
бекітілген Террористік тұрғыдан осал, терроризмге қарсы объектілерді қорғау жүйесіне
қойылатын талаптар.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230
бұйрығымен бекітілген Электр қондырғыларын орнату қағидалары.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы № 1111
бұйрығымен бекітілген «Ғимараттарда, бөлмелер мен құрылыстарда өрт кезінде
адамдарды ақпараттандыру және эвакуациялауды басқару автоматтандырылған өрт
белгілері мен автоматтандырылған өрт сөндіру жүйелерімен жабдықтау бойынша
талаптар» техникалық регламенті.
Ресми басылым
1

ҚР ҚН 3.02-08-2013*
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439
бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық
регламенті.
ҚР ҚН 2.04-01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру.
ҚР ҚН 3.01-01-2013 Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді
жоспарлау және құрылысын салу.
ҚР ҚН 3.02-01-2018 Көп пәтерлі тұрғын ғимараттар.
ҚР ҚН 3.02-17-2013 Моншалар және монша-сауықтыру кешендері.
ҚР ҚН 3.02-21-2011 Қоғамдық тамақтану объектілері.
ҚР ҚН 3.06-01-2011 Ғимараттар мен имараттардың қимылы шектеулі топтар үшін
қолжетімділігі.
ҚР ҚН 4.01-01-2011 Ғимараттар мен имараттардың ішкі су құбыры және кәрізі.
ҚР ҚН 4.02-01-2011 Ауаны жылыту, желдету және кондиционерлеу.
ҚР ҚН 4.03-01-2011 Газ тарату жүйелері.
Ескертпе - Осы мемлекеттік нормативті пайдалану кезінде жыл сайын ағымдағы жылдың жағдайы
бойынша жасалған және ай сайын шығарылатын ақпараттық бюллетень-журналына сәйкес келетін
«Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық актілердің тізбесі» ақпараттық каталог бойынша
сілтемелік құжаттардың қолданылуын тексерген жөн. Егер сілтемелік құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда
осы нормативті пайдалану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алған жөн. Егер
сілтемелік құжат ауыстырылмай жойылса, онда оған сілтеме жасалған ереже, сілтемені қозғамайтын
бөлігінде қолданылады.

(Өзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж. №235-НҚ бұйрық)
3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
*Осы құрылыс нормаларында тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер
қолданылады (Өзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж. №235-НҚ бұйрық):
3.1 Кіріктірме, қосымша құрылыс: Өндірістік ғимарат шектерінде оның барлық
биіктігі мен ені (кіріктірме) бойынша орналасатын әкімшілік және тұрмыстық үйжайларды орналастыруға арналған, биіктігі мен енінің (қосымша құрылыс) және өртке
қарсы қоршаулармен бөлінген бөлігі инженерлік жабдықты орналастыру мүмкіндігі бар
(жартылай) ғимарат бөлігі.
3.2 Ингаляторий: Ингаляциялық терапияны жүргізуге арналған арнайы
жабдықталған үй-жай.
3.3 Колл орталығы: Өтініштерді өңдеу және дыбысты байланыс арналары бойынша
хабарлаумен айналысатын мамандандырылған ұйым немесе ұйымның бөлімшесі.
3.4 Мансард: Мансард шатыры бар астыңғы қабатта пайда болатын шатыр түріндегі
тұрғын үй-жай.
3.5 Жартылай душ: Өндірістік процестер кезінде жұмыс істейтіндердің ауысымы
аралығында қолданылатын салқындауға арналған елеулі жылу бөлінетін құрылғы.
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4 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРЫ
4.1 Нормативтік талаптардың мақсаты
Осы құжаттың нормативтік талаптарының мақсаты адамдардың өмірі мен
денсаулығын сақтау, мүліктерді және қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды тиімді
пайдалану, энергия үнемдеу, сондай-ақ еңбек процесі үшін жайлы жағдай жасау
мақсатында әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарды барлық пайдалану кезеңінде
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.
4.2 Функционалдық талаптар
4.2.1 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарда:
- басшылық және басқару құрамының толыққанды жұмысы;
- қызметкерлердің тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру, еңбек барысының
кері салдарларын жою, зиянды өндірістік процестердің әсерінен болған кері әсерлерді
жою бойынша профилактикалық шаралар өткізу;
- санитарлық-тұрмыстық, медициналық қызмет көрсету, барлық түрдегі
кәсіпорындарды қоғамдық тамақтандыру үшін жағдай жасалуы тиіс.
4.2.2 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар, жалпы олардың негіздері мен көтергіш
конструкциялары құрылыс жүргізу, реконструкциялау немесе жобалау мерзімінің ішінде
ұшырауы мүмкін болжамдық жүктемелер мен ықпалдар байланысына төзімді болуы тиіс.
4.2.3 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар оны пайдалану барысында ғимаратта
өрттің пайда болу қаупін болдырмау немесе азайту мүмкіндігімен қамамасыз етілетіндей
жобалануы және салынуы тиіс, өрт туындаған жағдайда, жұмысшыларды, мүлік пен
қоршаған ортаны өрттің қауіпті факторының әсерінен қорғалуы қамтамасыз етілуі және
(немесе) осы факторлардың ықпалы шектелуі керек.
4.2.4 Ғимараттың көлемдік-жоспарлық және конструктивтік шешімінде, көшіру
жолдарының беттерін әрлеуде, сондай-ақ ішкі инженерлік қамтамасыз ету жүйелерінің
элементтерінде өрттің және оның қауіпті факторының жану ошағынан таралу мүмкіндігі
шектелуі тиіс.
4.2.5 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттардағы және оның элементтеріндегі
конструкцияларда адамдарды, оның ішінде физикалық қозғалу мүмкіндігі шектеулі
адамдарды қауіпсіз аймаққа көшіру, сондай-ақ оларды заманауи көшіру мүмкін болмаған
жұмысшылар мен келушілерді құтқару кезінде отқа төзімділік дәрежесі сақталуы тиіс.
4.2.6 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар, олардың ішкі ортасы жұмыс
істейтіндер мен келушілерге оған адамдар келген кезде физикалық, химиялық,
биологиялық жол бергісіз әсерлер мен оның қызмет ету мерзімінің бойында және өзге де
зиянды факторлар көрсетпеуі тиіс. Аумақ құрылысы адамдардың келуі үшін қоршаған
ортаға әсерді ескере отырып, қолайлы жағдай жасауы тиіс.
4.2.7 Ғимараттар және оның элементтері, инженерлік қамтамасыз ету жүйелері
қолайлы микроклиматпен қамтамасыз етілуі тиіс, оған температура, ылғалдылық және
ауаның өту жылдамдығы, сондай-ақ қабырғалар ішкі беттерінің температурасына, қоршау
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конструкциялардың жылуға төзімділігіне және еден беттерінің жылу сіңіргіштігіне
қойылатын талаптарды орындау кіреді.
4.6.8 Ғимарат жайына атмосфералық ылғалдың ағуына, дымқылдың жиналуына, ал
сумен жабдықтау жүйесі мен ішкі су құбыры жүйесіне – судың ағуы мен ластануына жол
берілмеуі тиіс. Канализация жүйелері мен желілері сұйық ағындыларды сумен жабдықтау
жүйесіне түсірмей, топырақ пен қоршаған ортаны ластамай кетіруді қамтамасыз етуі тиіс.
4.6.9 Ғимараттар жайындағы дыбыс оқшаулағышта, жасанды жарықтандыруда және
табиғи инсоляцияда адамдардың келіп-кетуіне олардың денсаулығына зиян келтіру
қаупіне жол бермейтін жағдайлар жасалуы тиіс.
4.6.10 Ғимарат оны пайдалану кезеңінде қоршаған ортаға кері ықпал тигізбеуі тиіс.
4.6.11 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттардағы, сондай-ақ оның аумағындағы
адамдар, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдар жүретін жолдар жайлы және қауіпсіз
болуы керек, онда баспалдақтардың, ойықтардың, еңіс пен сырғанақ беттердің болуы,
биіктіктің және төмен орналасқан элементтердің әртүрлілігі, сондай-ақ көлік қозғалысы
ескерілуі тиіс.
4.6.12 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар, олардың қоршау құрылыс
конструкциялары, жылыту мен салқындату жүйесі, желдету және ауа баптау, сондай-ақ
жарықтандыру энергия үнемдеу мен жылу сақтау режимінде жұмыс істеуі тиіс.
4.6.13 Әкімшілік-тұрмыстық ғимараттарда табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
қамтамасыз етілуі, ғимаратты пайдаланудың есептік мерзіміне, құрылыс материалдары
мен конструкцияларды қолдануға арналған өндірістік қалдықтар мен қайта қолданылатын
материалдарды барынша көп пайдалануға, құрылыс конструкцияларын қайта пайдалануға
және қирату кезінде құрылыс материалдарының өндірісі үшін құрылыс қалдықтарын
ұқсатуға сәйкес құрылыс конструкцияларының, материалдар мен бұйымдардың жұмыс
қабілеті сақталуы тиіс.
*4.2.14 Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарды жобалау кезеңінде объектінің
Қазақстан Республикасының террористік тұрғыдан осал, объектілері тізіміне жататынын
анықтау және объектінің терроризмге қарсы қорғаудың тиісті жүйесін жасау үшін
шаралар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 қаулысымен
бекітілген Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне
қойылатын талаптарға сәйкес қабылдау қажет (Толықтырылды – ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж.
№235-НҚ бұйрық).
5 ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
5.1 Жалпы ережелер
5.1.1 Ғимараттың сәулет шешімін құрылыс ауданының қала құрылысын, ладшафтық,
климаттық жағдайларын ескере отырып қабылдау керек. Ішкі көріністерді әрлеуді
қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес қарастыру керек.
5.1.2 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарды «Ғимараттар және құрылыстар,
құрылыс материалдары мен бұйымдар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық
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регламентінің талаптарына, осы нормаға және жобалауға, салуға талаптар белгілейтін
басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес салу керек.
5.1.3 Ғимараттарды жобалаған және салған кезде осы ғимараттардағы мүмкіндігі
шектеулі топтар, жұмыс істеушілер немесе келушілер үшін ҚР ҚН 3.06-01 талаптарына
сәйкес оның қолжетімділігі қамтамасыз етілуі тиіс.
5.1.4 Үй-жайлардың негізгі топтарын (келушілерге арналған, әкімшілік, қойма,
қызметтік-тұрмыстық) олардың функционалдық мақсатына және өзара технологиялық
байланысына сәйкес орналастыру керек.
5.1.5 Құрылыс-монтаждау ұйымдарының әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарын
әдеттегідей мобильдік ғимараттарға орналастыру керек. Осы мақсат үшін салынып жатқан
объектілердің және құлатуға жататын, оның ішінде тұрғын үй ғимараттарын қолдануға
рұқсат етіледі.
5.1.6 Ғимараттың жалпы көлемін оның барлық қабаттарының (жер үсті, жертөлелік,
техникалық, цокольдік және мансардтық) жалпы ауданы ретінде анықтау керек.
Жер үсті, жертөле, техникалық және цоколь қабаттарының ауданын еден деңгейінде
сыртқы қабырғалардың ішкі беттерінің шегінде өлшеу керек.
5.1.7 Мансард қабатының ауданын еден деңгейінде сыртқы қабырғалардың ішкі
беттерінің шектерінде өлшенетін мансард үй-жайларының қолданылатын және
қолданылмайтын аудан қосындысы ретінде анықтау керек.
5.1.8 Тұрғын үйге кіріктірме және кіріктірме-жапсарлас кәсіпорындар үшін олардың
салыстырмалы сыйымдылығы аз және барынша жай технологиялық процестерді бір
жайда бірқатар функциялармен біріктіруге тән.
5.1.9 Адамдар легін ұйымдастыру әртүрлі үй-жайлар арасында ыңғайлы қатынасты
қамтамасыз ету үшін қарбалас кезде (жұмыс ауысымының басында және жұмыс ауысымы
аяқталғаннан кейін, сонымен қатар түскі үзіліс кезінде) адамдардың жаппай қозғалысын
тәртіпке келтіру керек.
5.1.10 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарға жолаушылар, жүк лифтілерін
қарастыруға болады.
5.1.11 Ғимараттағы лифтілер жүктерді қауіпсіз және жайлы жайғастыруы тиіс.
5.1.12 Ғимараттың қабат саны қалақұрылысы, технологиялық және өртке қарсы
талаптармен анықталады.
5.1.13 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарда табиғи жарықтандыруды: тұрақты
жұмыс орындары бар, оқу сабақтарына арналған, таңу және денсаулық орындарында
науқастарды қабылдауға арналған үй-жайларда, сондай-ақ демалуға арналған үй-жайларда
(өндірістік үй-жайларда табиғи жарықтандыру болмаған жағдайда) қарастыру және
ҚР ҚН 2.04-01 талаптарына сәйкес жоспарлау керек.
5.2 Ғимараттың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша
талаптар
5.2.1 Белгіленген ережелерді сақтаған кезде ғимараттың көтергіш конструкциялары
осы нормалардың талаптарына сәйкес жобалау тапсырмасында белгіленуі мүмкін
болжамды қызмет ету мерзімі ішінде өз қасиеттерін сақтауы тиіс.
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5.2.2 Құрама элементтер мен қабатты конструкциялардың жіктік қосылыстары
температуралық-ылғалдылық деформациялар әсері мен негіздердің кедір-бұдыр отыруы
кезінде және басқа пайдалану әсері кезінде туындайтын күшке есептелуі тиіс.
Нығыздаушы және бекітуші материалдар жіктерінде пайдаланылатын материалдар кері
температура мен ылғал әсері кезінде иілгіштігі мен адгезиялық қасиетін сақтауы, сондайақ ультракүлгін сәулеге орнықты болуы тиіс. Бекітуші материалдар олардың түйісу
жерлерінде қорғаныс материалдарымен және конструкциялардың қорғаныс-декоративтік
жабынымен үйлесімді болуы тиіс.
5.2.3 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттардың талап етілген төзімділігін
