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КІРІСПЕ
Осы құжат құрылыс саласын аймақтық және әлемдік әлеуметтік-экономикалық
жүйеге біріктіруге бағытталған нормалаудың параметрлік әдісіне сәйкес Қазақстан
Республикасының құрылыс саласындағы нормативтік базасының реформасы шегінде
әзірленген.
Осы құрылыс нормалары «Ғимараттар мен құрылыстар, құрылыс материалдары мен
бұйымдар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің дәлелдемелік
базасына кіретін нормативтік құжаттардың бірі болып табылады және құрылыс
саласындағы халықаралық ынтымақтастықтағы техникалық кедергілерді жоюға
бағытталған.
Осы құрылыс нормаларында:
- нормативтік талаптардың мақсаты;
- функционалдық талаптар;
- жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптар бар.
Осы құрылыс нормаларының қолайлы шешімдері және оның талаптарын орындау
параметрлері ҚР ҚН 3.02-105-2013 «Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат
үйлерінде» келтірілген.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МҮГЕДЕКТЕР МЕН ҚАРТТАРҒА АРНАЛҒАН ИНТЕРНАТ ҮЙЛЕРІ
ДОМА - ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПРЕСТАРЕЛЫХ
Енгізілген күні - 2015-07-01
1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
1.1-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы
17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
1.1 Осы құрылыс нормалары мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлерін
(стационарлық түрдегі медициналық-әлеуметтік мекемелер (ұйымдар) орналастыруға, жер
учаскесіне, аумағына, көлемдік-жоспарлық шешіміне, жайдың құрамы мен алаңына,
инженерлік қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды белгілейді.
1.2 Осы құрылыс нормалары қарттардың және келесідей санаттағы мүгедектердің
тұруына арналған ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға, тұрғызуға және
реконструкциялауға таралады:
- тірек-қимыл аппараты зақымданған;
- көру қабілеті бұзылған;
- есту қабілеті бұзылған;
- ақыл-ойы жеңіл зақымданған жүйке ауруы науқастары.
1.3 Осы нормативтік құжат айрықша мекемеде болуды қажет ететін ақыл-ой
аппаратының ауыр жарақаты бар психохрониктерге арналған үй-интернаттарға
таратылмайды.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы құрылыс нормаларын қолдану үшін мынадай нормативтік құжаттар қажет:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы № 796 қаулысымен
бекітілген "Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру
және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды
эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар" техникалық
регламенті.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 қаулысымен
бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен
бекітілген «Ғимараттар мен құрылыстар, құрылыс материалдары мен бұйымдар
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.
Ресми басылым
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 қазандағы № 1355 қаулысымен
бекітілген Электр қондырғыларын орнату ережесі.
ҚР ҚН 2.04-01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру.
ҚР ҚН 3.01-01-2013 Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді
жоспарлау және құрылысын салу.
ҚР ҚН 3.02-20-2011 Мәдени ойын-сауық мекемелері.
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 ҚБҚ 1.01-01-2014 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер. Негізгі ережелер.
Ескертпе - Осы мемлекеттік нормативті пайдаланған кезде сілтеме құжаттардың әрекетін ағымдағы
жылғы жағдай бойынша жыл сайын құрастырылатын «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық және нормативтіктехникалық актілер тізбесі» ақпараттық тізімдемесі және ай сайын шығатын тиісті ақпараттық бюллетеньжурнал бойынша тексерген жөн. Егер сілтеме құжат ауыстырылса (өзгерсе), онда осы нормативті
пайдаланған кезде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтеме құжат
ауыстырусыз күшін жойса, онда оған сілтеме жасалған ереже осы сілтемеге қатысы жоқ бөлігіне
қолданылады.

3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
Осы құрылыс нормаларында ҚР ҚБҚ 1.01-01 бойынша терминдер, сондай-ақ тиісті
анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:
3.1 Акцент: Айқындық бағдар, мүгедектер мен қарттар үшін маңызды ақпараттық
сәулет ортасының элементі.
