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КІРІСПЕ
Осы құрылыс нормалары Қазақстан Республикасының «Ғимараттар мен
ғимараттардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар» техникалық регламентінің дәлелді қорының нормативтік құжаттарының бірі
болып табылады.
Осы құрылыс нормалары құрылыс саласының нормативті қорын реформалау
шеңберінде параметрлік нормалау әдістеріндің еңгізілуін ескеріп, халықаралық нормалау
принциптері және Қазақстан Республикасының аймағында қолданылатын, құрылыс
нормативтік құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленді.
«Әуебекеттерінің ғимараттары» ҚР ҚН мазмұны:
- нормативтік талаптардың мақсаты;
- функционалдық талаптар;
-жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптар.
Талаптарды әзірлеген кезде жобалау, құрылыс және бірқатар нысандарды пайдалану
жөнінде отандық және шетел нормативтік-әдістемелік материалдар зерттелді және
талданды.
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ҚР ҚН 3.03-20-2014*
СН РК 3.03-20-2014*
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ӘУЕ ВОКЗАЛДАРДЫҢ ҒИМАРАТТАРЫ
ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛОВ
Енгізілген күні - 2015-07-01
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
1.1 Осы құрылыс нормалары әуежайлардың аумағында орналасқан, халықаралық
және ішкі әуе жолында қайта салынып жатқан және қайта құрылған, кеңейтілген және
жаңғыртылған әуебекеттерінің ғимараттарын жобалауға және салуға арналады.
1.2 Осы құрылыс нормалары жұмыс сипаттамаларына қауіпсіздікті қамтамасыз ету
жөнінде талаптарды белгілейді.
1.3 Нақты нысандар бойынша дәлелді жағдайларда осы құрылыс нормалардан
шегінуге сол шегінудің орнын толтыратын іс-шаралар болған кезде Қазақстан
Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс жөнінде уәкілетті мемлекеттік
органдарымен келісіле рұқсат етіледі.
2 *НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы құрылыс нормаларын қолдану үшін мынадай 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 Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 21 қаңтардағы
№ 38 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлар (компьютерлер
мен бейнетерминалдар) көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялықэпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы № 125 бұйрығымен бекітілген «Тұрғын үйді және басқа да үйжайларды, қоғамдық ғимараттарды күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230
бұйрығымен бекітілген Электр қондырғыларын орнату қағидалары.
Ресми басылым
5