қамтамасыз ету үшін оны жобалау кезінде келесілерді ескеру керек:
- арналуы бойынша пайдалану шарттары;
- қоршаған ортаның есептік ықпалы;
- қолданылған материалдардың қасиеттері, ортаның кері әсерлерінен оларды
қорғаудың ықтимал құралдары, сонымен қатар олардың қасиеттерінің нашарлау
мүмкіндігі.
5.2.4 Ғимараттар негіздері мен көтергіш конструкциялар оларды салу барысында
және пайдаланудың есептік жағдайында мыналар болмайтындай мүмкіндікпен жобалануы
және салынуы тиіс:
а) ғимаратты пайдалануды тоқтату қажеттігіне алып келетін конструкциялардың
қирауы немесе бүлінуі;
б) жалпы деформация немесе жарықшақтардың пайда болуы салдарынан
конструкцияларды немесе ғимараттарды пайдалану қасиеттерінің жол бергісіз төмендеуі.
5.2.5 Көтергіш конструкциялардың теңдей берік элементтерінің талабын сақтау
керек, оның ішінде мерзімінен бұрын шығуы оның көтеру қабілеті сарқылғанға дейін
құрылыстың бұзылуына алып келуі мүмкін әлсіз тораптар мен элементтерге жол берілмеуі
тиіс.
5.2.6 Жер сілкінісі әсерлеріне, қайта өңдеуге, топырақтың шөгуіне және
аязды қопсуын қосқанда басқа жылжуларына ұшыраған күрделі геологиялық
шарттары бар
аудандарға инженерлік
коммуникацияларды енгізу әртүрлі
инженерлік желілер бойынша нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес
негіздің ықтимал деформациясының орнын толтыру қажеттілігін ескеру арқылы
орындалуы тиіс.
5.3 Өрт кезіндегі ғимарат қауіпсіздігінің талаптары
5.3.1 Ғимараттарды функционалдық өрт қауіпсіздігінің кластары бойынша, үйжайлар санатын жарылыс-өрт және өрт қаупі бойынша жіктеу, құрылыс
конструкцияларының отқа төзімділік шегі «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы
талаптар» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес анықталады.
5.3.2 Ғимараттар арасындағы ең төмен арақашықтықтарды ҚР ҚН 3.01-01
талаптарына сәйкес қабылдау керек.
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5.3.3 Өрт автомашиналары кіретін жолдарды өрт қауіпсіздігі жөніндегі
қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес ғимараттан шығатын және
кіретін жерлерде, өрт бөлімшелерін лифтіге алып баратын жерлерде қарастыру керек.
5.3.4 Адамдар көп жиналатын орындарда қолданылатын барлық материалдар отқа
төзімді немесе арнайы өңделген болуы тиіс. Материалдар өрт қауіпсіздігі бойынша
қолданыстағы нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға жауап беруі тиіс.
5.3.5 Ғимараттың әрбір қабатында, оның ішінде жертөледе өрт қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мақсатында эвакуациялық шығатын жерлерді қарастыру керек, олардың
саны көшірудің есептік уақытын және шығатын жердің құрсаулану ықтималдығын ескере
отырып анықталуы тиіс.
5.3.6 Адамдарды эвакуациялаудың негізгі жолдары үшін күнделікті пайдаланатын
жолдарды, дәліздерді және вестибюлдерді қолдану керек. Эвакуациялаудың қосымша
(арнайы) жолдарын негіздеме болған жағдайда қарастыруға жол беріледі.
5.3.7. Өтетін жолдардың, дәліздер мен көшіру жолындағы басқа да көлденең жер
учаскелерінің ені көшетін жерлердің санына байланысты белгіленуі тиіс, ол ең аз
ауысымның, оның ішінде жұмыс істейтін мүмкіндігі шектеулі адамдарды ең жоғарғы
өткізу қабілетімен қамтамасыз етілуі тиіс.
5.3.8. Баспалдақ торлары немесе сыртқа шығатын есіктер (дәретхана,
қол жуғыш, темекі тартатын бөлмелерден басқа) арасында орналасқан алыс үй-жайлардың
есігінен
баспалдақ
торына,
сыртқа
шығатын
жақын
арадағы
есіктерге
дейінгі дәліз бойынша арақашықтық өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік
құжаттар талаптарына сәйкес келмеуі тиіс.
5.3.9. Көшіру баспалдақтары торының арасындағы жол берілген қашықтық асып
кеткен кезде, кіріктірмелер мен қосымшаларға түтінделмеген баспалдақ торларын
қарастыру керек.
5.3.10 Өндірістік ғимараттарда орналастырылған қосымша үй-жайлардың
антресольдары мен алаңдарына, өндірістік үй-жайға ашық баспалдақтармен шығатын жер
қарастыруға жол беріледі.
5.3.11 Отқа төзімділік дәрежесі, өрт бөлігі шектерінде ғимараттың рұқсат етілген
биіктігін, көтергіш конструкциялардың отқа төзімділік шегіне қойылатын қосымша
талаптарды өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына
сәйкес қабылдау керек.
5.3.12 Автоматты өрт сөндіруді және өрт дабылдамасын (өрт кезіндегі хабарлау
жүйесін қосқанда) "Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт
сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды
эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар" техникалық
регламентінің талаптарына сәйкес қарастыру керек.
5.3.13 Өрт лифтілерінің құрылғысына, сонымен қатар лифтердің өрт қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық
регламентімен анықталады.
5.3.14 Биік ғимараттардың өрт бөліктерінде өрт лифтілері болуы тиіс.
5.3.15 Дәліздер мен әртүрлі жолдар эвакуация жолында тарылмауы тиіс.
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5.3.16 Төтенше жағдай кезінде ғимаратта тұрған адамдарды эвакуациялау үшін
кемінде жұмыс орнынан шығатын бірнеше есік болуы тиіс. Эвакуациялау жолының
есіктері бір есік отпен немесе түтінмен бұғатталып қалған жағдайда қызметкерлер
екіншісінің көмегімен көшетіндей арақашықтықта орналасуы тиіс.
5.3.17 Барлық қосалқы есіктерде, бағыттарда сәйкесінше жасанды жарықтандыру
болуы тиіс.
5.3.18 Механикалық желдетудің кез келген жүйесі өрт кезінде оттың және түтіннің
басқа үй-жайларға құбыр жүйесі арқылы өтпеуіне кепілдік беретіндей етіп әзірленуі тиіс.
Желдетудің жалғыз жүйесі әрбір эвакуация баспалдағында болуы тиіс.
5.4 Ғимараттарды пайдалану барысында адамдардың денсаулығын сақтауды
қамтамасыз ету бойынша талаптар
5.4.1 Ғимаратты пайдалану барысындағы қауіпсіздік
5.4.1.1 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарды қызметкерлер ғимарат аумағының
ішінде болған кезде, сондай-ақ оның элементтері мен инженерлік қондырғыларын
пайдаланған кезде жарақат алу қаупін ескертетін шараларды ескере отырып жобалау, салу
және жабдықтау қажет.
*5.4.1.2 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарды жобалау кезінде олардың
терроризмге қарсы қорғау жүйесін Қазақстан Республикасы Үкіметтің 2015 жылғы 3
сәуірдегі № 191 қаулысымен белгіленген талаптарға сәйкес қарастырған жөн (Өзгерт.ред.
– ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж. №235-НҚ бұйрық).
*5.4.1.3 Сейсмикалық аудандарда тұрғызылған әкімшілік және тұрғын үй
ғимараттарының инженерлік жабдықтары мен аспаптары сенімді түрде бекітілуі керек
(Өзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж. №235-НҚ бұйрық).
5.4.1.4 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсаттарында әкімшілік ғимараттарда
сигналды күзет бөлмесіне немесе кезекші полиция пультіне беретін жедел шақыру
батырмасын қарастыру керек.
5.4.1.5 Тұрмыстық үй-жайларда қауіпті объектілер болған жағдайда, барынша алыс
жерге орнатылған белгілер немесе хабарламалар арқылы белгілеу керек.
5.4.1.6 Ғимарат элементтерінің конструктивтік шешімінде (оның ішінде бос
жерлердің орналасуы, конструкция арқылы құбыр өтетін жерлерді бекіту әдісі, желдеткіш
саңылауының құрылғысы, жылу оқшаулағышты орналастыру және т. б.) кеміргіштердің
кіріп кетуінен қорғау қарастырылуы керек.
5.4.2 Жер теліміне және аумаққа қойылатын талаптар
5.4.2.1 Ғимаратты, құрылысты жобалау, сонымен қатар жер телімін аймақтау кезінде
мынадай тармақтарды ескеру керек:
- жер телімі шекараларын сақтау;
- табиғи ресурстарды сақтау және қорғау, сондай-ақ инфрақұрылым, энергия және су
шығындарын азайту;
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- адамның өмірі мен денсаулығы үшін іргелес жатқан жер телімі иелерінің
қауіпсіздік шараларын сақтау;
- жаяу жүргіншілер бағыттарын, велосипед және автомобиль жолдарын қауіпсіз
орналастыруды қарастыру;
- бағыттары негізгі жолмен қосылатын, ғимаратқа апаратын жолдарды жасау;
- жер телімін көгалдандыру ағаштар жолдарды, жаяу жүргінші жолдарының
бағыттарын жауып қалмайтындай етіп жасалуы тиіс;
- жарықтандыру аспаптарын орналастыруды өңдеу.
5.4.2.2 Ғимаратқа кіретін негізгі жолдарды негізгі кіретін есіктер жағынан
орналастыру керек. Кіретін есіктер пластикалық және түсті шешімдермен, түспен және
жарық арқылы көрсетілетін жарнамамен, әріп символдарымен және т. б. рәсімделуі тиіс.
5.4.2.3 Жер теліміне кіретін есікті объект туралы ақпарат элементтерімен жабдықтау
керек. Жер телімі аумағына кіретін есіктерді жақсы жарықтандыр керек.
5.4.2.4 Жеке тұрған қуатталығы бойынша барынша ірі тұрмыстық қызмет көрсету
кәсіпорындары кіретін тұрмыстық ғимараттар, қағида бойынша, алаңдарда, негізгі қала
желілерінде орналастырылады және қала құрылысының сәулеттік-көркемдік келбетін
қалыптастыруға мүмкіндік туғызуы тиіс.
5.4.2.5 Ғимараттың орналасуы басқа ғимараттарға қатынауға кедергі келтірмеуі тиіс.
5.4.2.6 Ғимарат аумағында немесе оған іргелес жатқан аумақта көлік қоятын тұрақ
қарастырылуы қажет.
5.4.2.7 Жаяу жүргіншілер жолдарының бағыттары тұрақты ғимаратқа кіретін есікпен
байланыстыруы тиіс. Жол жиектемелерін орнатуды қамтамасыз ету. Жаяу жүргіншілер
жолдарын бояу және барлық бағдарлау белгілерін орнату керек.
5.4.3 Әкімшілік ғимараттар және үй-жайлар
5.4.3.1 Әкімшілік ғимараттар мемлекеттік, мемлекеттік емес, шаруашылық, өзге де
ұйымдар мен мекемелерде жұмыс істеу үшін жайлы, қауіпсіз жағдай қалыптастыруы тиіс.
5.4.3.2 Әкімшілік ғимараттарды өндірістік және өзге мекемелермен бірге бір аймақта
жобалау кезінде өткелдерге қоса басқа ғимараттарға жаяу жүргіншілердің қатынауын
қамтамасыз ету керек.
5.4.3.3 Кәсіпорынның әкімшілік ғимараттарында басқару үй-жайлары мен
конструкторлық бюро, ақпараттық-техникалық мақсаттағы үй-жайлар, еңбек қорғау және
өрт қауіпсіздігі бөлмелері және сабақ оқуға арналған үй-жайлар орналастырылуы мүмкін.
5.4.3.4 Әкімшілік ғимараттарды жобалау кезінде үй-жайлардағы кез келген нүктеге
электр техникалық коммуникацияларға қатынауды қалдыра отырып, үй-жай жоспарын
өзгерту мүмкіндігін қарастыру керек.
5.4.3.5 Үй-жай қабаттарына компьютерлік қондырғыларды, асхана, жиналыс,
мәжіліс залдарын және де басқа зал бөлмелерін қолданыстағы нормативтік құжаттар
талаптарына сәйкес орналастыру керек.
5.4.3.6 Басшыларға, олардың орынбасарларына, сонымен қатар міндеттері құпия
ақпаратқа байланысты мамандарға арналған жұмыс орындарын жеке үй-жайларда
қарастыру керек.
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5.4.3.7 Конференц-зал жұмыс отырыстарын, мәжілістерді, іскерлік кездесулерді,
пресс-конференцияларды, бизнес-презентацияларды жүргізуге арналған орын ретінде
жұмыс істеуі тиіс. Конференц-залда жабық режимде және ұлғайтылған құрамда
(директорлар, акционерлер кеңесі, басшылар және топ-менеджерлер жиналысы,
баспасөзбен әңгімелесу) шараларды жүргізу мүмкіндігі болуы тиіс.
5.4.3.8 Колл-орталықтарда ақпаратты өңдеу және таратуға байланысты көп мөлшерлі
функцияларды орындау мүмкіндігі қарастырылуы тиіс.