3.2 Габариттер: Сәулет ортасы элементтерінің шеткі шығыңқы бөліктері бойынша
олардың ішкі («көрінетін») және сыртқы («таза») өлшемдері.
3.3 Интернат-үй: Күтімге, тұрмыстық және медициналық қызмет көрсетуге,
әлеуметтік-еңбек бейімділігіне мұқтаж қарттар мен мүгедектердің тұрақты тұруына
арналған медициналық-әлеуметтік мекеме.
3.4 Қолжетімділік (кедергісіз): Кедергісіз орындарға жетуіне және қызметті
пайдалануына мүмкіндік беретін ғимараттар, үй-жайлар, қызмет көрсету орындарының
қасиеттері.
3.5 Қол жетерлік: Қолдану, затқа дейін жету мүмкіндігін қамтамасыз етуші
параметрлері, қолдану объектісі бар қызмет көрсету орнының қасиеті.
3.6 Аймақ: Қоршаушы конструкциялармен толықтай белгіленбеген функционалдық
ұйымдастырылған кеңістік параметрлері мен конфигурациясы.
3.7-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы
17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
3.7 Мүгедек: Тұрмыс-тіршілігінің шектелуiне және оны әлеуметтiк қорғау
қажеттiлігiне әкеп соқтыратын, ауруларға, мертігулерге (жаралануға, жарақаттарға,
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контузияларға), олардың зардаптарына, кемiстiктерге байланысты ағза функциялары
тұрақты бұзылып, денсаулығы нашарлаған адам.
3.8 Ақпараттық: Ақпараттандыру құралдарын қолдану, бағыттарды өз уақытында
тану, келу мақсаты болып табылатын тұрған жерлерін және орындарын сәйкестендіру,
тәуліктің жарық, сол сияқты қараңғы уақытында тиімді бейімделу, барлық қолдану
жолдарында ақпараттық қолдау көрсету.
3.9 Коммуникациялық кеңістіктер: Басты түрде адамдар легінің қозғалуына
арналған ғимараттардың, құрылыстардың және жер телімдері аймақтары және үйжайлары.
3.10 Қолайлылық
(жайлылық):
мүгедектер
мен
қарттардың
өздерінің
қажеттіліктерін қанағаттандыруға минималды шығындарды және күштерді жұмсау үшін
жағдайлар жасау;
- өз уақытында демалу, күту және қосымша қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз
ету, қозғалысқа және қызметтерді алуға жұмсалған күштердің орнын толтыру үшін
жағдайларды қамтамасыз ету;
- қажетті ақпаратты алуға уақытты және күштерді қысқарту.
3.11 Қызмет көрсету орындары: Мүгедектер мен қарттарға қызметтер көрсету
үшін ұйымдастырылған және жабдықталған ғимараттар, құрылыстар, үй-жайлар,
аймақтар бөліктері.
3.12 Пандус: Ғимараттың ішінде, сол сияқты сыртында тік жылжуға арналған
көлбеу жазықтық.
3.13 Көтеру: Көлбеу қозғалыс жолдарының жақын көлденең жазықтықтары
арасындағы деңгейлер айырмасы (тік өлшем).
3.14 Көтергіш құрылғы (платформа): Платформаға орналастырылған мүгедектер
мен қарттарды көтеру және түсіру үшін жүйелі әрекет ететін стационарлы жүк көтергіш
машина. Тік жылжитын платформалар – 15 ° артық емес бұрышпен, көлбеу жылжитын
платформалар – 75 ° артық емес бұрышпен.
3.15 Жылуды қасбет бойынша реттеу: осы энергия үнемдеу шарасы жылыту
аспаптарындағы термостатикалық клапандарды баламалы орнату болып табылады.
Бойлық ғимараттар үшін тиімді. Жүйелердің әрқайсысының температуралық кестесін
түзету жиналған сору ауа өткізгіштерге орнатылған температура датчиктері бойынша
жүргізіледі.
3.16-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы
17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
3.16 Қарттар: Үлкен жас тобындағы адамдар, ерлер 63 жас және одан жоғары,
әйелдер 58 жас және одан жоғары.