ҚР ҚН 3.03-20-2014*
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439
бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық
регламенті.
ҚР ҚН 2.02-11-2002* Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды
автоматтандырылған өрт дабыл қаққыш, автоматты өрт сөндіру қондырғылары мен
адамдарды өрт туралы құлақтандыру жүйелерімен жабдықтау нормалары.
ҚР ҚН 2.02-01-2014 Ғимараттар мен имараттардың өрт қауіпсіздігі.
ҚР ҚН 2.02-02-2012 Ғимараттар мен имараттардың өрттік автоматикасы.
ҚР ҚН 2.04-01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру.
ҚР ҚН 2.04-29-2005 Ғимараттар мен құрылыстарды найзағайдан қорғау құрылғысы
бойынша нұсқаулық.
ҚР ҚН 3.01-01-2013 Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді
жоспарлау және құрылысын салу.
ҚР ҚНжЕЖ 3.02-10-2010 Байланыс, дабыл беру және тұрғын үй және қоғамдық
ғимараттардың инженерлік жабдықтарын диспетчерлендіру құрылғылары. Жобалау
нормалары.
ҚР ҚН 3.02-27-2014 Өндірістік ғимараттар.
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 ҚНжЕЖ 4.04-23-2004 Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың электр
жабдықтары. Жобалау нормалары.
ҚР ҚН 4.04-07-2013 Электр техникалық құрылғылар.
ҚР ҚНжЕЖ 5.03-34-2005 Бетон және темірбетон конструкциялары.
ҚР ҚНжЕЖ 5.04-23-2002 Болат конструкциялар.
ҚР ҚН 5.01-02-2013 Ғимараттар мен имараттардың негіздері.
ҚН 512-78 Электронды-есептеуіш машиналар үшін ғимараттар мен үй-жайлар
жобалау бойынша нұсқаулық.
ҚР СТ МЕМСТ Р 51232 Ауыз Су. Бақылау сапасын ұйымдастыруға және әдістері
қойылатын жалпы талаптар.
Ескертпе - Осы мемлекеттік нормативті пайдалану кезінде жыл сайын ағымдағы жылдың жағдайы
бойынша жасалған құрастырылатын «Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәулет, қала
құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық актілердің
тізбесі», «Қазақстан Республикасын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың көрсеткішіне» және
«Мемлекетаралық нормативтік құжаттар көрсеткішіне» ақпарат 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):
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ҚР ҚН 3.03-20-2014*
3.1 Авиациялық қызметкерлер құрамы: Арнайы даярлықтан өткен және
сертификаты (куәлік) болатын және әуе кемелерінің қауіпсіз ұшуын немесе авиациялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті, сонымен қатар, әуе тасымалы мен әуе
кемелерінің ұшуын, авиациялық жұмыстарды ұйымдастыру, орындау, қамтамасыз ету
және қызмет көрсету, әуе кеңістігін қолдануды ұйымдастыру, әуе қозғалысын
ұйымдастыру және қызмет көрсету қызметін жүзеге асыратын тұлғалар.
3.2 Авиациялық қауіпсіздік: Қызметке заңсыз араласу әрекеттерінен ескерту және
оның алдын алуды қамтамасыз ететін авиацияның қауіпсіз қызметі.
3.3 Әуежай: Әуе кемелерін қабылдау және жіберуге, әуе тасымалдары қызметін
көрсетуге арналған және осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті жабдықтар,
авиациялық қызметкерлер құрамы және басқа да жұмысшылары болатын, аэродромнан,
әуебекеттер мен басқа имараттардан тұратын имараттар кешені;
3.4 Әуебекеттер: Әуежайларда әуе көліктерінің жолаушыларына қызмет көрсетуге
арналған ғимарат;
3.5 Халықаралық әуежай: Халықаралық әуе тасымалдарды орындайтын әуе
кемелерді қабылдау және жіберуге арналған және ішінде халықаралық шарттар мен
федералды заңдармен белгіленген жағдайларда, шекаралық және кеден тексерісі және
басқа тексеріс түрлері жүзеге асатын әуежай.
3.6 Жолаушыларға қызмет көрсету: Әуежолаушылар тасымалын орындау жөнінде
технологиялық операцияларды орындауға қатысты қызмет.
3.7 Жолаушы: Әуе тасымалы жөніндегі шартқа сәйкес әуе кемесінде
тасымалданатын немесе тасымалдануы тиіс экипаж мүшесінен бөлек, жеке тұлға.
3.8 Жолаушылар аймағы: Перрондар, әуебекеттерінің ғимараттары, көлік
құралдарының тұратын жерлері және автокөлік жолдардан тұратын, жолаушыларға
қызмет көрсетуге арналған құралдар мен жабдықтары болатын жер, ғимарат және имарат
участкесі;
3.9 Шекаралық тексеріс: ҚР Мемлекеттік шекарасы арқылы жеке тұлғаларды,
тауарлар мен жануарларды өткізу тәртібі жөнінде ҚР заңнамасын қамтамасыз ету
мақсатында ҚР шекаралық органдары жүзеге асыратын шаралар жиынтығы.
Әуежайлардың әуебекеттерінде шекаралық тексеріс бөлімшелерінің, Қазақстан
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекаралық қызметінің өткізетін ісшаралар кешені келесіден тұрады:
- Қазақстан Республикасына кіру және Қазақстан Республикасынан шығу құқығына
берілген құжаттарды тексеру;
- Қазақстан Республикасына кіруге тыйым салынған тұлғаларды бақылау.
Шекаралық тексеріс жедел және тәртіпті іс-шаралармен бірге жүзеге асырылады.
3.10 Қажетті орындау мүмкіншілігі: Көлік құралдарының санымен анықталатын,
оларды уақыт бірлігінде (сағат, тәулік, ай, жыл) өңдейтін, әуежайдың негізгі пайдалану
көрсеткіші. Бекеттің қажетті орындау мүмкіншілігі есептеу сағатының ішінде
әуебекеттерде қызмет етілетін жолаушылар мен келермендер ееептік санымен
анықталады.
3.11 Кедендік тексеріс: Қазақстан Республикасының кедендік ісі туралы
заңнамасын және ҚР халықаралық шарттарын сақтау, сонымен қатар, олардың
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орындалуын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында ҚР кеден органдарының жүзеге
асыратын шаралар жиынтығы.
3.12 Жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптар: Тұтынушыларға құрылыс
нысанының қолайлы, техникалық сипаттамаларын беретін және олардың тәжірибеде
жүзеге асырған кезде нормаланатын нысанның сәйкестік презумпциямен қамтамасыз
ететін, уәкілетті органдардың мақұлдаған нормативтік талаптары.
3.13 Функционалдық талап: Нормативтік талаптармен белгіленген мақсаттардың
орындалуын қамтамасыз ету үшін нысанның қай жолмен жұмыс істеу тиіс екенін сапалы
деңгейде сипаттау.
3.14 Нормативтік талаптардың мақсаты: Нормативтік талаптың орындалуынан
нақты неге жетуін құру тұжырымдау.
4 МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР
4.1 Нормативтік талаптардың мақсаты
Нормативтік тіреу конструкциялардың сенімділігі мен тұрақтылығын, өрт
қауіпсіздігін, сонымен қатар, құрылыс бойы және ғимараттың қызмет мерзімі ішінде үйжайларда ластайтын заттардың болуымен, микроклиматтар, жарық, инсоляция, күннен
қорғану, шу, діріл және сәулеленуге байланысты адам денсаулығына қауіптің пайда
болуының алдын алуды қамтамасыз ететін әуебекеттерінің ғимараттарын салу:
- әуебекеттерінің ғимараттарын әртүрлі қажетті орындау мүмкіншілігінің жобалау
технологиясы талаптарына сәйкес қамтамасыз ету және халықаралық және жергілікті әуе
жолдарына қызмет көрсету бойынша әртүрлі санаттағы жолаушыларға қызмет көрсету;
- әуежайдың жолаушылары мен жұмысшыларына жайлы жағдайлар жасайтын,
санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес әуежайлардың әуебекеттерін жобалау.
4.2 Функционалдық талаптар
4.2.1 Мақсаттардың орындалуын қамтамасыз ету үшін функционалдық талаптар
келесі талаптардан тұрады:
- негіз бен тіреу конструкциялар құрылыс кезінде немесе қайта құру және жоба
мерзімі ішінде пайдалануда сынай алатын, ықтимал әсерлердің үйлесіміне төзуі тиіс;
- ғимараттар қасындағы ғимаратқа ең қолайсыз ауа райында өрт кезінде ғимараттың
немесе бөлігінің ықтимал әрекеті ескеріліп орналастырылуы тиіс;
- ғимарат өрт көзін ертерек анықтау, адамдарға хабарлау, адамдарды қауіпсіз және
жылдам шығаруға жағдайлар жасау, өртті жылдам тоқтату үшін жабдықталуы тиіс;
- әуебекеттерінің ғимараттары адамдардың әртүрлі жағдайлар мен процесстерге
кешенді қол жеткізуін қамтамасыз ететін, адамның қажеттілігін қанағаттандыратын,
әлеуметтік ортаны құрумен толықтырылған, коммуникативтік құрылымның бірыңғай
ұйымын құруды есепке алумен жобалануы және салынуы тиіс;
- ғимараттар аймаққа қоршаған ортаға теріс әсер етуін төмендетумен, оның ішінде
қатты тұрмыстық және өндіріс қалдықтарын жою және кәдеге жарату бойынша
экологиялық талаптарды сақтаумен орналастырылуы тиіс;
- әуебекеттерінің ғимараттары және іргелес аймақтар ықтимал төтенше
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жағдайлардың пайда болуын, адамға зиян келтіруін, жаяу жолдан өту нәтижесінде адам
өміріне қауіп төндіруін, сонымен қатар, балалар мен қарт адамдардың өміріне қауіпті
жағдай туғызу, үлкен заттардың орнын ауыстыру, көлік құралдарының орнын ауыстыру,
рұқсат етілмеген мүмкіндікті, электр құралдарын, қондырғылар, лифттер және басқа да
инженерлік жабдықтарды пайдаланудың барынша алдын алумен пайдалануды белгіленген
талаптарын орындаумен жобалануы және салынуы тиіс;
- ғимараттар барлық адамдардың, сондай-ақ, мүмкіншілігі шектеулі адамдар мен
мүгедектердің кедергісіз кіріп-шығуын қамтамасыз етумен жобалануы және салынуы тиіс;
- ғимараттар мен олардың жылыту, салқындату, жарықтандыру және желдету
қондырғылары олардың тұтынатын энергия мөлшері жергілікті климаттық жағдайларға
сәйкес энергия алудың заманауи технологиясын (күн, жел және басқа да қайта
жаңғыртылатын энергия көздерін) қолданумен жобалануы және салынуы тиіс;
- ғимараттар топырақты эрозиядан қорғауға, бұзылған құнарлылықты жаңғырту
және арттыру, жерлерді әртүрлі шаруашылық пайдаға жарату, суды үнемдеуге
бағытталған шаралар жүйесін қарастыратын жолмен жобалануы және салынуы тиіс;
- жұмыс барысында адамдардың тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру, еңбек
процессіндегі кейбір кері әсерлерді жою, зиянды өндірістік процесстердің әсер етуімен
пайда болған, теріс әсерлерді жою бойынша алдын-алу іс-шараларын өткізу;
- жолаушылардың тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру;
- жолаушыларға санитарлық-тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету үшін
жағдайлар жасау;
*- жобалау кезеңінде объектінің Қазақстан Республикасының террористік тұрғыдан
осал, объектілері тізіміне жататынын анықтау және объектінің терроризмге қарсы
қорғаудың тиісті жүйесін жасау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3
сәуірдегі № 191 қаулысымен бекітілген Террористік тұрғыдан осал объектілердің
терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес шаралар қабылдау
қажет (Толықтырылды – ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж. №235-НҚ бұйрық).
5. ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
5.1 Жалпы ережелер
5.1.1 Әуебекеттер қоғамдық ғимаратттар мен имараттардың көлік түріне жатады.
Олар ұшуға дейін және одан кейін әуе көлігіндегі жолаушыларға, сонымен қатар,
шығарып салушылар мен күтіп алушыларға кешенді қызмет көрсетуге арналады.
5.1.2 Әуебекеттер
кешенінің
негізгі
өндірістік-технологиялық
көрсеткіші
әуебекеттер кешенінің сағат, ай, жыл сияқты нақты уақыт аралығында қызмет көрсете
алатын жолаушылар санымен анықталатын, оның қажетті орындау мүмкіншілігі немесе
қуаттылығы болып табылады.
5.1.3 Әуебекеттер кешенінің қажетті орындау мүмкіншілігі пайдаланудың есептік
жылына жоспарланған, жылдық тасымал көлеміне қатысты белгіленеді.
5.1.4 Әуебекеттер кешені әуежайдың бөлігі және жерде жүретін көлік түрлері мен
әуе кемелері арасында байланыстыратын оның негізгі тобы болып табылады.
5.1.5 Жолаушылар әуебекеттері негізгі үш қызметті атқарады:
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- жолаушыларды бір көлік түрінен екіншісіне ауыстыру;
- жолаушыларға қызмет көрсету және жолжүкті өндеу;
- жолаушыларды бір көлік түрінен екіншісіне ауыстырған кезде күтуге арналған жай
ұсыну.
5.1.6 Әуебекеттер кешені белгіленуі бойынша қызмет көрсетілетін әуе жолдарының
түрлеріне байланысты жергілікті (ішкі әуе жолдары), халықаралық әуе жолдары және
кеден одағының әуе жолдарына бөлінеді. Операциялық аймақтардың алаңдарын және
күту алаңдарын анықтау кезде әуебекеттің жарияланған қажетті орындау мүмкіншілігінен
басқа әуебекетте қызмет көрсететін әуе кемелерінің түрін ескеру қажет.
5.1.7 Әуебекеттер ғимараттарының көлемдік-жоспарлы және құрылымдық
шешімдерін құрылыс ауданының мемлекеттік, қала құрылыс, ландшафт жағдайларын,
технологиялық талаптарын, қажетті орындау мүмкіншілігін, сонымен қатар, қоршаған
құрылыстың сәулет ерекшеліктерін ескеріп, қабылдау қажет.
5.1.8 Әуебекеттердің ғимараттары «Үй-жайларды, қоғамдық ғимараттарды қамтуға
және пайдалануға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық
ережелердің талаптарына сәйкес жобалануы қажет.
5.1.9 Әуебекеттер ғимараттарының сәулет жөнінде шешімдер құрылыс ауданының
климаттық жағдайларын ескерумен қабылдануы қажет. Интерьерлердің өңдеу
қабылданған интерьер дизайнына, қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына
сәйкес қарастырылуы қажет.
5.1.10 Ғимараттың жалпы алаңы барлық қабаттардың (жер асты, жертөле,
техникалық, астыңғы қабат және мансарда) алаңдарының сомасы ретінде анықтау қажет.
Жер асты, жертөле, техникалық және астыңғы қабаттардың алаңын еден деңгейімен
сыртқы қабырғалардың ішкі беттерінің шамасында өлшеу қажет.
5.1.11 Адамдар ағымын ұйымдастыру әртүрлі үй-жайлардың арасында қолайлы
қатынасты қамтамасыз ету үшін (ұшу және ұшып келу рейстерінің алдында) қарбалас
сәттерінде адамдардың жүруі тәртіпке келтірілуі тиіс.
5.1.12 Әуебекеттер ғимараттарының қабаттары қала құрылысы, технологиялық және
өртке қарсы талаптарға сәйкес белгіленеді.
5.1.13 Әуебекеттер ғимараттарында табиғи жарықтандыру тұрақты жұмыс
орындарында, оқу сабақтарына арналған, байлайтын және медициналық бөлімдерде
науқастарды қабылдауға арналған, сонымен қатар, демалуға арналған үй-жайларда
(өндірістік үй-жайларда табиғи жарықтандырылмаған кезде) қарастырылуы тиіс және ҚР
ҚН 2.04-01 талаптарына сәйкес жобалануы қажет.
5.2 Ғимараттардың сенімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнінде
талаптар
5.2.1 Белгіленген ережелерді сақтау кезде ғимараттардың тіреу конструкциясы
ғимараттың жобалануы кезде болжамды қызмет мерзімі ішінде осы нормалардың
талаптарына сәйкес өз қасиеттерін сақтау тиіс.
5.2.2 Қызмет мерзімі ғимараттың болжамды қызмет мерзіміне қарағанда аз болатын
элементтер, бөлшектер, жабдық жобада белгіленген жөндеу аралық кезеңдеріне және
жобаланған ғимаратқа қойылған талаптарға сәйкес ауыстырылуы тиіс. Жөндеу аралық
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кезеңдері тиісті ұзартылған және кемітілген кезде аз да, көп те ұзақ мерзімді элементтер,
материалдар және жабдықтарды қолдану туралы шешім техникалық-экономикалық
есептермен белгіленеді.
5.2.3 Жобалау кезде әуебекеттер ғимараттарының талап етілетін қызмет істеу
мерзімінің ұзақтығын қамтамасыз ету үшін келесі жағдайларды ескеру қажет:
- мақсаты бойынша пайдалану жағдайын;
- қоршаған ортаның есептік әсерін;
- қолданылатын материалдардың қасиеттері, оларды ортаның кері әсерінен қорғау
үшін қажетті құралдар, сонымен қатар, олардың қасиеттерінің жойылу мүмкіндігі.
5.2.4 Ғимараттың конструкциясы мен негізі тіреу және қоршау конструкциялардың
өз салмағынан тұрақты жүктемені; қайта жабуға уақытша тең үйлестірілген және
шоғырланған жүктемелерді; осы құрылыс ауданы үшін қар, желден пайда болатын
жүктемелерді көтеруге есептелуі тиіс. Жүктемелердің жағымсыз үйлесуін немесе оларға
тиісті әсерлерін ескеретін, жоғары айтылған жүктемелердің нормативтік мәндері,
конструкцияның майысулары мен ауысуларының
шекті мәндері, сонымен қатар,
жүктемелер бойынша сенімділік коэффициенттерінің мәндері тиісті нормативтік
құжаттардың талаптарына сәйкес қабылдануы тиіс.
Ғимараттың конструкциясы мен негіздерін есептеген кезде ауыр жабдықты
орналастыруға, интерьер жабдығының ауыр элементтерін қабырғалар мен төбелерге
бекітуге қатысты тапсырыс беруші-құрылысшының қосымша талаптары ескерілуі тиіс.
5.2.5 Тіреу конструкциялардың тең төзімді элементтерінің талаптарын орындау
қажет, оның ішінде, оның тіреу қабілетін жоюға дейін имараттың бұзылуына себеп болуы
мүмкін, әлсіз тораптар мен элементтердің алдын ала шығуына рұқсат етілуі тиіс.
5.2.6 Сейсмикалық әсерлерге жақын, топырақтың дайындалуына, шөгуіне және
басқа ауысуларына, оған қоса, аязды мамықтау, инженерлік коммуникацияларды
енгізулер, күрделі геологиялық жағдайдағы аудандарда ғимараттарды салған кезде тиісті
инжинерлік желілер бойынша нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес
негіздің ықтимал бұзылуына өтеудің болуын ескерумен орындалуы тиіс.
5.3 *Өрт және басқа да төтенше жағдайлар кезінде ғимараттардың
қауіпсіздігіне талаптар (Атауының өзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж. №235-НҚ
бұйрық)
5.3.1 Әуебекеттер ғимараттарында өрт жағдайында келесілерді қамтамасыз ететін,
конструктивтік,
көлемді-жоспарлы
және
инженерлік-техникалық
шешімдер
қарастырылуы тиіс:
а) ғимараттың нақты уақыт ішінде жалпы тұрақтылығын және геометриялық
өзгерілмеуін, оның өртке қарсы тұрақтылығының талап етілген деңгейін анықтайтын –
өрттің қауіпті факторларының әсерлерінен өмірі мен денсаулығына қауіп төнуге дейін
жасқа және физикалық жағдайына қарамастан адамдарды ғимаратпен жанасатын аймаққа
(бұдан әрі – сыртқа) сыртқа көшіру мүмкіндігін;
б) адамдарды ғимаратта қолданатын жайлардан тікелей құтқару мүмкіндігін;
в) өртке қарсы қызмет бөлімшелердің жеке құрамының баруы және өрт көзіне өрт
сөндіру құралдарын беру, сонымен қатар, адамдар мен материалдық құндылықтарды
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құтқару бойынша іс-шаралар өткізу мүмкіндігін;
г) жақын орналасқан ғимаратқа өрттің жайылуын болдырмау.
5.3.2 Функционалдық өрт қаупі бойынша ғимараттардың жіктелімі, жарылыс және
өрт қаупі бойынша үй-жайлардың категориялары, құрылыс конструкцияларының өртке
қарсы тұрақтылығының шамалары «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар»
техникалық регламентінің талаптарына сәйкес белгіленеді.
5.3.3 Ғимараттар арасындағы минималды қашықтықты ҚР ҚН 3.01-01 талаптарына
сәйкес белгілеу қажет.
5.3.4 Әуебекеттерінің ғимаратына олардың барлық ұзындығы бойынша «Өрт
қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес
өрт сөндіру автомобильдерінің кіре берісі қамтамасыз етілуі қажет.
Өрт сөндіру автокөліктерінің кіре берістерін ғимараттың негізгі көшудің шығу
есіктеріне, өрт сөндіру бөлімшелеріне арналған лифтке әкелетін есіктерге қарастыру
қажет.
5.3.5 Адамдардың үлкен шоғырлану орындарында қолданылатын барлық
материалдар жанбайтын болуы қажет. Материалдар ҚР ҚН 2.02-05 «Ғимараттардың және
құрылыстардың өрт қауіпсіздігі» белгіленген талаптарға жауап беруі қажет.
5.3.6 Басқыш шабақтары мен басқыш шыбықтарына жақын немесе сыртқа шығатын
(жинау, жуыну, темекі шегу бөлмелерінен басқасы) есіктер арасында орналасқан ең
қашық үй-жайлардың есіктерінен дәліз бойынша қашықтығы ҚР ҚН 2.02-05 көрсетілген
шамалардан аспауы қажет.
5.3.7 Өртке төзімділік дәрежесін, өрт қауіптілігінің конструктивтік класын, өрт
бөлігі шегінде ғимараттың ұйғарынды биіктігі мен қабат ауданын ҚР ҚН 2.02-05
талаптарына сәйкес қабылдау қажет.
5.3.8 Ғимараттың тіреу конструкцияларының өртке төзімділігі шектеріне қойылатын
қосымша талаптар ҚР ҚН 2.02-05 сәйкес анықталады.
5.3.9 Өртке қарсы бөгеттерді ҚР ҚН 2.02-05 сәйкес өртке қарсы төзімділікке
қойылатын олардың ең төменгі шектері мен талаптары сәйкес қарастыру қажет.
5.3.10 Автоматты өрт сөндіру және өрт дабылдамасын (өрт кезінде хабарлау
жүйесін қоса алғанда) ҚР ҚН 2.02-11 талаптарына сәйкес қарастыру қажет.
5.3.11 Өрт сөндіру лифттерінің құрылғыларына, сондай-ақ лифттердің өрт
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар»
техникалық регламентімен анықталады.
5.3.12 Адамдарды көшірудің негізгі жолдары үшін күнделікті пайдаланылатын
өткелдерді, дәліздер мен вестибюльдерді қолдану қажет.
5.3.13 Дәліздер мен алуан өткелдер көшудің жолында тарылмауы қажет, яғни
шығатын есікке жақындаған сайын өткелдің бос аралығының ені алдыңғы өткелден кем
болмауы қажет.
5.3.14 Төтенше жағдайлар уақытында ғимаратта табылатын адамдарды көшіру үшін
жұмыс орнына шығуға арналған эвакуациялық жолдарға мүмкіндік болуы қажет. Көшудің
шығу жолдары өтпен немесе түтінмен бір шығатын есіктің бұғатталуы жағдайында
қызметкерлердің екіншісінің көмегімен бір-бірінен көшірілетіндей қашықтықта
орналасуы қажет.
5.3.15 Барлық қосымша шығатын есіктердің, бағыттардың сәйкес жасанды жарғы
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болуы қажет.
5.3.16 Механикалық желдетудің кез-келген жүйесі өрт кезінде ауа өткізгіш жүйе
арқылы қалған үй-жайларға от пен түтіннің өтпеуін кепілдендіретіндей жобалануы қажет
Көшіру сатыларын желдету қолданыстағы нормаларға сәйкес жобаланауы қажет.
ЕСКЕРТУ Ғимараттардың, құрылыстардың өрт-техникалық жіктелімі «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын
жалпы талаптар» Техникалық регламентке сәйкес анықталады.