5.4.3.9 Әкімшілік-тұрмыстық ғимараттарды орналастыру әрбір өндірістік объекті
және жалпы кәсіпорынды кеңейтуге кедергі келтірмеуі тиіс.
5.4.3.10 Өндірістік объектерге қатысты әкімшілік-тұрмыстық үй-жайлар және
олардың кешендері кіріктірме, жапсарлас немесе жеке тұрған болуы мүмкін.
5.4.3.11 Күнделікті қызмет көрсету үй-жайлары орналасқан жеке тұрған әкімшіліктұрмыстық ғимараттар жабық жылытылатын өткелдері бар жылытылатын өндірістік
ғимараттарымен байланысы болуы тиіс. Жылы жұмсақ климатты аудандарда
жылытылмайтын өткелдерді жасауға егер әкімшілік-тұрмыстық ғимараттардың бірінде
бірнеше бөлініп жайғастырылған өндірістік объектілерде жұмыс істейтіндерге қызмет
көрсетілгенде рұқсат етіледі. Бұл жағдайда ғимараттың әрқайсысында жылы киімді сақтау
орындарының бар болуы міндетті шарт болып табылады.
5.4.4 Тұрмыстық ғимараттар және үй-жайлар
5.4.4.1 Тұрмыстық кәсіпорын ғимараттарында жұмыс істейтіндерге қызмет көрсету
үшін мынадай үй-жайлар орналастырылуы керек, атап айтқанда:
- санитарлық-гигиеналық;
- тұрмыстық;
- денсаулық сақтау;
- қоғамдық тамақтандыру.
Кір жуатын, химиялық тазалау, арзанқол материалдарды қалпына келтіру және
арнайы киімді зарарсыздандыру үй-жайларының құрамы мен ауданы оны өңдеудің
санитарлық талаптарын ескеру арқылы жобаның технологиялық бөлігіне орнатылуы тиіс.
5.4.4.2 Тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарының ғимарттарын жобалаған кезде
үй-жайларды өзгерту және әртүрлі кәсіпорын түрлерін орналастыру мүмкіндігін, үйжайды икемді жоспарлауды, сонымен қатар өзгермелі нарықтық конъюнктураны есепке
алу арқылы кәсіпорындарды басқа тұрмыстық қызмет түрлеріне профилін өзгертуді
қамтамасыз ететін көтергіш конструкциялардың үлкен қадамдарын және аралықтарын
қарастыру керек.
5.4.4.3 Санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар құрамына гардероб, душ, жуыну орны,
сантораптар, темекі тарту орны, жартылай душтарды, ауыз сумен қамтамасыз ету
құрылғыларын орнатуға арналған орындар, арнайы киімді жылытуға немесе
салқындатуға, өңдеуге, сақтауға және беруге арналған үй-жайлар кіруі тиіс. Жобалау
тапсырмасына сәйкес көрсетілгендерге қосымша басқа да санитарлық-тұрмыстық үйжайлар және жабдықтар көзделуі рұқсат етіледі.
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5.4.4.4 Санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар құрамын өндірістік процестер тобын және
олардың санитарлық сипаттамаларын есепке ала отырып анықтау керек.
5.4.4.5 Гардероб бөлмесіне үй және арнайы киімдерге арналған шкафтар немесе
ілгектер бөлімшесінің санын қызметкерлердің тізімдік санына, көшеге киетін киімдер
үшін – екі аралас ауысым санына тең қабылдау керек.
5.4.4.6 Гардероб бөлмесіне арнайы киім қоятын бөлмені, жинау құралдарын қоятын
орын, аяқ киім тазалауға, қырынуға, шаш кептіруге арналған орын бар кезекші құрамға
арналған үй-жайды қарастыру керек.
5.4.4.7 Арнайы киімді тазалағанда немесе зарарсыздандырғанда, әрбір ауысымнан
кейін гардероб бөлмесімен бірге арнайы киімдерді тарату бөлмесі де қарастырылуы керек.
5.4.4.8 Душ, және душ алдындағы бөлменің қабырғалары және арақабырғалары,
сонымен қатар жұмыс киімін кептіруге, зарарсыздандыруға, шаңнан тазартуға арналған
үй-жайлар су өткізбейтін материалдармен қапталады, төбелер ылғалға төзімді бояулармен
боялып, ал едендер ылғалға төзімді материалдардан жасалуы тиіс.
5.4.4.9 Көп қабатты тұрмыстық, әкімшілік және өндірістік ғимараттардағы
санитарлық үй-жайлар әрбір қабатта болуы тиіс.
5.4.4.10 Санитарлық торапқа кіру өздігінен жабылатын есігі бар тамбур арқылы
қарастырылуы тиіс.
5.4.4.11 Ведомстволық нормаларға сәйкес ерлер дәретханасында қабырғадан
шайылатын жеке науаша писсуарды ауыстырып қолдануға жол беріледі.
5.4.4.12 Раковина және қол жууға арналған құрал санитарлық үй-жайларға іргелес
жатқан бөлмелерде орналасуы тиіс.
5.4.4.13 Арнайы киімді, тұрақты тұратын орын шектерінен тыс құрылыс
жұмысшылары уақытша тұрған жағдайда – ішкиім және төсек-орын киімдерін жуу
тұрақты немесе қозғалмалы кір жуатын орындармен, жұмыс істеушілердің санына
тәуелсіз лас және таза киімді орталықтандырылған жеткізумен қамтамасыз етілуі тиіс.
5.4.4.14 Арнайы киімді, аяқ-киімді жөндеуге арналған үй-жайлардың құрамы мен
ауданы, олардың қондырғылары жұмыс орындарының саны мен жұмыс көлемін ескере
отырып белгіленеді.
5.4.4.15 Сауна құрылғысына қойылатын талаптарды ҚР ҚН 3.02-17 сәйкес қабылдау
керек.
5.4.4.16 Кәсіпорынды жобалаған кезде денсаулық сақтау пункттерін, медициналық
пункттерді, әйелдердің жеке тазалығы үй-жайын, булауға арналған (сауна) жайды
қарастыру керек, сондай-ақ ингаляцияға, фотарийге, қол және аяқ ванналарына арналған
жайларды, сондай-ақ жұмыс уақытында демалу және психологиялық жеңілдеу үшін
жайларды қарастыруға жол беріледі.
5.4.4.17 Әкімшілік-тұрмыстық ғимараттар құрамына ауруханалар, емханалар (жеке
емханалар), профилактика-санаторийлер, жедел жәрдем станциялары және басқа да
медико-санитарлық қызметтер, сондай-ақ спорттық-сауықтыру ғимараттары мен
құрылыстар қарастырылады. Бұл жағдайда кәсіпорын топтарын бірлестіріп пайдалану, ал
қалаға немесе елді мекендерге құрылыс салған кезде – халықты орналастыру мүмкіндігі
ескерілуі тиіс.
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5.4.4.18 Ингаляцияны шаңның немесе газ тітіркендіргіш әрекеттерді бөлуге
байланысты өндірістік процестер кезінде жергілікті денсаулық сақтау органдарымен
келісім бойынша қабылдау керек.
5.4.4.19 Тізімдік саны орташа объектілерге медициналық пункттерді, ірі –
фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық пункттерін, сондай-ақ сауықтыру кешендерін
қарастыруға жол беріледі.
5.4.4.20 Медициналық пункттерді орналастырғанда, науқастардың, әлсіз
жұмысшылардың кедергісіз және жылдам өтуін қамтамасыз етуді ескере отырып
қарастыру керек.
5.4.4.21 Фотарийді жерасты жұмыстары кезінде, табиғи жарықтандырусыз үйжайлардағы жұмыс кезінде немесе коэффициенті әлсіз табиғи жарықтандырудағы
жұмыстар кезінде қарастыру керек.
5.4.4.22 Қол және аяқ ванналарын қол мен аяққа берілетін дірілге байланысты
өндірістік процестерде қарастыру керек.
5.4.4.23 Жұмыс кезінде демалу орны мен жайды және психологиялық жеңілдену үйжайын үй киімінің гардеробында және денсаулық пункттерінде орналастыру керек.
5.4.4.24 Демалу мен психологиялық жеңілдену үй-жайын негіздеу кезінде арнайы
сергітетін сусындарды даярлауға және таратуға арналған құрылғылар, сондай-ақ дене
шынықтыру мәдениетімен айналысуға арналған орындар қарастырылуы мүмкін.
5.4.4.25 Ғимарат ішіндегі немесе ғимараттан жақын арақашықтықтағы қызметкерлер
үшін қоғамдық тамақтандыру орнының болуы талап етіледі.
5.4.4.26 Кәсіпорынды жобалау кезінде кәсіпорындарда жұмыс істейтіндердің
барлығын жалпы, диеталық, ал жобалау тапсырмасына сәйкес – емдеу-профилактикалық
тамақтандырумен қамтамасыз ету үшін қоғамдық тамақтандыру үй-жайларын
(объектілер) қарастыру керек.
5.4.4.27 Қоғамдық тамақтандыру объектілерін ҚР ҚН 3.02-21 және басқа
қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттар талаптарына сәйкес жобалау керек.
5.4.4.28 Тамақтану орындары, асхана және буфеттер тұрмыстық және әкімшілік үйжайларынан бөлек орналасуы тиіс.
5.4.4.29 Тамақ қабылдауға арналған бөлме қарастыру рұқсат етіледі. Ол бөлмеге қол
жуғышты, тұрақты су қайнатқышты, электр плитаны және тоңазытқышты орналастыру
үшін жеткілікті аудан болуы тиіс.
5.4.4.30 Қабырғалар тез жуылуы тиіс. Қабырғалардың ішкі беттері және ас
бөлмелердегі және азық-түлік бөлмелеріндегі бөлулер тегіс, ұзақ мерзімді,
гигроскопиялық емес және тез жуылатын болуы тиіс.
5.4.4.31 Тұрғын үйлерге өздерінің сипаттамалары бойынша тұрғындардың тұру
қолайлығын нашарлатпайтын, өртке қауіпті, сонымен қатар шуыл көздері, иістер және
басқалары болып табылмайтын технологиялық процестерді және пайдалану шарттары
қарапайым ұйымдастырылатын ҚР ҚН 3.02-01 қарастырылған ауқымдылығы шектеулі
кәсіпорындарды орналастыру керек.
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5.5 Инженерлік жүйелер мен қондырғылар
5.5.1 Мекеменің ғимараттары мен үй-жайлары үшін ҚР ҚН 4.01-01 талаптарына
сәйкес сумен жабдықтауды, кәрізді, суағарларды өртке қарсы су құбырларын қарастыру
керек.
5.5.2 Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы судың сапасы ауыз
суға берілген қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын қанағаттандыруы тиіс.
5.5.3 Тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарын сумен жабдықтауға (қажеттілігіне
қарай) суық және ыстық судың шаруашылық-ауыз су құбыры және өртке қарсы су
құбыры жүйесі кіреді.
5.5.4 Шаруашылық-ауыз су құбырына ғимаратқа енгізу, су өлшеу торабы, таратқыш
желі, санитарлық аспаптарға жеткізу, араластырғыштар, жабу және реттеу арматурасын
кіргізу керек.
5.5.5 Тұрмыстық қызмет көрсетудің кіріктірме кәсіпорындарын сумен жабдықтау
сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында ғимараттың тұрғын үй бөлігі үшін және
кәсіпорындар үшін су құбырын кіргізуді жеке жобалау керек.
5.5.6 Шаруашылық қажеттілікке және қоғамдық тамақтандыру қажеттілігіне ыстық
суды тұтыну режиміне және көлеміне байланысты ыстық су құбырының
орталықтандырылған жүйесін немесе жергілікті су жылытқыштарды қарастыру керек.
5.5.7 Өртке қарсы су құбыры жүйелерін жобалауды қолданыстағы нормативтіктехникалық құжаттардың талаптарына сәйкес орындау керек.
5.5.8 Берілген қысымды қамтамасыз ету үшін шаруашылық-ауыз су құбыр жүйесінде
қысымды реттеуіштерді орнатуды қарастыру керек.
5.5.9 Ғимаратқа кіретін жерлердегі суық және ыстық сумен жабдықтау құбырларына
және қоғамдық тамақтандыру үй-жайларға кіретін бүйірлеріне параметрлері
қолданыстағы нормалардың талаптарына сәйкес келуі тиіс су есептеуіштерін орнату
керек.
5.5.10 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттардың жеке үй-жайларына апаратын
тармақ жолдарына жобалау тапсырмасына сәйкес су есептеуіштері орнатылады.
5.5.11 Тұрмыстық және өндірістік канализация желілерін бөлек жобалау керек. Бұл
жағдайда қоғамдық тамақтандыру үй-жайының тұрмыстық мақсаттағы канализацияны
әкімшілік және тұрмыстық ғимараттардың тұрмыстық канализация желілерімен біріктіруі
мүмкін емес.
5.5.12 Ғимараттың тұрғын үй бөлігін жабдықтайтын магистралдарын және
тіреушелерін таратушы суық және ыстық су құбырын тұрмыстық қызмет көрсету
кәсіпорнының үй-жайлары арқылы жүргізуге жол берілмейді.
5.5.13 Ғимараттар мен үй-жайларды жылыту және желдету жүйелерін жобалау
кезінде ҚР ҚН 4.02-01 талаптарын сақтау керек.
5.5.14 Тарту желдеткішінің бірыңғай жүйесімен конференция залдарын,
киноаппараттық және аккумуляторлық үй-жайларды қоспағанда, әрқайсысы үшін тарту
желдеткішінің дербес жүйелерін қарастыру қажет барлық үй-жайларды қамтамасыз етуге
рұқсат етіледі.
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5.5.15 Сонымен қатар сору желдеткішінің дербес жүйелерін келесілер үшін
қарастыру керек:
- сантораптар мен темекі шегетін орында;
- жұмыс үй-жайлары, кабинеттер және т. б.;
- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының үй-жайлары;
- өндірістік-техникалық мақсаттағы және қойма үй-жайлары.
5.5.16 Қоқыс салғышты орналастырған кезде оны жүйелі жуу, тазалау,
дезинфекциялау және бағананы спринклерлеуге арналған құрылғымен жабдықтау керек.
5.5.17 Қоқыс салғыш бағанасы ауа өтпейтін және құрылыс конструкцияларынан
дыбыспен оқшаулануы тиіс. Ол адамдар тұрақты келетін қызметтік үй-жайларға
шектеспеуі керек.
5.5.18 Қоқыс жинағыш камераны адамдар тұрақты келетін немесе олармен аралас
үй-жайлардың астына орналастыруға рұқсат етілмейді.
5.5.19 Қоқыс жинағыш камерадағы су құбыры желісінде спринклерлі суландырғыш
орнатылуы тиіс.
Камерадан шығатын есік тікелей сыртында болуы тиіс. Шығатын есікте жанбайтын
материалдардан жасалған күнқағарды қарастыру керек.
5.5.20 Ірі басқару мекемелерінде, ғылыми-зерттеу институттарында, жобалау және
конструкторлық ұйымдарда, сонымен қатар жоғары санитарлық-гигиеналық талаптары
бар мекеме ғимараттарында вакуумды шаң жинаудың орталықтандырылған немесе
құрамдастырылған жүйесін қарастыру керек .
5.5.21 Мекеме ғимараттарында электр қондырғыларды, электр жарықтандыруды,
қалалық телефон байланысының құрылғысын, интернет пен телевидение, өрт және күзет
сигнализациясын, өрт туралы хабарландыру жүйесін, газдандыру, түтіндеу және су басу
сигнализациясының құрылғысын, инженерлік қондырғыларды автоматтандыру мен
диспетчерлендіру жүйесін, сондай-ақ электрмен жабдықтау және электр қондырғылары
бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес кешенді электр әлсіз
токты желілерді қарастыру керек.
5.5.22 Жобалау тапсырмасында белгіленген арнайы талаптарға сәйкес ғимарат
кешендері, жеке ғимараттар немесе үй-жайлар жергілікті (ішкі) телефон байланысымен,
жергілікті сымды хабар тарату және теледидар, интернетпен, дыбысты фиксация,
сөйлеуді күшейту және синхронды аударумен, уақыт дабылдама қондырғыларымен
жабдықталады.
5.5.23 Ғимараттың электр техникалық құрылғыларын Электр қондырғыларды орнату
ережелеріне және басқа қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жобалау керек.
5.5.24 Ғимаратты найзағайдан қорғау теледидар антенналары және телефон
желісінің немесе найзағайдан қорғайтын құрылғылар бойынша қолданыстағы нормативтік
құжаттар талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
5.5.25 Мекеме ғимаратының газбен жабдықтау жүйелерін ҚР ҚН 4.03-01
талаптарына сәйкес жобалау керек.
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5.6 Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтары үшін қолжетімділік
5.6.1 Ғимаратты жобалау және салу кезінде мүмкіндігі шектеулі қызметкерлер мен
келушілер үшін ҚР ҚН 3.06-01 талаптарына сәйкес оларға қол жетімділік қамтамасыз
етілуі тиіс.
5.6.2 Жаяу жүргіншілер өткелдеріндегі жол жиектеме пандустары жаяу
жүргіншілерге арналған аймақ шектерінде түгел орналасуы тиіс және жүру жолағына
шықпауы тиіс.
5.6.3 Жаяу жүргінші жолдарының, тротуарлардың және пандустардың жабыны тегіс,
кедір-бұдырлы, саңылаусыз қозғалыс кезінде діріл тудырмайтын қатты материалдардан,
сонымен қатар сырғанаудың алдын алатын, яғни аяқ киімнің табанының қатты жабысуын,
қосымша жүру құралдарының және ылғал мен қар кезінде кресло-арбалардың
дөңгелектерінің тірегін сақтайтын болуы тиіс.
5.6.4 Ғимаратты жобалау кезінде үй-жайға қолайлы қатынас және мүмкіндігі
шектеулі азаматтардың еркін қозғалуы үшін арнайы құрылғыларды және шараларды
қарастыру керек. Мүмкіндігі шектеулі топтардың жылжу жолдарындағы үй-жайлардағы
деңгейдің түсуін болдырмау керек.
Ғимаратқа кіретін жолдарда баспалдақтармен қатар пандустарды, арнайы
есіктерді, тамбурларды және мүмкіндігі шектеулі топтар үшін басқа аспаптарды жобалау
керек.
5.6.5 Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған жұмыс орындары бар
кәсіпорындардағы барлық тұрмыстық ғимараттарда көлденең және тік жаяу
жүргінші және көлік коммуникация жүйесін, сонымен қатар олардың жұмысшылардың
осы контингентін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жарықтандыруды қарастыру
керек.
5.6.6 Үй-жайы бірінші қабаттан жоғары орналасқан қимыл-тірек аппараты және
жүрек-қантамыры жүйесінің функциялары бұзылған адамдардың келуіне арналған
ғимараттарда қабатқа тәуелсіз жолаушы лифтерін қарастырған дұрыс.
5.3.7 Кәсіпорын (мекеме) аумағын және оның жабдығын жобалау келесілерді
қамтамасыз етуі тиіс:
- мүмкіндігінше қозғалатын жаяу жүргіншілер жолдарының минималды ұзақтығын;
- аумақ бойынша қозғалу қауіпсіздігін;
- мүмкіндігі шектеулі топтардың қозғалу жолдарына кедергі тудыратын
элементтердің болмауы.
5.6.8 Көру қабілеті нашар адамдарды жұмысқа орналастыру болжанатын ғимарат
аумағын жобалау оны есте сақтау және кеңістікте бағдарлауға қолайлы болуы үшін өте
қарапайым, жаяу жүргіншілер және көлік жолдары тік бұрыш схемасы бойынша
жобалануы тиіс.
5.6.9 Аумақтарда қозғалу үшін кресло-арбаларды қолданылатын мүмкіндігі шектеулі
топтардың, көру қабілеті нашар адамдардың жаяу жүргінші жолдарының жүк
ағындарымен қиылысына жол берілмейді. Осындай қиылыстарға жер асты өткелдері
қарастырылған ірі тұрмыстық кәсіпорындарда соңғыларын пандустармен және
таяныштармен жабдықтаған дұрыс.
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5.6.10 Мүмкіндігі шектеулі топтардың қозғалу жолдарындағы еңістер және жаяу
жүргінші жолдарының габариттері, тротуарлар және пандустар, сонымен қатар өтетін
жолдары бар осы жолдардың қиылыстары кресло-арбалардың қауіпсіз қозғалуын
қамтамасыз етуі тиіс.
Жолдармен олардың қиылысатын орындарына іргелес жатқан жаяу жүргінші
жолдары мен тротуарлары жер телімдерін жолдар мен тротуарлардың басқа жер
телімдерінен ерекше жабынның фактуралық бетімен орындаған дұрыс.
5.6.11 Мүмкіндігі шектеулі топтың өкілі үшін арнайы жұмыс орнында, олар үшін
жұмыс орындарын ұйымдастыру кезінде эргономикалық қағидаларды іске асыруды
қамтамасыз ететін, нақты тұлғалардың жеке мүмкіндігі мен шектеулерін ескеретін негізгі
және қосымша жабдық, техникалық және ұйымдастыру жарағы болуы тиіс. Мүмкіндігі
шектеулі топ өкілдеріне әртүрлі мамандықтар үшін арнайы кешенді әзірленген жұмыс
орындарын қолдану дұрыс.
5.6.12 Жұмыс орнын ұйымдастыру, жиһаздың, өндірістік жабдықтың барлық
элементтерінің дизайні және конструкциясы антропометриялық, физиологиялық,
психологиялық ерекшеліктеріне, сондай-ақ келесілердің шектеулі мүмкіндіктерімен
сәйкес келуі тиіс:
- қозғалу аппаратының анатомиялық-морфологиялық сипаттамалары;
- басқару органдарын, еңбек заттарын, құралды тану мүмкіндіктері;
- басқару әрекеттерін жүзеге асыру кезінде қозғалыстардың дәлдігі, жылдамдығы
және амплитудасы;
- құралдарды, еңбек құралдарын қамту және жылжыту мүмкіндіктері (саусақтармен,
білекпен, қолмен түгел, табанмен, соның ішінде протездерді және олардағы жұмыс
қондырмаларын қолдану арқылы);
- басқару әрекеттерін жүзеге асыру кезінде дамитын күштердің шамалары.
5.7 Қоршаған ортаны қорғау
5.7.1 Ғимаратты, құрылысты және басқа объектілерді жобалау кезінде қоршаған
ортаға рұқсат етілген антропогендік жүктеменің нормативтері ескерілуі, қоршаған
ортаның ластануларының алдын алу және жою шаралары, сонымен қатар өндіріс
қалдықтарын орналастыру, тұтыну тәсілдері қарастырылуы, қорды үнемдеу, аз қалдықты,
қалдықсыз және басқа қоршаған ортаны қорғауға, табиғат ортасын қалпына келтіруге,
тиімді қолдануға, табиғи қорларды өндіруге септігін тигізетін қолданыстағы ең жақсы
технологиялар қолданылуы тиіс.
5.7.2 Қоршаған ортаға тікелей немесе жанама теріс әсер ететін әкімшілік және
тұрмыстық ғимараттарды орналастыру, жобалау, салу, реконструкциялау, пайдалануға
енгізу, пайдалану, сақтау және жою қоршаған ортаны қорғау аясындағы нормативтік
құжаттар талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
5.7.3 Ғимараттар, құрылыстар оларды салу және пайдалану барысында қоршаған
ортаға кері әсерлер қатер туғызбайтындай жобалануы тиіс.
5.7.4 Жобаны бекіткенге дейін және орындағы жер телімдерінің шекараларын
белгілегенге дейін, сонымен қатар бекітілген жобалардың қоршаған ортаны қорғау
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саласындағы қатер талаптарын өзгерткенге дейін ғимараттарды, құрылыстарды және
басқа объектілерді салуға және реконструкциялауға жол берілмейді.
5.7.5 Ғимараттарды, құрылыстарды және басқа объектілерді пайдалануға енгізу жоба
құжатымен қарастырылған қоршаған ортаны қорғау бойынша шараларды толық көлемде
орындау шарты кезінде жүзеге асады.
5.7.6 Өндіріс және тұтыну қалдықтары, оның ішінде радиоактивті қалдықтар
жинауға, қолдануға, зарарсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге жатады,
олардың шарттары мен тәсілдері қоршаған орта үшін қауіпсіз болуы тиіс.
6 ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ
ПАЙДАЛАНУ
6.1 Энергия тұтынуды азайту бойынша талаптар
6.1.1 Ғимараттың инженерлік жүйелерінде ауа температурасын автоматты немесе
қолмен реттеу болуы тиіс. Ғимаратты жылыту жүйесі жұмыс істемеген кезінде талап
етілген жылу ағынын кемітуге арналған аспаптармен жабдықталуы тиіс.
Орталықтандырылған суық және ыстық сумен, электр энергиясымен, газбен және
жылумен жабдықтаған кезде, ғимаратта әртүрлі ұйымдарға немесе меншік иелеріне тиісті
бірнеше үй-жай топтары болған кезде осындай үй-жай тобының әрқайсысы энергия мен
су шығынын есептеу аспабымен жабдықталуы тиіс.
6.1.2 Жобалау ғимараттың энергетикалық шығыны барлық пайдалану мерзімі ішінде
оның тиімді жұмыс істеуі кезінде минималды деңгейде болатындай етіп ұйымдастырылуы
тиіс.
6.1.3 Жарықтандыру қондырғылары жарық техникалық тұрғыда қанағаттандыруы
тиіс. Келісімге келу керек және энергия шығынын қысқарту үшін жарықтандыру
қондырғысының жарықтандыру сапасының талаптарын төмендетпеу керек.
6.1.4 Жарықтандыру жүйесін тиімді пайдалануды төбе биіктігі, терезе, үй-жай
бетінің түсі және шағылыстыру қабілеті сияқты тиісті параметрлерді жасау арқылы
орындалуы керек.
6.1.5 Үй-жайды жарықтандыру үшін энергияны үнемдеу шамдарын, бірақ
нормаланған мән шектерінде қолдану керек.
6.1.6 Электр энергиясының шығынын азайту үшін энергия тиімділігі жоғары класқа
жататын жабдықты қолдану керек.
6.2 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
6.2.1 Ғимарат пен құрылысты пайдалану барысында табиғи ресурстардың тиімсіз
шығынын болдырмайтындай жобалануы тиіс.
6.2.2 Аумақтарды жобалаған кезде өсімдіктерді кесуге арналған аймақтарды
мейлінше азайту керек.
6.2.3 Шрауашылық қажеттіліктер үшін қайталама, тазартылған суды пайдалану
керек.
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6.2.4 Өсімдіктерді жаңбыр суымен суарған кезде резервуар қарастыруға жол
беріледі.