*5.3.17 Аэровокзалдардың ғимараттарын жобалау кезінде Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес
терроризмге қарсы қорғалу жүйесін көздеу қажет (Толықтырылды – ҚТҮКШІК 15.11.2018
ж. №235-НҚ бұйрық).
5.4 Әуебекеттерінің атқарымдық аймақтарына қойылатын талаптар
5.4.1 Тіркеу залы
5.4.1.1 Жолжүктерді тіркеу және рәсімдеу залдарында әуебекеттерінің вестибюліне
кірген ұшып келген жолаушылар үшін қолайлы кіреберісі болуы қажет, тексеру және
жиынтықтау аймағына жолжүктерді қабылдау, өлшеу және беру транспортерлерімен
жабдықталған тіркеу тіреулерінің қажетті санымен қамтамасыз етілуі қажет. залда
жолаушыға оның бағыты бойынша қажетті барлық параметрлерді анықтауға және білуге
мүмкіндік беретін электронды табло мен пиктограмма түрінде көзбен шолу ақпараты
орнатылады. Тіркеу тіреулерінде тіркеу қазіргі уақытта жүзеге асырылатын бағыттың
нөмірі мен салу нөмірі көрсетілген табло орнатылады.
5.4.1.2 Жолжүктерді тіркеу және рәсімдеу аймағы әуебекеттері интерьерінің негізгі
технологиялық элементі болып табылады. Тірке залдарын жолжүктерді тексеру және
жиынтықтау залымен бір қабатта орналастыру ұсынылады. Әдетте бұл бірінші қабат.
5.4.1.3 Тіркеу және жолжүктерді рәсімдеу залдары мен жолжүктерді тексеру және
жиынтықтау залдарының әр түрлі қабатта (деңгейде) орналасуы оны қабатан қабатқа
жеткізуді айтарлықтай қиындатады және әуебекетінің ауданын арттырады. Аталған схема
автокөліктерге арналған пандустың ұшу деңгейіне кірудің екі деңгейлі схемасымен және
құрылғысымен ірі және үлкен әуебекеттері үшін қолданылады.
5.4.2 Кеден қызметі
5.4.2.1 Кеден қызметінің аймағы халықаралық секторда орнатылады және ұшу мен
қонуға келгендерді бақылау мен тексерудің бірінші негізгі аймағы болып табылады. Кеден
аймағы жолжүгін тексеру және қол қоймасы (рентген аппараттар) және радиациялық
бақылау жабдықтарымен жиынтықталған болуы қажет.
Аймақ ішінде кеденнің жедел үй-жайлары мен кабиналары (жеке тексеру бөлмесі,
қызыл дәліз) жобаланады.
5.4.2.2 Кедендік бақылау желілерін жоспарлау жеке жолжүгі арбаларының жүруін
қамтамасыз етуі қажет, сондай-ақ қолданылған арбалардың тоқтау орынына қайтарылу
жолын қарастыруы қажет.
5.4.2.3 Кедендік бақылаудың әрбір жұмыс орнында ауысым басшысымен қатты
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сөйлейтін байланыс, БӨП өкілімін байланыс болуы қажет.
5.4.2.4 Кеден аймағында (қону және ұшу) 2 өткел (дәліз) ұйымдастырылуы қажет:
-Қызыл дәліз – тауарларды, валютаны және т.б. мағлұмдайтын жолаушыларға
арналған.
-Жасыл дәліз – қалған жолаушыларға арналған.
5.4.3 Төлқұжаттық бақылау (ТББ)
5.4.3.1 Төлқұжатты бақылау аймағын халықаралық секторда орнатылады және
қонуды бақылаудың бірінші негізгі технологиялық аймағы болып табылады. Төлқұжаттық
бақылау аймағы бейне бақылау камераларымен, құжаттың телнұсқалығын анықтауға
мүмкіндік беретін аспаптармен және техникалық бақылаудың өзге қажетті құралдарымен
жабдықталуы қажет.
5.4.3.2 Аймақ ішінде ТББ жедел үй-жайлары, бақылаушылар кабиналары, уақытша
ұсталғандар (жер аударылғандар) үй-жайы жобаланады
5.4.3.3 «Ұшуға» төлқұжаттық бақылау аймағы кедендік бақылау аймағынан кейін
орналасуы қажет.
5.4.3.4 «Қону» төлқұжаттық бақылау аймағы жолаушылардың тексерудің бірінші
негізгі аймағы.
5.4.4