ӘОЖ 725.13

МСЖ 91.040.99

Түйінді сөздер: әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар, кіріктірме, қосымша
құрылыс, қоршау конструкциялары, отқа төзімділік дәрежесі.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной
сферы Республики Казахстан в соответствии с параметрическим методом нормирования,
ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую
социально-экономическую системы.
Настоящие строительные нормы Республики Казахстан СН РК «Административные и
бытовые здания» являются одним из нормативных документов доказательной базы
Технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и
сооружений, строительных материалов и изделий» и направлены на устранение
технических барьеров в международном сотрудничестве в области строительства.
СН РК «Административные и бытовые здания» содержат:
- цель нормативных требований;
- функциональные требования;
- требования к рабочим характеристикам.
При разработке требований были изучены и проанализированы отечественные и
зарубежные нормативно-методические материалы, по проектированию, строительству и
эксплуатации ряда объектов.
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СН РК 3.02-08-2013*
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
ADMINISTRATIVE AND DOMESTIC BUILDINGS
Дата введения 2015-07-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию
административных и бытовых зданий высотой до 50 м включительно и помещений
предприятий.
1.2 При проектировании общественных зданий административного значения (зданий
и помещений для учреждений и организаций), в том числе предназначенных
преимущественно для умственного труда, встроенных, встроено-пристроенных в жилые
здания, следует дополнительно руководствоваться требованиями соответствующих
нормативно-технических документов, действующих на территории Республики Казахстан.
1.3 Требования настоящих норм распространяются на проектирование и
строительство вновь возводимых и реконструируемых, расширяемых и модернизируемых
административных и бытовых зданий.
2 *НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные
нормативные документы:
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства
Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом
отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28
августа 2013 года № 876.
Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в
террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики
Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра
энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230.