ӘҚҚ (арнайы бақылау) ұшулардың қауіпсіздігін бақылау

5.4.4.1 Ұшулар қауіпсіздігін бақылау (арнайы бақылау) аймағы төлқұжаттық
бақылау аймағынан кейін орнатылатын ұшатын жолаушыларған арналған соңғы негізгі
операция.
5.4.4.2 Жергілікті әуе желілерінде ұшатын жолаушылар үшін арнайы бақылау тіркеу
аймағынан кейін орнатылады.
5.4.4.3 Аймақ ішінде аймақтың жедел үй-жайлары және кабина (жеке тексеру
бөлмесі) жобаланады.
5.4.4.4 Аймақта
жолаушылардың
тексерудің
стационарлық
аркалы
металлдетекторлар мен қол қоймасы мен жолжүгін тексеру рентген аппараттары
орнатылады.
Тасымалдаушының
жауапкершілігімен
тіркелген
және
тапсырыслған
жолаушылардың жолжүгі қауіпсіздікке тексеруден өтуі қажет. Халықаралық әуе желілері
жолаушыларының жолжүгі қосымша радиациялық бақылау мен кедендік бақылаудан өтуі
қажет.
5.4.4.5 Тіркелген жолжүкті өңдеу жүйесі оны ұшақ бортына жеткізер алдында 100 %
тексеру өткізуі қажет. ТББ арнайы бақылау аймақтарында ұшатын жолаушылар мен
олардың қол қоймасының 100% тексеруі өткізіледі. Бақылаудың барлық түрлерінен
өтпеген жолжүгі бортқа қабылданбайды.
5.4.5 Жолжүкті өңдеу жүйесі
5.4.5.1 Жолжүк жүйесі ұшатын жолаушылардың (халықаралық және жергілікті әуе
желілерінің) жолжүгін өңдеу және жиынтықтау жүйесіне, ұшып келген жолаушылардың
(халықаралық және жергілікті әуе желілерінің) жолжүгін өңдеу және беру жүйесіне,
трансферлік жолаушылардың жолжүгін өңдеу және жиынтықтау жүйесінен тұражы
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5.4.5.2 Ұшып келген жолаушылардың жолжүгін беру нақты ұшақпен жеткізілген
жолжүктің санына тәуелді алуан үйлесімі мен ұзындығын сақиналанған транспортерлер
арқылы жүзеге асырылады.
5.4.5.3 Багаждың бөлмелерінде көздеу тиіс ұйым мезгілдес өңдеу ұшып келген
жолаушылардың және ұшып кеткен жолаушылардың мақсатпен шығар- және транспорт
ақы-пұлдың емес өндіргіш салт басты қозғалыс қысқартша перронға
5.4.5.4 Багаждың жүйелері тірке-, тарту, тексеру және ұшып шық- жолаушының
багажының комплектовкасының жеке жобалануға керекке және сәйкес- нақты
аэровокзалдің қажетті орындау мүмкіншілігі зейініне
5.4.6 Әуе компанияларының кеңселері
5.4.6.1 Әуе компанияларының кеңселері тасымалдаушы фирмалардың өтінімдеріне
сәйкес және олардың техникалық шарттары бойынша қарастырылуы қажет. Кеңселердің
саны әуе тасымалдаушысының қалауымен нақты әуежайда өз өкілінің болуына тәуелді
болады.
5.4.6.2 Әуе компанияларының кеңселері жолаушылардың техникалық қызмет
көрсетуден өтуіне дейін аймақта орналасуы қажет және адамдар үшін қол жетімді болуы
тиіс. Әуе компанияларының тіреулері тіркеу тіреуінен тікелей жақын қашықтықта
орналасуы қажет. Әрбір әуе компаниялары үшін кеңсе үй-жайларының ауданы трафик
көлемі және/немесе орындалатын өңдеу типі сияқты факторларға тәуелді түрленетін
болады.
5.4.7 CIP аймақтары (бірінші немесе бизнес-класс жолаушыларына арналған)
СIP-аймақтар бірінші немесе бизнес-класты (СІР) өз жолаушыларын орналастыруға
арналған арнайы бөлмелермен жабдықталуы қажет. Отырғызуды күту аймағында
техникалық қызмет көрсетуден өткеннен кейін және тіркеуге дейін, не үй-жайлармен және
барлық технологиялық бақылау элементтерімен және сәйкес жабдықтармен, жиһаздармен
және тұрмыстық жағдайлармен жабдықталған орындармен жеке аймақты бөлу жолымен.
5.4.8 Отыруға шығу аймағының залы (отырғызуға күту аймағы)
5.4.8.1 Отыруға шығу аймағының залы (техникалық қызмет көрсету өткеннен кейін
күту залы, жинақтағыш) нақты әуе бекеті үшін қабылданған қолайлылық деңгейінде
залда табылатын жолаушылардың сәйкес санына қажетті ауданы болуы қажет
5.4.8.2 Зал жолаушылардың айналымына мүмкіндік беретін тамақтану (бар-буфет)
және сауда аймақтарымен, ақпарат элементтерімен, санитарлық жүйелермен
жабдықталады. Жолаушылардың 70% жолаушылар креслосымен жабдықталуы тиіс.
5.4.8.3 Отырғызуды күту залы жергілікті және халықаралық әуе желілерінің
жолаушылары үшін жеке болуы тиіс.
5.4.8.4 Транзитті және трансферлік жолаушылар отырғызуды күту залына кірер
алдында жолаушыларды және оның қол қоймасын тексеру құралымен жабдықталған
арнайы бөлінген аймақта арнайы бақылаудан өтуі қажет.
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5.4.9 Жолжүкті беру залы
5.4.9.1 Жолжүкті беру залы жолаушылар сапардан келген өз жолжүктерін
қабылдайтын әуебекеттеріндегі қону аймағында орналасуы қажет.
5.4.9.2 Жолжүкті беру залдары зарарсыздандырылған аймаққа жатады және тіркеу
аймағы жағынан кірер кезде тексеру жабдығымен жабдықталуы қажет. Ұшып келген
жолаушыларға жолжүкті беру сақиналанған немесе ленталы транспортердер арқылы
жүзеге асырылады.
5.4.9.3 Аймақ ішінде жолаушылардың санитарлық жүйелері, қажет етілмейтін
жолжүктерді сақтау үй-жайы жобаланған. Үй-жай халықаралық сектор үшін кеден
мағлұмдамасын толтыру орындықтары мен орындармен жабдықталған.
5.4.10 Күтіп алушылар-шығарып салушылар залы
5.4.10.1 Зал бекет ішіндегі алаң жанындағы еркін кіру аймағында орналасады.
5.4.10.2 Зал бейне бақылау, ақпарат жүйелерімен, жарнама элементтерімен
жабдықталады.
5.4.10.3 Қарсы алу-шығарып салу залдары тұрмыстық, кассалық, ақпараттық қызмет
көрсету және тамақтандыру мен сауда объектілерімен жабдықталуы тиіс.

5.4.11

Пиктограммалар және ақпараттық табло

5.4.11.1 Белгілер, символдар және пиктограммалар бекеттің барлық бағыты бойынша
жүйемен қолданылады. Мәтіндер мен символдар бірыңғай үлгіде орындалуы тиіс, бекет
жолаушылары мен келушілері үшін жақсы оқылатын болуы және көзбен қабылдануы
қажет. Бір типті ақпаратты орналастыру биіктігі бойынша бірыңғайлықты сақтау қажет.
5.4.11.2 Негізгі ақпараттық және нұсқаушы белгілер жарықтандырылуы немесе
жарқылдауы қажет.
5.4.11.3 Әуежай ғимаратындағы пиктограммалар мен ақпараттық табло әуебекеттері
ішінде жолаушыларды тасымалдау және бағыттаушы, ақпараттық, реттеуші және
сәйкестендіруші хабарламалардың қысқа және түсінікті жүйесін қолданумен жеке
аймақтар мен үй-жайларда орналасуы бойынша ақпаратты көрсетуі қажет.
5.4.12

Әуе қауіпсіздігі бойынша талаптар

5.4.12.1 Әуебекеттерін тұтастыру әуежайда қызмет көрсетілетін әуе көліктерінің
ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша авиациялық қауіпсіздік қызметінің жұмысы
үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету қажет, азаматтық авиация қызметіне заңсыз
араласу актілерінің алдын алуы қажет.
5.4.12.2 Авиация персоналын, жолаушыларды, қол қоймасын, жолжүгін, жүктер мен
борт қорларын тексеру қауіпті заттар мен нәрселер тізбесімен анықталған ауа көліктерінде
тасымалдауға тыйым салынған қаруларды, қару-жарақтарды, жарылғыш, радиоактивті,
тез тұтанатын және басқа қауіпті заттар мен нәрселерді, сондай-ақ азаматтық әуе
кемелерінде тасымалдауға жолаушыларға тыйым салынған нашаның барлық түрлерін әуе
кемесінің бортында тасымалдануын анықтау және алдын алу мақсатында жасалады. Әуе
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кемесінде орналасқан барлық тұлғалар мен заттар тексеруге жатады.
5.4.12.3 Тексеру жолаушыларды тексергеннен, санитарлық-карантин, ветеринарлық,
фитосанитарлық бақылаудан кейін, ал халықаралық ұшуларды орындау кезінде, сондай-ақ
шекара, кеден, көші-қон және өзге бақылауды жүзеге асырғаннан кейін жүргізілуі қажет
Тексеруден өту кезінде эәне перронға шығар алдында әуе кемесіндегі отырғызуға
арналған телескопиялық ұшақтың басқышында міндетті түрде салыстыруды қамтамасыз
ету қажет: «тұлға – жеке куәлігі – тасымалдау құжат».
5.4.12.4 Авиация персоналы мен әуежай қызметіне қатысатын және өзге қызметтік
міндеттерді атқару үшін шектеуші мүмкіндікпен аймаққа келген өзге ұйым өкілдерін
тексеру үшін тексерудің бақылау-өткізу пунктері, сәйкес мөлшері мен жиынтықталған
қажетті жабдықтары қарастырылған.
5.4.12.5 Әуежайда жолаушыларды тексеру үшін қауіпсіздікті бақылау аймағы
(арнайы бақылау аймағы) қарастырылуы қажет. Халықаралық сектордағы арнайы бақылау
аймағы төлқұжаттық бақылаудан кейін орналасып, рентгенаппараттармен, стационарлық
және қол металлдетекторларымен жабдықталуы қажет.
5.4.12.6 Жолжүкті тексеру үшін сәйкес өлшемі және жиынтықталған қажетті
жабдықпен тіркелген жолжүктің 100% тексеруін өткізуді қамтамасыз ететін шығыс
жолжүгін өңдеу аймағы қарастырылуы қажет.
5.4.12.7 Тексеру аймағы кіру мүмкіндігі қатаң бақыланатын әуе кемесі мен
жолаушыларды тексеру пункті арасындағы отырғызуды күту аймағын қоса алғанда,
тексерудің бір немесе бірнеше пунктерінен тұруы мүмкін.
5.4.13

Инженерлік жүйелер және жабдықтар

5.4.13.1 Ішкі су құбырын және кәрізді ҚР ҚН 4.01-01 және қолданыстағы
нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес жобалау қажет.
5.4.13.2 Шаруашылық-ауыз су мүддесіне берілетін суық және ыстық су сапасы ҚР
СТ МЕМСТ Н 51232 талаптарын қанағаттандыруы қажет.
5.4.13.3 Ішкі ыстық және суық сумен жабдықтау жүйесінде қолданылатын құбырлар
мен ілмекті-реттеуші қажақ Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің
мемлекеттік жүйесіндегі өнімге сәйкес растау рәсімдерінен өткен материалдардан
қарастырылуы қажет.
5.4.13.4 Өртке қарсы су құбырының жүйесін жобалау қолданыстағы нормативтіктехникалық құжаттардың талаптарына сәйкес орындалуы қажет.
5.4.13.5 Әуежай ғимаратына су құбырын енгізу суды есептеу аспаптарымен
жабдықталуы қажет. Ыстық су ілмегінің нүктелерінде жылу мен жылу тасымалдауышты
есептеу аспаптары орнатылуы қажет. Сондай-ақ түрлі абоненттерге суық және ыстық су
құбырының тармақтарында суық суды есептеу және жылу мен жылу тасымалдауышты
есептеу аспаптарын орнату қажет. Суды есептеу аспабының параметрлері қолданыстағы
нормалардың талаптарына сәйкес болуы қажет.
5.4.13.6 Әуебекеттері ғимаратының үй-жайлары ҚР ҚН 2.02-11 талаптарына сәйкес
автоматты өрт сөндіру қондырғысымен жабдықталады.
5.4.13.7 Автоматты өрт сөндіру қондырғыларын ҚР ҚН 2.02-02 талаптарына сәйкес
жобалау қажет. Өрттің даму қаупінің дәрежесі бойынша үй-жайлар тобы – 1.
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5.4.13.8 Әуебекеттерінің ғимараты ҚР ҚН 4.02.-42 сәйкес жылыту, желдету және
кондиционирлеу жүйелерімен жабдықталуы қажет.
5.4.13.9 Әуебекеттерінің ғимараты жобасында операциялық залда, күту залында,
СІР-залында, дәмхана және мейрамхана залдарында, осы үй-жайларды қолдану режимі
есебімен балалары бар жолаушылардың келу үй-жайында ауаны салқындатуды қарастыру
қажет.
5.4.13.10 Сору желдеткішінің дербес жүйесі келесілер үшін қарастырылған:
- жалпы пайдаланылатын санжүйелер;
- темекі шегетін;
- медициналық пунктер;
- санитарлық-карантиндік бақылау үй-жайлары;
- ветеринарлық бақылау үй-жайлары;
- фитосанитарлық бақылау үй-жайлары;
- бақылаудың басқа түрлерінің үй-жайлары.
5.4.13.11 Ауа-жылу перделерін әуе кемесінің бортына жолаушылардың шығуы
үшін арналған галереяға өту кезінде әуебекеттерінің сыртқы қоршауларындағы ойықтарла
қарастыру қажет.
5.4.13.12 Әуебекеттері ғимаратында ҚР ҚН 4.04-23 «Тұрғын-үй және қоғамдық
ғимараттарды электрмен жабдықтау. Жобалау нормалары» сәйкес электрмен жабдықтау,
электрмен жарықтандыру, найзағайдан қорғау және жерге тұйықтау қарастырылуы қажет.
5.4.13.13 Ғимараттың электртехникалық құрылғысы Электр қондырғыларының
құрылғысы ережелерімен (ҚР ЭҚЕ) және басқа қолданыстағы нормативтік құжаттармен
сәйкес жобалануы қажет.
5.4.13.14 Ғимаратты найзағайдан қорғау ҚР ҚН 2.04-29 сәйкес теледидар
антенналарының және телефон желісінің құбыр тағанының немесе желілі
хабарландыудың болуы есебімен орындалуы қажет.
5.4.13.15 Үй-жайды жоспарлау пайдалану персоналының электртехникалық
құрылғыға еркін кіру мүмкіндігі шарттарын қамтамасыз етуі қажет.
5.4.13.16 Әуебекеттері үй-жайларын жарықтандыру деңгейін таңдау және көшіру
жарығын жобалау ҚР ҚН 2.04-01 талаптарыне сәйкес жасалуы қажет.
5.4.13.17 Әуебекеттерін электрмен жабдықтау кемінде екі тәуелсіз тоқ көзімен
жүзеге асырылуы қажет.
5.4.13.18 Жалпы әуебекеттері бойынша белсенді электрэнергиясын бақылау есебін
және онда орналасқан қоғамдық тамақтану кәсіпорынның, сондай-ақ әуе бекеті
ғимаратындағы басқа ведомство объектілерінің
электр энергиясы шығының
коммерциялық есебін жүзеге асыру үшін ТП немесе төмен кернеулі кіру қалқаны үйжайында орнату ұсынылатын «Электр энергияссын есептеу және қуатты бақылау» ЭҚЕ
тарауына сәйкес электр есептеуіштерді орнату қарастырылуы қажет.
5.4.13.19 Әуебекеттерінде ҚР ҚН 4.04-07 талаптарына сәйкес орындалуы қажет
электрлік жарықтандыру жабдықтарының барлық металл корпустары мен металл
конструкциялардығ технологиялық жабдықтардың жерге тұйықталуын қарастыру қажет.
5.4.13.20 *Әуе вокзалдарының ғимараттарында қалалық телефон байланысы,
интернет, сымды хабар тарату және теледидар, өрт туралы хабарландыру жүйесі, өрт
дабыл жүйесі және газдану, түтін және су тасқынының дабыл жүйесінің құрылғысы,
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инженерлік жабдықтарды автоматтандыру және диспетчерлеу жүйесі, сондай-ақ ҚР ҚНжЕ
3.02-10, ҚР ҚН 2.02-11 және ҚР ҚН 2.02-02 сәйкес кешенді электрлік аз токпен қамтылған
желімен қамтамасыз ету қарастырылуы қажет (Өзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 15.11.2018 ж.
№235-НҚ бұйрық).
5.4.13.21 Үй-жайды жобалау тапсырмасында белгіленген арнайы талаптарға сәйкес
жергілікті (ішкі) телефон байланысы құрылғысымен, сымды хабарлау және теледидардың
жергілікті қондырғыларымен, ғаламтормен, дыбыс жазумен, сөзді синхронды аударудыың
күшеюін, уақыт дабылдамасының қондырғыларымен жабдықталады.
5.4.14

Халықтың қауқары аз топтары үшін қол жетімділік

5.4.14.1 Әуебекеттерінің жобасы ҚР ҚН 3.06-01 талаптарына сәйкес халықтың
қауқары аз топтары мен мүгедектер үшін қызмет көрсету мен қол жетімділікті ескеруі
қажет.
5.4.14.2 Жобамен әуебекеттері кешенінің ғимараты мен аумағы бойынга МГН
кедергісіз және қолайлы ауыстырылу жағдайы қарастырылуы қажет. Ақпараттық қолдау
құралдарының жүйесі нақты жолаушының жүруінің түсінікті ең аз жолының МГН барлық
жолдарында қамтамасыз етуі қажет (көзбен шолу және дыбыс ақпарат жүйелері).
5.4.14.3 Жаяу жол өткелдеріндегі пандустар жаяу жүріс үшін арналған аймақ
шектерінде толығымен орналасуы қажет және өтетін бөлікке шықпауы қажет.
5.4.14.4 Өткел жолдарының, тротуралар мен пандустардың жабыны қозғалыс кезінде
діріл жасамайтын, сондай-қа жылжудың алдын алатын, яғни құрғақ уақыт пен қарда аяқ
кимінің, жүрудің қосымша құралдары тіреуінің және арба-орындықтың берік жабысуын
сақтайтын тегіс, бұдыр емес, тесігі жоқ қатты материалдан болуы қажет.
5.4.14.5 Ғимаратты жобалау кезінде үй-жайда қолайлы жүру мүмкіндігі, қауқары аз
азаматтардың еркін жылжуы үшін арнайы құрылғылар мен іс-шаралар қарастыру қажет.
5.4.14.6 Ғимаратқа кіретін жерде қауқары аз топтар үшін сатысы бар пандустар,
арнайы есіктер, тамбурлар мен басқа тиесілі жабдықтарды жобалау қажет.
5.4.14.7 Ғимараттың бірінші қабатында орналасқан
үй-жай тірек-қозғалыс
аппаратының және жүрек-тамыр жүйесінің қызметтері бұзылған адамдардың келуі үшін
орналасқан, ғимараттың қабатына қарамастан жолаушылар лифттерін қарастыру мақсатқа
сай.
5.4.15

Қоршаған ортаны қорғау

5.4.15.1 Әуебекеттерінің ғимараттарын жобалау кезінде қоршаған ортаға ұйғарынды
антропогенді жүктеменің нормативтері ескерілуі, қоршаған ортаны ластаудың алдын алу,
жою бойынша іс-шаралар, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауға, табиғат ортасының
қалпына келуіне, тиімді пайдалануына, табиғи ресурстарды ұдайы толықтыруға ықпал
ететін ресурсты үнемдейтін, аз қалдықты, қалдықсыз және өзге үздік қолданыстағы
технологиялар қолданылуы қажет.
5.4.15.2 Қоршаған ортаға тура немесе жанама жағымсыз әсер ететін әуебекеттерінің
ғимаратын орналастыру, жобалау, салу, бұрынғы қалпына келтіру, пайдалануға енгізу
және пайдалану қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құжаттардың
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талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Мұнда қоршаған ортаны қорғау, табиғат ортасын
қалпына келтіру, тиімді пайдалану және табиғат ресурстарын ұдайы толықтыру,
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар қарастырылуы қажет.
5.4.15.3 Әуебекеттерінің ғимараттары оларды салу және пайдалану барысында
қоршаған ортаға жағымсыз әсер етудің қауіптері туындамайтындай жобалануы қажет.
5.4.15.4 Жобаны бекіткенге дейін және аумақта жер учаскесін белгілегенге дейін
әуебекетін салуға және қалпына келтіруге, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласында
талаптардың шығындалуына бекітілген жобаларды өзгертуге тыйым салынады.
5.4.15.5 Әуебекеттерін пайдалануға енгізу жобалық құжаттамасында қарастырылған
қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралардың толық көлемде орындалу шартында
жүзеге асырылады.
6 ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ТИІМДІ
ПАЙДАЛАНУ
6.1 Электрлік тұтынуды қысқарту бойынша талаптар
6.1.1 Ғимарат үй-жайдың микроклиматы мен басқа жағдайларына белгіленген
талаптарды орындау кезінде ғимаратты пайдалану уақытында жаңғыртылмайтын
энергетикалық ресурстардыі тиімді шығындалуы қамтамасыз етілетіндей жобаланып
салынуы қажет.
6.1.2 Ғимараттың инженерлік жүйелері ауа температурасын автоматты немесе
қолмен реттелуі қажет. Ғимараттың жылу жүйелері жұмыс емес уақытта қажет етілетін
жылу ағынын азайту үшін аспаптармен жабдықталуы қажет. Суық және ыстық сумен,
электр энергиясымен және жылу энергиясымен орталықтан жабдықтау кезінде, сондай-ақ
түрлі ұйымдарға немесе меншік иелеріне тиісті үй-жайлардың бірнеше топтары ғимаратта
болғанда үй-жайдың әрбір мұндай тобы энергия мен су шығынығ есептеу аспабымен
жабдықталуы қажет.
6.1.3 Жобалау ғимараттың энергетикалық шығыны пайдаланудың барлық
мерзімінде оның тиімді жұмыс істеуі кезінде ең төменгі деңгейде болатындай
ұйымдастырылуы қажет.
6.1.4 Жарықтандыру қондырғылары жарықтехникалық қанағаттандыруы қажет. Бір
ауыздан тіл тауып энергия шығынын қысқарту үшін жарық қондырғыларының сапа
талаптарын төмендетпеу қажет.
6.1.5 Жарық жүйесін тиімді қолдану төбе, терезе биіктігі, түсі және үй-жай бетін
шағылдыратын қабілеті сияқты сәйке параметрлерді құру жолымен орындалуы қажет.
6.1.6 Энергия үнемдейтін шамдарды үй-жайды жарықтандыру үшін, бірақ нормалау
мәндерінің шегінде қолдану қажет.
6.1.7 Электр энергиясының шығынын азайту үшін энергия тиімділігінің ең жоғары
класымен жабдықты қолдану қажет.
6.2

Табиғат ресурстарын тиімді қолдану

6.2.1 Әуебекеттерінің ғимараттары оларды пайдалану кезінде табиғи ресурстардың
тиімді емес шығынын жоятындай жобаланып салынуы қажет.
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6.2.2 Аумақтарды жобалау кезінде өсімдіктерді шауып алу үшін аймақтарды азайту
қажет.
6.2.3 Су құбырының және кәріздің ішкі жүйелерін жобалау кезінде суды үнемдеп
шығындау технологиясымен жабдықты қолдану қажет.
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ӘОЖ 725.13

ХҒБ 91.040.99

Негізгі сөздер: Әуебекеті, әуежай, жолаушылар ағыны, жолжүк үй-жайы, тіркеу
аймағы, отқа төзімділік дәрежесі.
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СН РК 3.03-20-2014*
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие строительные нормы Республики Казахстан СН РК «Здания аэровокзалов»
являются одним из нормативных документов доказательной базы Технического
регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий» и разработаны в рамках реформирования
нормативной базы сферы строительства с учетом внедрения параметрического метода
нормирования.
Данный документ разработан в соответствии с международными принципами
нормирования и требованиями действующих на территории Республики Казахстан
нормативных документов в строительстве.
СН РК «Здания аэровокзалов» содержит:
- 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 3.03-20-2014*
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛОВ
BUILDINGS OF AIR TERMINALS
Дата введения 2015-07-01
1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования на проектирование
зданий аэровокзалов.
1.2 Требования к рабочим характеристикам настоящих строительных норм
применяются при проектировании зданий аэровокзалов международных и внутренних
авиалиний, расположенных на территории аэропортов.
1.3 Требования настоящих норм распространяются на проектирование и
строительство вновь возводимых и реконструируемых, расширяемых и модернизируемых
зданий аэровокзалов.
*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.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы),
оказывающих воздействие на человека», утвержденные приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 38.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и
эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные
приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 24 февраля 2015 года
№ 125.
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра
энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230.