Издание официальное
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Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и
сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный
приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года №
1111.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»,
утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня
2017 года № 439.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-01-2018 Здания жилые многоквартирные.
СН РК 3.02-17-2013 Бани и банно-оздоровительные комплексы.
СН РК 3.02-21-2011 Объекты общественного питания.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить
действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и
нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на
территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и
соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235-НҚ)
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
*В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с
соответствующими определениями (Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235НҚ):
3.1 Вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения
административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного
здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и
выделенная противопожарными преградами, с возможностью размещения инженерного
оборудования (частично).
3.2 Ингаляторий: Специально оборудованное помещение, предназначенное для
проведения ингаляционной терапии.
3.3 Колл центр: специализированная организация или выделенное подразделение в
организации, занимающиеся обработкой обращений и информированием по голосовым
каналам связи
2
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3.4 Мансарда: Жилое помещение чердачного типа, образуемое на последнем этаже
дома с мансардной крышей.
3.5 Полудуш: Устройство для охлаждения, применяемое в течение смены
работающими при производственных процессах со значительным тепловыделением.
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Цель нормативных требований
Целью нормативных требований данного документа является обеспечение
безопасности административных и бытовых зданий на всех стадиях их жизненного цикла
в целях защиты жизни, здоровья людей, имущества и охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, энергосбережения, а также создание
комфортных условий для трудового процесса.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Административные и бытовые здания должны создавать условия для:
- полноценной работы руководящего и управленческого персонала;
- удовлетворения бытовых потребностей персонала, ликвидации отрицательных
последствий трудового процесса, проведения профилактических мероприятий по
устранению негативных воздействий, вызванных влиянием вредных производственных
процессов;
- санитарно-бытового, медицинского обслуживания, общественного питания всех
видов предприятий.
4.2.2 Административные и бытовые здания, его основания и несущие конструкции
должны выдерживать сочетание предполагаемых нагрузок и воздействий, которым они
могут подвергаться во время строительства или реконструкции, эксплуатации в течение
проектного срока.
4.2.3 Административные и бытовые здания должны быть спроектированы и
построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или
уменьшения опасности возникновения пожара в здании в процессе его эксплуатации, а в
случае возникновения пожара обеспечивалась защита работающих, имущества и
окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение
воздействия этих факторов.
4.2.4 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, отделка
поверхностей на путях эвакуации, а также элементы внутренних систем инженерного
обеспечения, должны ограничивать возможность распространения пожара и его опасных
факторов за пределы очага возгорания.
4.2.5 Административные и бытовые здания и их элементы должны сохранять
огнестойкость конструкций на время эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с
ограниченными физическими возможностями передвижения, а также спасения
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работающих и посетителей,
своевременная эвакуация которых не представилась
возможной.
4.2.6 Административные и бытовые здания, их внутренняя среда не должны
оказывать недопустимого воздействия на работающих и посетителей физических,
химических, биологических и иных вредных факторов в течение срока его службы при
пребывании в нем людей. Застройка территорий должна создавать благоприятные условия
для пребывания людей с учетом влияния на окружающую среду.
4.2.7 Здания и его элементы, системы инженерного обеспечения должны создавать
благоприятный микроклимат в помещениях, включая температуру, влажность и скорость
движения воздуха, а также соблюдение требований к температуре
внутренних
поверхностей стен, теплоустойчивости ограждающих конструкций и теплоусвоению
поверхности полов.
4.2.8 Здание не должно допускать протечек атмосферной влаги в помещения,
образование сырости, а системы водоснабжения и внутренние системы водопровода –
утечек и загрязнений. Системы и сети канализации должны обеспечивать удаление
жидких стоков без попадания их в систему водоснабжения, без загрязнения почвы и
окружающей среды.
4.2.9 Звукоизоляция, искусственное освещение и естественная инсоляция
помещений зданий должны создавать условия пребывания людей, не допускающие
угрозы причинения вреда их здоровью.
4.2.10 Здания в течение их жизненного цикла не должны оказывать негативное
влияние на окружающую среду.
4.2.11 Пути передвижения людей, в том числе с ограниченными возможностями, в
административных и бытовых зданиях, а также на его территории должны быть удобными
и безопасными с учетом
наличия лестниц, проемов, наклонных и скользких
поверхностей, разности высот и низкорасположенных элементов и движения транспорта.
4.2.12 Административные и бытовые здания и их ограждающие строительные
конструкции, системы отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования
воздуха, а также освещения должны функционировать в режиме экономии энергии и
сохранения тепла.
4.2.13 В административно-бытовых зданиях должно обеспечиваться рациональное
использование природных ресурсов с сохранением работоспособности строительных
конструкций, материалов и изделий в соответствии с расчетным сроком службы здания,
максимальным использованием отходов производства и вторичных материалов для
изготовления строительных материалов и конструкций, вторичным использованием
строительных конструкций и переработки строительного лома для производства
строительных материалов при сносе.
*4.2.14 На этапе проектирования административных и бытовых зданий необходимо
определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в
террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей
системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении,
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утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015
года № 191 (Дополнен – Приказ КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235-НҚ).
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
5.1 Общие положения
5.1.1 Архитектурные
решения
зданий
следует
принимать
с
учетом
градостроительных, ландшафтных, климатических условий района строительства.
Отделку интерьеров следует предусматривать в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
5.1.2 Административные и бытовые здания следует возводить в соответствии с
требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и
сооружений, строительных материалов и изделий», настоящими нормами и другими
нормативно-техническими
документами,
устанавливающими
требования
к
проектированию, строительству.
5.1.3 При проектировании и строительстве зданий должна быть обеспечена их
доступность для маломобильных групп населения, работающих или посещающих эти
здания, в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01.
5.1.4 Основные группы помещений (для посетителей, административные, складские,
служебно-бытовые) следует располагать в соответствии с их функциональным
назначением и технологическими связями между собой.
5.1.5 Административные
и
бытовые
помещения
строительно-монтажных
организаций допускается размещать в мобильных зданиях. Допускается использовать для
этих целей здания строящихся объектов и подлежащие сносу, в том числе жилые.
5.1.6 Общую площадь здания следует определять как сумму площадей всех его
этажей (надземных, подвальных, технических, цокольного и мансардного).
Площадь надземных, подвальных, технических и цокольного этажей следует
измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола.
5.1.7 Площадь мансардного этажа следует определять как сумму используемой и
неиспользуемой площади мансардных помещений, измеряемой в пределах внутренних
поверхностей наружных стен на уровне пола.
5.1.8 Для встроенных и встроенно-пристроенных к жилому дому предприятий ввиду
их относительно меньшей вместимости и более простых технологических процессов
характерно совмещение ряда функций в одном помещении.
5.1.9 Организация людских потоков должна упорядочивать массовые перемещения
людей в часы пик (перед началом и после окончания рабочей смены, а также во время
обеденного перерыва) для обеспечения удобного сообщения между различными
помещениями.
5.1.10 В административных и бытовых зданиях допускается предусматривать
пассажирские, грузовые лифты.
5.1.11 Лифты в зданиях должны обеспечивать безопасное и комфортное
перемещение грузов.
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5.1.12 Этажность зданий определяется градостроительными, технологическими и
противопожарными требованиями.
5.1.13 В административных и бытовых зданиях естественное освещение следует
предусматривать в помещениях с постоянными рабочими местами, для учебных занятий,
перевязочных и для приема больных в здравпунктах, а также в помещениях для отдыха
(при отсутствии естественного освещения в производственных помещениях) и
проектировать в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01.
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
5.2.1 При соблюдении установленных правил несущие конструкции здания должны
сохранять свои свойства в соответствии с требованиями настоящих норм в течение
предполагаемого срока службы.
5.2.2 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны
быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий,
возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных
воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы
должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных
температур и влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам.
Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и
защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.
5.2.3 Для обеспечения требуемой долговечности административных и бытовых
зданий при его проектировании необходимо учитывать:
- условия эксплуатации по назначению;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных
воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.
5.2.4 Основания и несущие конструкции здания должны быть запроектированы и
возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях
эксплуатации была исключена возможность:
а) разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости
прекращения эксплуатации здания;
б) недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или здания в
целом вследствие деформаций или образования трещин.
5.2.5 Необходимо соблюдать требование равнопрочных элементов несущих
конструкций, в том числе не должны допускаться слабые узлы и элементы,
преждевременный выход которых может привести к разрушению сооружения, до
исчерпания несущей его способности.
5.2.6 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями,
подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим
перемещениям грунта, включая морозное пучение, вводы инженерных коммуникаций
должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных деформаций

6

СН РК 3.02-08-2013*
основания в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по
различным инженерным сетям.
5.3 Требования безопасности зданий при пожарах
5.3.1 Классификация зданий по классам функциональной пожарной опасности,
категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, пределы огнестойкости
строительных конструкций определяются в соответствии с требованиями Технического
регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
5.3.2 Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с
требованиями СН РК 3.01-01.
5.3.3 Подъезды пожарных автомашин следует предусматривать к выходам из зданий,
к входам, ведущим к лифтам для пожарных подразделений в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
5.3.4 Все материалы, применяемые в местах большого скопления людей, должны
быть огнеупорными или же специально обработанными. Материалы должны отвечать
требованиям, установленным в действующих нормативных документах по пожарной
безопасности.
5.3.5 В целях обеспечения пожарной безопасности из каждого этажа здания, в том
числе подвала, следует предусматривать эвакуационные выходы, количество которых
должно определяться расчетным временем эвакуации и с учетом вероятности блокировки
выхода.
5.3.6 Для основных путей эвакуации людей следует использовать повседневные
эксплуатируемые проходы, коридоры и вестибюли. Дополнительные (специальные) пути
эвакуации допускается предусматривать при обосновании.
5.3.7 Ширина проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей
эвакуации должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых, обеспечивая
максимальную пропускную способность в самую многочисленную смену, в том числе для
маломобильных работающих.
5.3.8 Расстояние
по
коридору
от
двери
наиболее
удаленного
помещения, расположенного между лестничными клетками, наружными выходами
(кроме уборных, умывальных, душевых, курительных), до ближайшего выхода на
лестничную клетку или наружу должно соответствовать требованиям действующих
нормативных документов по пожарной безопасности.
5.3.9 При превышении допустимых расстояний между эвакуационными
лестничными клетками следует предусматривать во вставках и встройках незадымляемые
лестничные клетки.
5.3.10 Из встроенных помещений, размещаемых в производственных зданиях на
антресолях и площадках, допускается предусматривать выходы в производственные
помещения по открытым лестницам.
5.3.11 Степень огнестойкости, допустимую высоту зданий и площадь этажа в
пределах пожарного отсека, дополнительные требования к пределам огнестойкости
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несущих конструкций зданий следует принимать в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
5.3.12 Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию (включая
системы оповещения при пожаре) следует предусматривать в соответствии с
требованиями технического регламента «Требование по оборудованию зданий,
помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5.3.13 Требования к устройству пожарных лифтов, а также к их пожарной
безопасности определяются техническим регламентом «Общие требования к пожарной
безопасности».
5.3.14 В пожарных отсеках высотных зданий должны быть пожарные лифты.
5.3.15 Коридоры и различные проходы не должны сужаться на пути эвакуации.
5.3.16 Для эвакуации людей, находящихся в здании во время чрезвычайной
ситуации, должны быть доступны несколько выходов с рабочего места. Эвакуационные
выходы должны быть расположены на таком расстоянии друг от друга, чтобы в случае
блокировки огнем или дымом выхода сотрудники смогли эвакуироваться при помощи
запасного.
5.3.17 Все запасные выходы, маршруты должны иметь соответствующее
искусственное освещение.
5.3.18 Любая система механической вентиляции должна быть разработана так,
чтобы гарантировать при пожаре непроходимость огня и дыма в остальные помещения
через систему труб. Одиночная система вентиляции должна быть у каждой эвакуационной
лестницы.
5.4 Требования по
эксплуатации зданий