Издание официальное
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Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»,
утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня
2017 года № 439.
СН РК 2.02-11-2002* Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений
системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками
пожаротушения и оповещения людей о пожаре.
СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СН РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 2.04-29-2005 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских населенных пунктов.
СНиП РК 3.02-10-2010 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
СН РК 3.02-27-2014 Производственные здания.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП РК 4.04-23-2004 Электрооборудование жилых и общественных зданий.
Нормы проектирования.
СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства.
СНиП РК 5.03-34-2005 Бетонные и железобетонные конструкции.
СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции.
СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.
СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронновычислительных машин.
СТ РК ГОСТ Р 51232 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам
контроля качества.
Примечание - При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить
действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативнотехнических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории
Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и
«Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на
текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативам
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. №235-НҚ):
3.1 Авиационный персонал: Лица, имеющие специальную подготовку и
сертификат (свидетельство) и осуществляющие деятельность по обеспечению
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безопасности полетов воздушных судов или авиационной безопасности, а также
деятельность по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных
перевозок и полетов воздушных судов, авиационных работ, организации использования
воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения.
3.2 Авиационная безопасность: Безопасная деятельность авиации, обеспечиваемая
предупреждением и предотвращением актов незаконного вмешательства в ее
деятельность.
3.3 Аэропорт: Комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал
другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов,
обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое
оборудование, авиационный персонал и других работников;
3.4 Аэровокзал: Здание для обслуживания пассажиров воздушного транспорта в
аэропортах;
3.5 Международный аэропорт: Аэропорт, который открыт для приема и отправки
воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и в котором
осуществляется пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных
международными договорами и федеральными законами, и иные виды контроля.
3.6 Обслуживание пассажиров: Деятельность, связанная с выполнением
технологических операций по выполнению авиапассажирской перевозки.
3.7 Пассажир: Физическое лицо, за исключением члена экипажа, которое
перевозится или должно перевозиться в воздушном судне в соответствии с договором
воздушной перевозки.
3.8 Пассажирская зона: Участок земли, здания, сооружения имеющие средства и
оборудование, предусмотренные для обслуживания пассажиров, включающие перроны,
здания аэровокзалов, места стоянки транспортных средств и автомобильные дороги;
3.9 Пограничный контроль: Совокупность мер, осуществляемых пограничными
органами РК в целях обеспечения законодательства РК о порядке пропуска через
Государственную границу РК физических лиц, товаров и животных. В аэровокзалах
аэропортов - комплекс мероприятий, проводимых подразделениями пограничного
контроля, Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан, включающий:
- проверку документов на право въезда в Республику Казахстан и выезда из
Республики Казахстан;
- контроль за лицами, которым закрыт въезд в Республику Казахстан.
Пограничный контроль осуществляется в сочетании с оперативными и режимными
мероприятиями.
3.10 Пропускная способность: Основной эксплуатационный показатель аэропорта,
определяемый количеством транспортных средств, обрабатываемых ими за единицу
времени (час, сутки, месяц, год). Пропускная способность вокзала определяется
расчетным количеством пассажиров и посетителей, обслуживаемых в аэровокзалах в
течение расчетного часа.
3.11 Таможенный контроль: Совокупность мер, осуществляемых таможенными
органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан о
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таможенном деле и международных договоров РК, а также, контроля за их исполнением.
3.12 Требования к рабочим характеристикам: Нормативные требования,
одобренные уполномоченным органом, задающие приемлемые для потребителей
технические характеристики строительного объекта и обеспечивающие при их
практической реализации презумпцию соответствия нормируемого объекта.
3.13 Функциональное требование: Описание на качественном уровне того, каким
образом объект должен функционировать, чтобы обеспечить выполнение цели, которая
установлена нормативным требованием.
3.14 Цель нормативных требований: Формулировка того, что именно должно быть
достигнуто выполнением нормативного требования.
4

ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Цели нормативных требований
Целями нормативных требований настоящих строительных норм являются:
- возведений зданий аэровокзалов, обеспечивающих надежность и устойчивость
несущих конструкций, пожарную безопасность;
- предотвращение создания угроз для здоровья человека, связанных с содержанием в
воздухе помещений загрязняющих веществ, микроклиматом, освещением, инсоляцией,
солнцезащитой, шумом, вибрацией и излучениями в течение строительства и срока
службы здания и соответствие требованиям технологии проектирования аэровокзалов
различной пропускной способности и обслуживания пассажиров различных категорий по
обслуживанию международных и местных авиалиний;
- проектирование аэровокзалов аэропортов, соответствующим санитарногигиеническим требованиям, создающим комфортные условия для пассажиров и
работников аэровокзала.
4.2 Функциональные требования
Функциональными требованиями для обеспечения выполнения целей нормативных
требований являются:
- основание и несущие конструкции должны выдерживать сочетание
предполагаемых воздействий, которые они могут испытывать во время строительства или
реконструкции и эксплуатации в течение проектного срока службы здания;
- здания должны размещаться с учетом возможного состояния здания или его
элементов при пожаре, чтобы последний не мог распространиться на соседние здания при
самых неблагоприятных погодных условиях;
- здание должно быть оборудовано с учетом обеспечения раннего обнаружения очага
пожара, оповещения людей, создания условий безопасной и быстрой эвакуации людей,
быстрой ликвидации пожара;
- здания аэровокзалов должны быть спроектированы и построены с учетом создания
единой организации коммуникативной структуры, обеспечивающей комплексность
доступа людей к различным услугам и процессам, дополненная созданием социальной
среды, удовлетворяющей потребность человека;
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- здания должны размещаться на территории с соблюдением экологических
требований по сведению к минимуму негативного воздействия на окружающую среду, в
том числе по удалению и утилизации твердых бытовых и производственных отходов;
- здания аэровокзалов и прилегающие территории должны быть спроектированы и
построены с учетом выполнения установленных требований к эксплуатации, чтобы была
сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм человеку и
создание угроз для его жизни в результате передвижения пешеходов, в том числе детей и
людей пожилого возраста, перемещения громоздких предметов, перемещения
транспортных средств, несанкционированного доступа, пользования электроприборами и
установками, лифтами или другим инженерным оборудованием;
- аэровокзалы должны быть спроектированы и построены с учетом обеспечения
беспрепятственного доступа всех людей в здание, в том числе людей с ограниченными
возможностями и инвалидов;
- здания и их установки обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции должны
быть спроектированы и построены так, чтобы количество энергии, которое они требуют в
использовании, должно быть принято с учетом местных климатических условий с
использованием современных технологий получения энергии (солнечной, ветровой и
прочих возобновляемых источников энергии);
- удовлетворение бытовых потребностей людей во время работы, ликвидация
некоторых
отрицательных
последствий
трудового
процесса,
проведение
профилактических мероприятий по устранению отрицательных воздействий, вызванных
влиянием вредных производственных процессов;
- удовлетворение бытовых потребностей пассажиров;
- создание условий для санитарно-бытового и медицинского обслуживания
пассажиров;
*- определение на этапе проектирования относимости объекта к перечню объектов
Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принятия мер для
выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно
Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в
террористическом отношении, 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 Аэровокзалы относятся к транспортному типу общественных зданий и
сооружений. Они предназначаются для комплексного обслуживания пассажиров
воздушного транспорта до и после полета, а также провожающих и встречающих.
5.1.2 Основным производственно-технологическим показателем аэровокзального
комплекса является его пропускная способность или мощность, определяемая
количеством пассажиров, которое аэровокзальный комплекс может обслужить в течении
определенного периода времени – часа, месяца, года.
5
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5.1.3 Потребная пропускная способность аэровокзального комплекса определяется
исходя из планируемого годового объема перевозок на расчетный год эксплуатации.
5.1.4 Аэровокзальный комплекс является частью аэропорта, его основным
связующим звеном между наземными видами транспорта и воздушными судами.
5.1.5 Пассажирский аэровокзал выполняет три основные функции:
- пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой;
- обслуживание пассажиров и обработку багажа;
- предоставление помещений для ожидания пассажиров при пересадке с одного вида
транспорта на другой.
5.1.6 По назначению аэровокзальные комплексы подразделяются в зависимости от
типа обслуживаемых авиалиний на местные (внутренние авиалинии), международные
авиалинии и авиалинии таможенного союза. При определении площадей операционных
зон и площадей ожидания кроме заявленной пропускной способности аэровокзала следует
учитывать тип воздушных судов, обслуживаемых аэровокзалом.
5.1.7 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий аэровокзалов
следует принимать с учетом градостроительных, ландшафтных условий района
строительства, технологических требований, расчетной пропускной способности, а также
архитектурных особенностей окружающей застройки.
5.1.8 Проектирование зданий аэровокзалов необходимо выполнять в соответствии с
требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию и эксплуатации помещений, общественных зданий».
5.1.9 Архитектурные решения зданий аэровокзалов следует принимать с учетом
климатических условий района строительства. Отделку интерьеров следует
предусматривать в соответствии с принятым дизайном интерьера, требованиями
действующих нормативных документов.
5.1.10 Общую площадь здания следует определять, как сумму площадей всех его
этажей (надземных, подвальных, технических, цокольного и мансардного).
Площадь надземных, подвальных, технических и цокольных этажей следует
измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола.
5.1.11 Организация людских потоков должна упорядочивать массовые перемещения
людей в часы пик (перед вылетающими и прилетающими рейсами) для обеспечения
удобного сообщения между различными помещениями.
5.1.12 Этажность зданий аэровокзалов определяется градостроительными,
технологическими и противопожарными требованиями.
5.1.13 В зданиях аэровокзалов 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
6
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предполагаемого срока службы, который может быть установлен в задании на
проектирование.
5.2.2 Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем
предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с
установленными в проекте межремонтными периодами и с учетом требований задания на
проектирование. Решение о применении менее или более долговечных элементов,
материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении
межремонтных периодов устанавливается технико-экономическими расчетами.
5.2.3 Для обеспечения требуемой долговечности зданий аэровокзалов 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 Конструкции и основания здания должны быть рассчитаны на восприятие
постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций;
временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на перекрытия;
снеговых, ветровых нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения
перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или
соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений
конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузкам должны быть
приняты в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
При расчете конструкций и оснований зданий должны быть учтены дополнительные
требования заказчика-застройщика к размещению тяжелого оборудования, к креплению
тяжелых элементов оборудования интерьера к стенам и потолкам.
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
основания в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по
соответствующим инженерным сетям.
*5.3 Требования безопасности зданий при пожарах и других чрезвычайных
ситуациях (Изм.ред. наименования – Приказ КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235-НҚ)
5.3.1 В зданиях аэровокзалов должны быть предусмотрены конструктивные,
объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае
пожара:
а) общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания в течение
определенного времени, определяемого его требуемой степенью огнестойкости7
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возможности эвакуации людей, независимо от их возраста и физического состояния,
наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до наступления угрозы их
жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
б) возможность спасения людей непосредственно из занимаемых ими помещений
здания;
в) возможность доступа личного состава противопожарных подразделений и подачи
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению
людей и материальных ценностей;
г) нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
5.3.2 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».
5.3.3 Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с
требованиями к СН РК 3.01-01.
5.3.4 К зданиям аэровокзалов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд
пожарных автомобилей в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие
требования к пожарной безопасности».
Подъезды пожарных автомашин следует предусматривать к основным
эвакуационным выходам из зданий, к входам, ведущим к лифтам для пожарных
подразделений.
5.3.5 Все материалы, применяемые в местах большого скопления людей, должны
быть негорючими. Материалы должны отвечать требованиям, установленным в СН РК
2.02-01
5.3.6 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 не должно превышать величины, указанной в СН РК 2.02-01
5.3.7 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности,
допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует
принимать в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01
5.3.8 Дополнительные требования к пределам огнестойкости несущих конструкций
зданий определяются согласно СН РК 2.02-01
5.3.9 Противопожарные преграды следует предусматривать в соответствии с
предъявляемыми к ним требованиям и минимальным пределом огнестойкости согласно
СН РК 2.02-01.
5.3.10 Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию (включая
системы оповещения при пожаре) следует предусматривать в соответствии с
требованиями СН РК 2.02-11.
5.3.11 Требования к устройству пожарных лифтов, а также к пожарной безопасности
лифтов определяются Техническим регламентом «Общие требования к пожарной
безопасности».
5.3.12 Для основных путей эвакуации людей следует использовать повседневные
эксплуатируемые проходы, коридоры и вестибюли.
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5.3.13 Коридоры и различные проходы не должны сужаться на пути эвакуаций, то
есть должны быть спроектированы таким образом, чтобы по мере приближения к выходу
ширина просвета прохода была не меньше предыдущего прохода.
5.3.14 Для эвакуации людей, находящихся в здании во время чрезвычайной
ситуации, должны быть доступны эвакуационные пути для выхода с рабочего места.
Эвакуационные выходы должны быть расположены на таком расстоянии друг от друга,
чтобы в случае блокировки огнем или дымом одного выхода сотрудники смогли
эвакуироваться при помощи второго.
5.3.15 Все запасные выходы, маршруты должны иметь соответствующее
искусственное освещение.
5.3.16 Любая система механической вентиляции должна быть спроектирована так,
чтобы гарантировать при пожаре непроходимость огня и дыма в остальные помещения
через систему воздуховодов. Вентиляция эвакуационных лестниц должна
проектироваться в соответствии с действующими нормами.
ПРИМЕЧАНИЕ Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений определяется согласно
требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

*5.3.17 При проектировании зданий аэровокзалов следует предусматривать систему
антитеррористической защиты в соответствии с требованиями, установленными в
постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191
(Дополнен – Приказ КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235-НҚ).
5.4 Требования к функциональным зонам аэровокзала
5.4.1 Зал регистрации
5.4.1.1 Залы регистрации и оформления багажа должны иметь удобный подход для
вылетающих пассажиров, вошедших в вестибюль аэровокзала, должны быть обеспечены
необходимым количеством стоек регистрации, оснащенных транспортерами приема,
взвешивания и передачи в зону досмотра и комплектовки багажа. В зале устанавливается
визуальная информация
в виде электронных табло и пиктограмм, позволяющая
пассажиру определить и уточнить все необходимые параметры по его рейсу. Над
стойками регистрации устанавливаются табло с указанием номера стройки и номера
рейса, регистрация которого осуществляется в данное время.
5.4.1.2 Зона регистрации и оформления багажа является основным технологическим
элементом интерьера аэровокзала. Залы регистрации рекомендуется располагать на одном
этаже с залом его досмотра и комплектовки багажа. Обычно это первый этаж.
5.4.1.3 Размещение залов регистрации и оформления багажа и залов досмотра и
комплектовки багажа на разных этажах (уровнях) значительно усложняет его доставку с
этажа на этаж и увеличивает площадь аэровокзала. Данная схема применима для
крупных и больших аэровокзалов с двухуровневой схемой и с устройством заезда на
уровень вылета пандуса для автотранспорта.
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5.4.2 Таможенная служба
5.4.2.1 Зона таможенного контроля устанавливается в международном секторе и
является первой основной зоной контроля и досмотра на вылет и последней на прилет.
Таможенная зона должна быть укомплектована оборудованием досмотра багажа и ручной
клади (рентгеноаппараты) и радиационного контроля.
При зоне проектируются оперативные помещения таможни и кабина (комната
личного досмотра, красный коридор).
5.4.2.2 Планировка линий таможенного контроля должна обеспечивать проезд
багажных индивидуальных тележек, а также предусматривать проезд для возврата
использованных тележек к местам отстоя.
5.4.2.3 Каждое
рабочее
место
таможенного
контроля
должно
иметь
громкоговорящую связь с руководителем смены, связь с представителем КПП.
5.4.2.4 В таможенной зоне (на прилет и вылет) должно быть организовано 2 прохода
(коридора):
-Красный коридор - для пассажиров, декларирующих товары, валюту и т. д.
-Зеленый коридор – для остальных пассажиров.
5.4.3 Паспортный контроль (ОПК)
5.4.3.1 Зона паспортного контроля устанавливается в международном секторе и
является первой основной технологической зоной контроля на прилет. Зона паспортного
контроля
должна быть
укомплектована камерами видеоконтроля, приборами
позволяющими определить подлинность документов и прочими необходимыми
средствами технического контроля.
5.4.3.2 При зоне проектируются оперативные помещения ОПК, кабины контролеров,
помещение временно задержанных (депортируемых)
5.4.3.3 Зона паспортного контроля *на вылет* должна располагаться после зоны
таможенного контроля.
5.4.3.4 Зона паспортного контроля *на прилет* первая основная зона проверки
пассажиров.
5.4.4 Контроль безопасности полетов САБ (спецконтроль)
5.4.4.1 Зона контроля безопасности полетов (спецконтроль) последняя основная
операция для вылетающих пассажиров устанавливаемая после зоны паспортного
контроля.
5.4.4.2 Для вылетающих пассажиров местных авиалиний спецконтроль
устанавливается после зоны регистрации.
5.4.4.3 При зоне проектируются оперативные помещения зоны и кабина (комната
личного досмотра.
5.4.4.4 В зоне устанавливаются стационарные арочные металлодетекторы досмотра
пассажиров и рентгеноаппараты досмотра ручной клади и багажа.
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Зарегистрированный и сданный под ответственность перевозчика багаж пассажиров
должен пройти досмотр на безопасность. Багаж пассажиров международных авиалиний
должен пройти дополнительно радиационный контроль и таможенный контроль.
5.4.4.5 Система обработки зарегистрированного багажа должна проводить 100%
досмотр багажа перед доставкой его на борт самолета. В зонах спецконтроля САБ
проводится 100% досмотр вылетающих пассажиров и их ручной клади. Багаж не
прошедший все виды контроля на борт не принимается.
5.4.5 Система обработки багажа
5.4.5.1 Багажные системы делятся на системы обработки и комплектовки багажа
вылетающих пассажиров (международные и местные авиалинии), системы обработки и
выдачи багажа прилетевших пассажиров (международные и местные авиалинии),
системы обработки и комплектовки багажа трансферных пассажиров
5.4.5.2 Планировка багажного помещения должна обеспечивать возможность
штучной и контейнерной обработки багажа на каждом накапливающем транспортере.
5.4.5.3 В багажных помещениях следует предусматривать организацию
одновременной обработки багажа прилетевших и вылетаюших пассажиров с целью
исключения и сокращения непроизводительных холостых пробегов транспортных средств
по перрону.
5.4.5.4 Багажные системы регистрации, взвешивания, досмотра и комплектовки
багажа вылетающих пассажиров должны проектироваться индивидуально и
соответствовать пропускной способности конкретного аэровокзала.
5.4.6 Офисы авиакомпаний
5.4.6.1 Офисы авиакомпаний должны предусматриваться в соответствии с заявкой
фирм перевозчиков и по их техническим условиям. Количество офисов зависит от
желания авиаперевозчика иметь свое представительство в конкретном аэропорту.
5.4.6.2 Офисы авиакомпаний должны быть расположены в зоне до прохождения
технологического обслуживания пассажиров и должны быть доступными для людей.
Стойки авиакомпаний должны располагаться в непосредственной близости от стоек
регистрации. Площадь помещения офиса для каждой авиакомпании будет варьироваться в
зависимости от таких факторов, как объем трафика и / или тип выполняемой обработки.
5.4.7 Зоны CIP (для пассажиров первого или бизнес - класса)
СIP-зоны должны быть обеспечены специальными комнатами отдыха для
размещения своих пассажиров первого или бизнес - класса (CIP). В зоне ожидания
посадки после прохождения технологического обслуживания и до регистрации, либо
путем выделения самостоятельной зоны с помещениями и всеми технологическими
элементами
контроля и местами
ожидания оснащенными соответствующим
оборудованием и мебелью и бытовыми условиями.
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5.4.8 Зал зоны выхода на посадку (зона ожидания посадки)
5.4.8.1 Зал зоны выхода на посадку (зал ожидания после прохождения
технологического обслуживания, накопитель) должен иметь необходимую площадь
соответствующую количеству пассажиров находящихся в зале и уровню комфортности
принятому для конкретного аэровокзала,
5.4.8.2 Зал оборудуется санузлами, элементами информации, зонами питания (барбуфет) и торговли, допускающий циркуляцию пассажиров. Должны быть оборудованы
пассажирскими креслами для 70% пассажиров.
5.4.8.3 Залы ожидания посадки должны быть отдельными для пассажиров местных и
международных авиалиний.
5.4.8.4 Транзитные и трансферные пассажиры перед входом в зал ожидания посадки
должны пройти спецконтроль в специально выделенной зоне оборудованной средствами
досмотра пассажира и его ручной клади.
5.4.9 Зал выдачи багажа
5.4.9.1 Зал выдачи багажа должен располагаться в зоне прилета в аэровокзале, где
пассажиры получают свой багаж из прибывающих рейсов.
5.4.9.2 Залы выдачи багажа относятся к стерильной зоне и при входе со стороны
зоны регистрации должны быть оснащены досмотровым оборудованием. Выдача багажа
прилетевшим
пассажирам
осуществляется через закольцованные транспортеры
различных конфигураций и длины в зависимости от количества багажа перевозимого
конкретным самолетом.
5.4.9.3 При зоне проектируются санузлы пассажиров, помещение хранения
невостребованного багажа. Помещение оснащается креслами для сидения и местами
заполнения таможенных деклараций (для международного сектора).
5.4.10