обеспечению

охраны

здоровья

людей

в

процессе

5.4.1 Безопасность в процессе эксплуатации здания
5.4.1.1 Административные и бытовые здания необходимо проектировать, возводить
и оборудовать с учетом мероприятий, предупреждающих риск получения травм
работников при передвижении внутри, на территории здания, а также при пользовании его
элементами и инженерным оборудованием.
5.4.1.2 * При проектировании административных и бытовых зданий следует
предусматривать систему антитеррористической защиты в соответствии с требованиями,
установленными в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015
года № 191 (Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235-НҚ).
5.4.1.3 *Инженерное оборудование и приборы в административных и бытовых
зданиях, возводимых в сейсмических районах, должны быть надежно закреплены
(Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235-НҚ).
5.4.1.4 В целях обеспечения безопасности разрешается в административных зданиях
предусмотреть кнопки экстренного вызова, передающие сигнал в комнату охраны или на
пульт дежурной полиции.
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5.4.1.5 В бытовых помещениях наличие опасных объектов необходимо обозначать
посредством знаков или сообщений, установленных на максимально видном месте.
5.4.1.6 Конструктивные решения элементов здания (в том числе расположение
пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции,
устройство вентиляционных отверстий, размещение тепловой изоляции и т. п.) должны
предусматривать защиту от проникновения грызунов.
5.4.2 Требования к участку и территории
5.4.2.1 При проектировании, зданий, а также зонировании участка необходимо
учитывать следующее:
- соблюдение границ участка;
- сохранение и защиту природных ресурсов, а также уменьшение затрат
инфраструктуры, энергии и воды;
- соблюдение мер безопасности для жизни и здоровья человека, а также владельцев
прилегающих участков;
- предусмотреть безопасное размещение пешеходных маршрутов, велосипедных и
автомобильных проездов;
- создание дорог, маршруты которых будут соединять с основной дорогой, вести к
зданию;
- озеленение участка должно быть разработано таким образом, чтобы деревья не
загораживали проезды, маршруты пешеходных дорожек;
- разработку, расположение осветительных приборов.
5.4.2.2 Основные проезды к зданию следует располагать со стороны главных
входов. Входы могут быть оформлены средствами пластического, цветового решения,
цветовой, световой рекламой, буквенными символами и т.п.
5.4.2.3 Вход на участок следует оборудовать элементами информации об объекте.
Входы на территорию участка должны быть хорошо освещены.
5.4.2.4 Отдельно стоящие бытовые здания, включающие наиболее крупные по
мощностям предприятия бытового обслуживания, при размещении на площадях, главных
городских магистралях должны способствовать формированию архитектурнохудожественного облика городской застройки.
5.4.2.5 Расположение здания не должно создавать препятствия для доступа к другим
зданиям.
5.4.2.6 Необходимо предусмотреть парковку на территории здания или на
прилегающей к нему территории.
5.4.2.7 Маршрут пешеходных дорожек должен связать парковку с входом в здание.
Обеспечить установку бордюров. Необходимо окрасить пешеходные переходы и
установить все ориентировочные знаки.
5.4.3 Административные здания и помещения
5.4.3.1 Административные здания должны создавать комфортные, безопасные
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условия для работы и пребывания в организациях и учреждениях.
5.4.3.2 При проектировании административных зданий на одной территории с
производственными и иными учреждениями необходимо помимо проездов обеспечить
пешеходную доступность к зданиям.
5.4.3.3 В административных зданиях предприятий могут быть размещены
помещения управления и конструкторских бюро, помещения информационнотехнического назначения, кабинеты охраны труда и пожарной безопасности и помещения
для учебных занятий.
5.4.3.4 При
проектировании
административных
помещений
следует
предусматривать возможность изменения планировок помещений, оставляя при этом
доступ к электротехническим коммуникациям для любой точки в помещениях.
5.4.3.5 Помещения, в которых предусматривается установка компьютерного
оборудования, залы столовых, собраний, совещаний и другие зальные комнаты
необходимо размещать по этажам в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
5.4.3.6 Рабочие места для руководителей, их заместителей, а также специалистов,
чьи обязанности связаны с конфиденциальной информацией, требуется предусматривать в
отдельных помещениях.
5.4.3.7 Конференц-зал должен функционировать как место для проведения
рабочих заседаний, совещаний, деловых встреч, пресс-конференций, бизнеспрезентаций. Конференц-зал должен иметь возможность для проведения в нем
мероприятий в закрытом режиме и расширенном составе (совет директоров, акционеров,
собрание руководителей и топ-менеджеров, общение с прессой).
5.4.3.8 Колл центры должны предусматривать возможность выполнения большого
количества функций, связанных с обработкой и распределением информации.
5.4.3.9 Размещение административных зданий не должно препятствовать
расширению каждого производственного объекта и предприятия в целом.
5.4.3.10 По отношению к производственным объектам административные
помещения и их комплексы могут быть встроенными, пристроенными или отдельно
стоящими.
5.4.3.11 Отдельно стоящие административные здания, в которых расположены
помещения повседневного обслуживания, должны быть связаны с производственными
зданиями отапливаемыми переходами. Допускается делать неотапливаемые переходы в
районах с теплым мягким климатом и в случае, если в одном административно-бытовом
здании обслуживаются работающие в нескольких рассредоточенных производственных
объектах. При этом обязательным условием является наличие мест для хранения теплой
одежды в каждом из зданий.
5.4.4 Бытовые здания и помещения
5.4.4.1 В бытовых зданиях предприятий следует размещать помещения для
обслуживания работающих, а именно:
- санитарно-гигиенические;
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- бытовые;
- здравоохранения;
- общественного питания.
Состав, площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления
пропитки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться в технологической
части проекта с учетом санитарных требований ее обработки.
5.4.4.2 При проектировании зданий предприятий бытового обслуживания
необходимо предусматривать большие шаги, пролеты несущих конструкций,
которые обеспечат возможность трансформации помещений и размещение различных
типов предприятий, гибкую планировку помещений, а также перепрофилирование
предприятий на другие виды бытовых услуг с учетом меняющейся рыночной
конъюнктуры.
5.4.4.3 В состав санитарно-бытовых помещений должны входить гардеробные,
душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств
питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения
и выдачи спецодежды. Допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие
санитарно-бытовые помещения и оборудования.
5.4.4.4 Состав санитарно-бытовых помещений следует определять с учетом группы
производственного процесса и их санитарной характеристики.
5.4.4.5 В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для
домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности
работающих, уличной одежды - численности в двух смежных сменах.
5.4.4.6 При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды,
помещения для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для
чистки обуви, бритья, сушки волос.
5.4.4.7 В случаях, когда чистка или обезвреживание спецодежды должны
производиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать
раздаточные спецодежды.
5.4.4.8 Стены, перегородки душевых и преддушевых, а также помещения для сушки,
обезвреживания, обеспыливания рабочей одежды должны быть облицованы
влагостойкими материалами, потолки окрашены влагостойкими красками, а полы
выполнены из влагостойких материалов.
5.4.4.9 Санузлы в многоэтажных бытовых, административных и производственных
зданиях должны быть на каждом этаже.
5.4.4.10 Вход в санузел должен предусматриваться через тамбур с
самозакрывающейся дверью.
5.4.4.11 В мужских туалетных в соответствии с ведомственными нормами
допускается применять взамен индивидуальных лотковые писсуары с настенным смывом.
5.4.4.12 Раковины и средства для мытья рук должны быть также расположены в
комнатах, смежных с санитарными помещениями.
5.4.4.13 Стирка
спецодежды,
а
в
случаях
временного
проживания
строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства, нательного,
постельного белья должна обеспечиваться прачечными стационарного или
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передвижного типа и централизованной доставкой грязной, чистой одежды независимо от
числа работающих.
5.4.4.14 Состав и площади помещений для ремонта спецодежды, обуви, их
оборудование устанавливаются с учетом численности рабочих мест, объема работ.
5.4.4.15 Требования к устройству сауны, парильных следует принимать в
соответствии с требованиями СН РК 3.02-17.
5.4.4.16 При
проектировании
предприятий
следует
предусматривать
здравпункты, медпункты, помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), также
допускается предусматривать помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и
ножных ванн, а также помещения для отдыха в рабочее время и психологической
разгрузки.
5.4.4.17 В составе административно-бытовых зданий могут быть предусмотрены
больницы, поликлиники (отделения поликлиник), санатории-профилактории, станции
скорой помощи и другие медико-санитарные службы, а также спортивнооздоровительные здания и сооружения. При этом должна учитываться возможность их
кооперированного использования группой предприятий, а при размещении в городской
застройке или населенных пунктах - населением.
5.4.4.18 Ингалятории следует применять по согласованию с местными органами
здравоохранения при производственных процессах, связанных с выделением пыли или
газа раздражающего действия.
5.4.4.19 На средних по численности объектах допускается предусматривать
медицинские пункты, крупных - фельдшерские или врачебные здравпункты, а также
оздоровительные комплексы.
5.4.4.20 Размещение медицинских пунктов следует предусматривать с учетом
обеспечения беспрепятственного и быстрого доступа больных, ослабленных рабочих.
5.4.4.21 Фотарии следует предусматривать при подземных работах, при работах в
помещениях без естественного освещения или при работах со слабым коэффициентом
естественной освещенности.
5.4.4.22 Ручные и ножные ванны следует предусматривать при производственных
процессах, связанных с вибрацией, передающейся на руки и ноги.
5.4.4.23 Помещения и места отдыха в рабочее время и помещения психологической
разгрузки следует размещать при гардеробных домашней одежды и здравпунктах.
5.4.4.24 В помещениях для отдыха и психологической разгрузки при обосновании
могут быть предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специальных
тонизирующих напитков, а также места для занятий физической культурой.
5.4.4.25 Для сотрудников внутри здания или на близком расстоянии от здания
требуется наличие пункта общественного питания.
5.4.4.26 При проектировании предприятий следует предусматривать помещения
(объекты) общественного питания для обеспечения всех работающих на предприятиях
общим, диетическим, а при необходимости- лечебно-профилактическим питанием.
5.4.4.27 Объекты общественного питания следует проектировать в соответствии с
требованиями СН РК 3.02-21 и других действующих нормативно-технических
документов.
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5.4.4.28 Пункты питания, столовая и буфеты должны располагаться отдельно от
бытовых и административных помещений.
5.4.4.29 Допускается предусматривать комнату для приема пищи. Она должна иметь
достаточную площадь для размещения в ней умывальника, стационарного кипятильника,
электрической плиты и холодильника.
5.4.4.30 Стены должны быть легко моющимися. Внутренние поверхности стен и
разделения в кухнях и продовольственных комнатах должны быть гладкими,
долгосрочными, негигроскопическими и легко моющимися.
5.4.4.31 В жилых домах следует размещать предприятия, предусмотренные
СН РК 3.02-01, ограниченной вместимости, с более простой организацией
технологических процессов и условий эксплуатации, которые по своим характеристикам
не ухудшают комфорт проживания населения, не являются пожароопасными, а также
источниками шумов, запахов и прочего.
5.5 Инженерные системы и оборудования
5.5.1 Для зданий и помещений учреждений следует предусматривать системы
водоснабжения, канализации, водостоков, противопожарного водопровода в соответствии
с требованиями СН РК 4.01-01.
5.5.2 В предприятиях бытового обслуживания населения качество воды должно
удовлетворять требованиям действующих нормативных документов на питьевую воду.
5.5.3 Водоснабжение предприятий бытового обслуживания (при необходимости)
включают системы хозяйственно-питьевого водопровода холодной и горячей воды и
противопожарного водопровода.
5.5.4 Хозяйственно-питьевой водопровод должен включать ввод в здание,
водомерный узел, разводящую сеть, подводки к санитарным приборам, смесительную,
запорную и регулирующую арматуру.
5.5.5 С целью обеспечения надежности водоснабжения встроенных предприятий
бытового обслуживания вводы водопровода для жилой части здания и для предприятий
следует проектировать отдельными.
5.5.6 В зависимости от режима и объема потребления горячей воды на
хозяйственные нужды и нужды общественного питания следует предусматривать
централизованную систему водопровода горячей воды или местные водонагреватели.
5.5.7 Проектирование систем противопожарного водопровода следует выполнять в
соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.5.8 Для обеспечения заданного давления в системе хозяйственно-питьевого
водопровода следует предусматривать установку регуляторов давления.
5.5.9 На вводах в здания на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения и
ответвлениях к помещениям общественного питания следует устанавливать
счетчики воды, параметры которых должны соответствовать требованиям действующих
норм.
5.5.10 На ответвлениях к отдельным помещениям административных и
бытовых зданий допускается устанавливать счетчики воды.
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5.5.11 Сети бытовой и производственной канализации следует проектировать
раздельными. При этом сети бытовой канализации помещений общественного питания не
могут быть объединены с сетями бытовой канализации административных и бытовых
зданий.
5.5.12 Не допускается прокладка через помещения предприятий бытового
обслуживания разводящих магистралей и стояков водопровода холодной и горячей воды,
снабжающих жилую часть здания.
5.5.13 При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и помещений
следует соблюдать требования СН РК 4.02-01.
5.5.14 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все
помещения, за исключением конференц-залов, киноаппаратной и аккумуляторной, для
каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной
вентиляции.
5.5.15 Также
самостоятельные
системы
вытяжной
вентиляции
следует
предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.
5.5.16 При устройстве мусоропровода его следует оборудовать устройством для
периодической промывки, очистки, дезинфекции и спринклерования ствола.
5.5.17 Ствол
мусоропровода
должен
быть
воздухонепроницаемым
и
звукоизолированным от строительных конструкций. Он не должен примыкать к
служебным помещениям с постоянным пребыванием людей.
5.5.18 Мусоросборную камеру не допускается располагать под помещениями с
постоянным пребыванием людей или смежно с ними.
5.5.19 На сети водопровода в мусоросборной камере должны быть установлены
спринклерные оросители.
Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом следует
предусматривать козырек из негорючих материалов.
5.5.20 В крупных учреждениях управления, научно-исследовательских институтах,
проектных и конструкторских, а также в зданиях учреждений с повышенными санитарногигиеническими требованиями следует предусматривать централизованную или
комбинированную систему вакуумной пылеуборки.
5.5.21 В зданиях учреждений следует предусмотреть электрооборудование,
электроосвещение, устройства городской телефонной связи, интернет и телевидение,
пожарную и охранную сигнализацию, систему оповещения о пожаре, устройства
сигнализации загазованности, задымления и затопления, систему автоматизации и
диспетчеризации инженерного оборудования, а также комплексную электрослаботочную
сеть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по
электроснабжению и электрооборудованию.
5.5.22 В соответствии со специальными требованиями, комплексы и отдельно
стоящие здания или помещения оборудуются устройствами местной (внутренней)
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телефонной связи, местными установками телевидения, интернетом, звукофикацией,
усиления и синхронного перевода речи, установками сигнализации времени.
5.5.23 Электротехнические устройства зданий следует проектировать в соответствии
с Правилами устройства электроустановок и другими действующими нормативными
документами.
5.5.24 Молниезащита зданий должна быть выполнена с учетом наличия
телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов по молниезащитным устройствам.
5.5.25 Системы газоснабжения зданий учреждений следует проектировать в
соответствии с требованиями СН РК 4.03-01.
5.6 Доступность для маломобильных групп населения
5.6.1 При проектировании и строительстве административных и бытовых зданий,
помещений должна быть обеспечена их доступность для маломобильных сотрудников и
посетителей в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01.
5.6.2 Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должно полностью
располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать
на проезжую часть.
5.6.3 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должны быть из
твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при
движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление
подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресел-колясок при
сырости и снеге.
5.6.4 При проектировании зданий следует предусматривать специальные устройства
и мероприятия для удобного доступа в помещения, свободного передвижения
маломобильных граждан. Необходимо исключить перепад уровней в помещениях на
путях перемещения маломобильных групп.
При входах в здания необходимо проектировать наряду с лестницами пандусы,
специальные двери, тамбуры и другие приспособления для маломобильных групп.
5.6.5 На предприятиях, имеющих рабочие места для маломобильных лиц,
во всех бытовых зданиях следует предусматривать систему горизонтальных,
вертикальных пешеходных и транспортных коммуникаций, а также оснащение,
обеспечивающее
возможность
их
использования
данным
контингентом
работающих.
5.6.6 В зданиях, помещения которых расположены выше первого этажа и
предназначены для пребывания в них людей с нарушением функций опорнодвигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, целесообразно предусматривать
пассажирские лифты независимо от этажности здания.
5.6.7 Планировка территории предприятия (учреждения) и ее оборудование должны
обеспечивать:
- по возможности, минимальную протяженность пешеходных путей передвижения;
- безопасность передвижения по территории;
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- отсутствие элементов, создающих препятствия на путях передвижения
маломобильных групп.
5.6.8 Планировка территории здания, на котором предполагается трудоустройство
людей с нарушением функций зрения, должна быть предельно простой для удобства ее
запоминания, ориентации в пространстве, пешеходные и транспортные пути
спроектированы по прямоугольной схеме.
5.6.9 На территории не допускается пересечение пешеходных путей маломобильных
групп, пользующихся для передвижения креслами-колясками, людей с нарушением
функций зрения с грузовыми потоками. На крупных бытовых предприятиях, где на таких
пересечениях предусмотрены подземные переходы, последние целесообразно оборудовать
пандусами и перилами.
5.6.10 Уклоны и габариты пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов на путях
передвижения маломобильных групп, а также пересечения этих путей с проездами
должны обеспечивать безопасное передвижение кресел-колясок.
Участки пешеходных дорожек и тротуаров, примыкающие к местам их пересечения
с проездами, целесообразно выполнять с фактурной поверхностью покрытия, отличной от
других участков дорожки или тротуара.
5.6.11 Специальное
рабочее
место
для
представителя
маломобильной
группы должно иметь основное, вспомогательное оборудование, техническую и
организационную оснастки, обеспечивающие реализацию эргономических принципов при
организации рабочих мест и учитывающие индивидуальные возможности, а также
ограничения конкретных лиц. Целесообразно применять специально комплексно
разработанные для различных специальностей рабочие места представителей
маломобильной группы.
5.6.12 Организация рабочего места, дизайн, конструкция всех элементов мебели,
производственного оборудования должны соответствовать антропометрическим,
физиологическим и психологическим особенностям, а также
ограниченным
возможностям работающих с учетом:
- анатомо-морфологических характеристик двигательного аппарата;
- возможностей распознавания органов управления, предметов труда, инструмента;
- точности, скорости и амплитуды движений при осуществлении управляющих
действий;
- возможностей захвата и перемещения инструментов, предметов труда (пальцами,
кистью, всей рукой, стопой, в том числе с использованием протезов и рабочих насадок на
них);
- величин усилий, развиваемых при осуществлении управляющих действий.
5.7 Охрана окружающей среды
5.7.1 При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны
учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду,
предусматриваться мероприятия по предупреждению, устранению загрязнения
окружающей среды, а также способы размещения отходов производства, потребления,
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применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие
существующие технологии, способствующие охране окружающей и восстановлению
природной среды.
5.7.2 Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация,
консервация и ликвидация административных и бытовых зданий, оказывающих прямое
или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в
соответствии с требованиями нормативных документов в области охраны окружающей
среды.
5.7.3 Здания, сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в
процессе их строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного
воздействия на окружающую среду.
5.7.4 Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и
иных объектов до утверждения проектов и до установления границ земельных участков на
местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области
охраны окружающей среды.
5.7.5 Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов
осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных проектной
документацией мероприятий по охране окружающей среды.
5.7.6 Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы,
подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и
захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей
среды.
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
6.1 Требования по сокращению энергопотребления
6.1.1 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или
ручное регулирование температуры воздуха. Системы отопления здания должны
быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в
нерабочее время. При централизованном снабжении холодной и горячей
водой, электроэнергией, газом и теплом должны устанавливаться приборы учета расхода
энергии, воды, газа и т.д.
6.1.2 Проектирование должно быть организовано таким образом, чтобы
энергетический расход здания был на минимальном уровне при эффективном его
функционировании в течение всего срока эксплуатации.
6.1.3 Необходимо находить компромисс и не снижать требования качества
освещения осветительной установки для сокращения энергозатрат.
6.1.4 Эффективное использование системы освещения следует выполнять путем
создания соответствующих параметров, таких как высота потолка, окна, цвет и
отражающая способность поверхности помещения.
6.1.5 Следует использовать энергоэкономичные лампы для освещения помещений,
но в пределах нормируемых значений.
17

СН РК 3.02-08-2013*
6.1.6 Для уменьшения расхода электроэнергии
оборудования с высоким классом энергоэффективности.

необходимо

использовать

6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в
процессе их эксплуатации исключался нерациональный расход природных ресурсов.
6.2.2 При проектировании территорий следует минимизировать зоны для вырубки
растительности.
6.2.3 Для хозяйственных нужд следует использовать вторичную, очищенную воду.
6.2.4 При поливке растительности ливневой водой допускается предусматривать
резервуар.

УДК 725

МКС 91.040.99

Ключевые слова: Административные и бытовые здания, помещения, рабочие
места, многоэтажные здания, бытовое обслуживание, вставка, встройка, ограждающие
конструкции, степень огнестойкости.
18

ҚР ҚН 3.02-08-2013*
СН РК 3.02-08-2013*

Ресми басылым
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
Қазақстан Республикасының
ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
ҚР ҚН 3.02-08-2013*
ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ҒИМАРАТТАР
Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Республики Казахстан
СН РК 3.02-08-2013*
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 – приемная

19