Зал встречающих-провожающих

5.4.10.1 Зал располагается со стороны привокзальной площади в зоне свободного
доступа.
5.4.10.2 Зал оборудуется системами видео контроля, информации, элементами
рекламы.
5.4.10.3 Зал встречающих-провожающих должен включать в себя помещения
вспомогательного назначения, обеспечивающие бытовое, кассовое, информационное
обслуживание, объекты питания и торговли.
5.4.11 Пиктограммы и информационные табло
5.4.11.1 Знаки, символы и пиктограммы должны применяться последовательно по
всему маршруту вокзала. Тексты и символы должны быть выполнены в едином дизайне,
хорошо читаемы и зрительно воспринимаемы пассажирами и посетителями вокзалов.
Следует придерживаться единого по высоте размещения однотипной информации.
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5.4.11.2 Основные информационные и указательные знаки должны освещаться или
отражаться.
5.4.11.3 Пиктограммы и информационные табло в зданиях аэровокзалов аэропортов
должны предоставлять информацию по перемещению пассажиров внутри аэровокзала и
расположению отдельных зон и помещений с использованием краткой и понятной
системы направляющих, информационных, регулятивных и идентификационных
сообщений.
5.4.12 Требования по авиационной безопасности
5.4.12.1 Компоновка аэровокзалов должна обеспечивать необходимые условия для
работы службы авиационной безопасности по обеспечению безопасности полетов
воздушных судов обслуживаемых в аэропорту, пресекать акты незаконного
вмешательства в деятельность гражданской авиации.
5.4.12.2 Досмотр авиационного персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, грузов
и бортовых запасов, производится в целях обнаружения и предотвращения провоза на
борту воздушного судна оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных,
отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов,
запрещенных к перевозкам на воздушных судах, установленных перечнем опасных
веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к
перевозке на гражданских воздушных судах. Досмотру подлежат все лица и предметы,
помещаемые на воздушные судна.
5.4.12.3 Досмотр должен проводиться после регистрации пассажиров, санитарнокарантинного, ветеринарного, фитосанитарного контроля, а при выполнении
международных полетов, кроме того, после осуществления пограничного, таможенного,
иммиграционного и иного контроля. При прохождении досмотра и непосредственно перед
выходом на перрон, телескопический трап для посадки на воздушное судно необходимо
обеспечить сверку: «личность – удостоверение личности – перевозочный документ».
5.4.12.4 Для досмотра авиационного персонала и представителей иных организаций,
участвующих в аэропортовской деятельности и посещающих зону ограниченного доступа
для исполнения иных служебных обязанностей должны быть предусмотрены контрольнопропускные пункты, соответствующего размера и укомплектованные необходимым
оборудованием досмотра.
5.4.12.5 Для досмотра пассажиров в аэровокзалах должна быть предусмотрена зона
контроля безопасности (зона спецконтроля). Зона спецконтроля в международном секторе
аэровокзала должна располагаться после паспортного контроля и должна быть
оборудована рентгеноаппаратами, стационарными и ручными металлодетекторами.
5.4.12.6 Для досмотра багажа должна быть предусмотрена соответствующего
размера и укомплектованная необходимым оборудованием, зона обработки исходящего
багажа, обеспечивающая проведение 100% досмотра зарегистрированного багажа.
5.4.12.7 Зона досмотра может состоять из одного или нескольких пунктов досмотра,
включая зону ожидания посадки между пунктом досмотра пассажиров и воздушным
судном, доступ в которую строго контролируется.
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5.4.13 Инженерные системы и оборудование
5.4.13.1 Внутренний водопровод и канализацию следует проектировать согласно
требованиям СН РК 4.01-01 и действующим нормативным документам.
5.4.13.2 Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые
нужды должна удовлетворять требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232.
5.4.13.3 Применяемые в системах внутреннего холодного и горячего водоснабжения
трубопроводы и запорно-регулирующая арматура должны быть предусмотрены из
материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия продукции в
государственной системе технического регулирования Республики Казахстан.
5.4.13.4 Проектирование систем противопожарного водопровода следует выполнять
в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
5.4.13.5 Вводы водопровода в здание аэровокзала должны быть оборудованы
приборами учета воды с дистанционным снятием показаний. В точках забора горячей
воды должны быть установлены приборы учета тепла и теплоносителя. На ответвлениях
трубопроводов холодного и горячего водопровода к различным абонентам также следует
устанавливать приборы учета холодной воды и учета тепла и теплоносителя горячей воды.
Параметры приборов учета воды должны соответствовать требованиям действующих
норм.
5.4.13.6 Помещения
зданий
аэровокзалов
оборудуются
установками
автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11.
5.4.13.7 Установки автоматического пожаротушения следует проектировать
согласно требованиям СН РК 2.02-02. Группа помещений по степени опасности развития
пожара – 1.
5.4.13.8 Здания аэровокзалов должны быть оборудованы системами отопления,
вентиляции и кондиционирования в соответствии с СН РК 4.02-42.
5.4.13.9 В
проектах
зданий
аэровокзалов
следует
предусматривать
кондиционирование воздуха в операционных залах, залах ожидания, CIP-залах, залах кафе
и ресторанов, помещениях пребывания пассажиров с детьми с учетом режима
использования этих помещений.
5.4.13.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать
для:
- санузлов общего пользования;
- медицинских пунктов;
- помещений санитарно-карантинного контроля;
- помещений ветеринарного контроля;
- помещений фитосанитарного контроля;
- помещений других видов контроля.
5.4.13.11 Воздушно-тепловые завесы следует предусматривать у проемов в
наружных ограждениях аэровокзала при переходе в галерею, предназначенную для
выхода пассажиров на борт воздушного судна.
5.4.13.12 В зданиях аэровокзалов следует предусматривать электрооборудование,
электроосвещение, молниезащиту и заземление в соответствии с СН РК 4.04-23
«Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».
14

СН РК 3.03-20-2014*
5.4.13.13 Электротехнические устройства зданий следует проектировать в
соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ РК) и другими
действующими нормативными документами.
5.4.13.14 Молниезащита зданий должна быть выполнена с учетом наличия
телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания в
соответствии с СН РК 2.04-29.
5.4.13.15 Планировка помещений должна обеспечивать условия свободного доступа
эксплуатационного персонала к электротехническим устройствам.
5.4.13.16 Выбор уровня освещенности помещений аэровокзала и проектирование
эвакуационного освещения должны производиться в соответствии с требованиями
СН РК 2.04-01.
5.4.13.17 Электроснабжение аэровокзалов должно осуществляться не менее чем от
двух независимых источников.
5.4.13.18 Для осуществления контрольного учета активной электроэнергии по
аэровокзалу в целом и коммерческого учета расхода электроэнергии, размещенных в нем
предприятий общественного питания, а также объектов других ведомств в зданиях
аэровокзалов необходимо предусматривать установку электросчетчиков в соответствии с
главой ПУЭ "Учет электроэнергии и контроль мощности", размещать которые
рекомендуется в ТП или в помещении вводных щитов низкого напряжения.
5.4.13.19 В аэровокзалах необходимо предусматривать заземление металлических
конструкций, технологического оборудования и всех металлических корпусов
электроосветительного оборудования, которое надлежит выполнять в соответствии с
требованиями СН РК 4.04-07.
*5.4.13.20
В зданиях аэровокзалов необходимо предусматривать устройство
городской телефонной связи, интернета, проводного вещания и телевидения, систему
оповещения о пожаре, пожарную сигнализацию и устройства сигнализации
загазованности, задымления и затопления, систему автоматизации и диспетчеризации
инженерного оборудования зданий, а также комплексную электрослаботочную сеть в
соответствии с СНиП РК 3.02-10, СН РК 2.02-11 и СН РК 2.02-02 (Изм.ред. – Приказ
КДСиЖКХ от 15.11.2018 г. №235-НҚ).
5.4.13.21 В соответствии со специальными требованиями, установленными в
задании на проектирование помещения оборудуются устройствами местной (внутренней)
телефонной связи, местными установками проводного вещания и телевидения,
интернетом, звукофикацией, усиления и синхронного перевода речи, установками
сигнализации времени.
5.4.14 Доступность для маломобильных групп населения (МГН)
5.4.14.1 Проект аэровокзала должен учитывать обслуживание и доступность для
маломобильных групп населения и инвалидов в соответствии с требованиями
СН РК 3.06-01.
5.4.14.2 Проектом должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и
удобного передвижения МГН по зданию и территории аэровокзального комплекса.
Система средств информационной поддержки должна обеспечивать на всех путях
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движения МГН понятный минимальный путь следования конкретного пассажира
(системы визуальной и звуковой информации).
5.4.14.3 Пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в
пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую
часть.
5.4.14.4 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.
5.4.14.5 При проектировании зданий следует предусматривать специальные
устройства и мероприятия для удобного доступа в помещения, свободного передвижения
маломобильных граждан.
5.4.14.6 При входах в здания необходимо проектировать наряду с лестницами
пандусы, специальные двери, тамбуры и другие приспособления для маломобильных
групп.
5.4.14.7 В зданиях, помещения которых расположены выше первого этажа,
предназначены для пребывания в них людей с нарушением функций опорнодвигательного аппарата и сердечно - сосудистой системы, целесообразно предусматривать
пассажирские лифты независимо от этажности здания.
5.4.15 Охрана окружающей среды
5.4.15.1 При проектировании зданий аэровокзалов должны учитываться нормативы
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться
мероприятия по предупреждению, устранению загрязнения окружающей среды, а также
способы
размещения
отходов
производства,
потребления,
применяться
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие
технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной
среды, рациональному использованию, воспроизводству природных ресурсов.
5.4.15.2 Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация зданий аэровокзалов, оказывающие прямое или косвенное
негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с
требованиями нормативных документов в области охраны окружающей среды. При этом
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных
ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
5.4.15.3 Здания аэровокзалов должны быть спроектированы таким образом, чтобы в
процессе их строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного
воздействия на окружающую среду.
5.4.15.4 Запрещаются строительство и реконструкция зданий аэровокзалов до
утверждения проектов и до установления границ земельных участков на местности, а
также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны
окружающей среды.
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5.4.15.5 Ввод в эксплуатацию зданий аэровокзалов осуществляется при условии
выполнения в полном объеме предусмотренных проектной документацией мероприятий
по охране окружающей среды.
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
6.1 Требования по сокращению энергопотребления
6.1.1 Здание должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы во
время эксплуатации здания, при выполнении установленных требований к микроклимату
помещений и другим условиям обеспечивалось эффективное использование
невозобновляемых энергетических ресурсов.
6.1.2 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 и тепловой
энергией, а также при наличии в здании нескольких групп помещений, принадлежащих
разным организациям или собственникам, каждая такая группа помещений должна быть
оснащена приборами учета расхода энергии и воды.
6.1.3 Проектирование должно быть организовано таким образом, чтобы
энергетический расход здания был на минимальном уровне при эффективном его
функционировании в течение всего срока эксплуатации.
6.1.4 Осветительные установки должны удовлетворять светотехническим.
Необходимо находить компромисс и не снижать требования качества освещения
осветительной установки для сокращения энергозатрат.
6.1.5 Эффективное использование системы освещения следует выполнять путем
создания соответствующих параметров, таких как высота потолка, окна, цвет и
отражающая способность поверхности помещения.
6.1.6 Следует использовать энергоэкономичные лампы для освещения помещений,
но в пределах нормируемых значений.
6.1.7 Для уменьшения расхода электроэнергии необходимо использовать
оборудование с высоким классом энергоэффективности.
6.2

Рациональное использование природных ресурсов

6.2.1 Здания аэровокзалов 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 При проектировании внутренних систем водопровода и канализации следует
использовать оборудование с технологией экономичного расхода воды.

17

СН РК 3.03-20-2014*

УДК 725.13

МКС 91.040.99

Ключевые слова: аэровокзал, аэропорт, пассажиропоток, багажное помещение,
зона регистрации, степень огнестойкости.
18

ҚР ҚН 3.03-20-2014*
СН РК 3.03-20-2014*
Ресми басылым
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА
МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ
КОМИТЕТІ
Қазақстан Республикасының
ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
ҚР ҚН 3.03-20-2014*
ӘУЕ БЕКЕТТЕРІНІҢ ҒИМАРАТТАРЫ
Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі
Официальное издание
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Республики Казахстан
СН РК 3.03-20-2014*
ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛОВ
Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная

19