3.17 Өтпе жолдар: Функционалды және (немесе) конструктивті элементтер
(жабдық) арасындағы жаяу жүргінші кеңістігі.
3.18 Сағатты белгілеу жүйесі: Іштей және сырттай қолданылатын сағаттардағы
ағымдағы уақыт сигналын индикациялауды қамтамасыз етуге арналған. Бірыңғай уақыт
жүйелерімен әртүрлі объекттерді, мекемелерді, соның ішінде интернат-үйлерді
жабдықтайды.
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3.19 Жер телімі: Интернат-үйлерді тұрғызу және олардың жұмыс етуі үшін бөлінген
аумақ.
3.20 Функционалдық аймақтар: Функционалдық мақсаттарға белгіленген белгілі
шекарасы бар кеңістік аумағы.
3.21 Эргономикалық параметрлер: Қандай-да бір қызмет қозғалысының
жағдайындағы адам параметрлері.

4 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРЫ
4.1 Нормативтік талаптардың мақсаты
Нормативтік талаптардың мақсаты – адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау,
мүліктерді және қоршаған ортаны қорғау мақсатында оларды барлық қолдану кезеңінде
мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлер ғимаратының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, сондай-ақ энергетикалық тиімділік пен ресурстарды үнемдеуді
қамтамасыз ету.
4.2 Функционалдық талаптар
4.2.1 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлер ғимараттары, жалпы
олардың бөліктері мен жекелеген элементтері, сондай-ақ ғимараттың астындағы негіздер
олардың барлық қолдану кезеңінің ішінде ұшырауы мүмкін болжамды жүктемелер мен
әсерлердің байланысына төзімді болуы тиіс.
4.2.2 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлер ғимараттары оларды
пайдалану барысында, бірінші кезекте, ғимаратта өрт болдырмау мүмкіндігімен
қамтамасыз етілетіндей жобалануы және салынуы тиіс.
4.2.3 Ғимаратта өрттің пайда болу және таралу қаупін, оның қауіпті факторын
азайту, ал өрт туындаған жағдайда - адамдарды, оның ішінде физикалық және ақыл-ой
ауытқушылығы бар адамдарды қауіпсіз аймаққа эвакуациялау кезінде көтергіш
конструкциялардың орнықтылығымен және өртті жою мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі
тиіс.
4.2.4 Интернат-үйлер ғимараты оның ішкі ортасы мүгедектер мен қарттарға жол
бергісіз ықпал көрсетпейтіндей, онда адамдар тұрғанда және келіп-кеткенде оның қызмет
ету мерзімінің ішінде зиянды факторлар болмайтындай ретпен жобалануы және салынуы
тиіс. Аумақта қоршаған ортаға әсерді ескере отырып, адамдардың өмір тіршілігі үшін
қолайлы жағдай жасалуы тиіс.
4.2.5 Интернат-үйлер ғимаратында мүгедектердің, қарттардың, сондай-ақ ғимаратты
пайдалану барысында қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын қамтамасыз ететін
аумақты көріктендіруді, сәулет-жоспарлау шешімін, санитарлық-гигиеналық талаптарды
ескере отырып, тұру үшін қажетті жайлы жағдай жасалуы тиіс.
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4.2.6 Ғимараттағы ішкі инженерлік жүйелер температураны, ылғалдылық пен
ауаның жылжу жылдамдығын, конструкцияның жылуға төзімділігі мен жылу сіңіргіштігін
қоса алғанда, тұру үшін қолайлы жағдайды қамтамасыз етуі тиіс.
4.2.7 Үй-интернаттар ғимараты судың ластануы мен ағуына жол бермей, судың
талап етілген көлемде үзіліссіз берілуі үшін жағдай жасауды ескере отырып жобалануы
тиіс.
4.2.8 Канализация жүйелері мен желілері сұйық ағындыларды сумен жабдықтау
жүйесіне түсірмей, топырақ пен қоршаған ортаны ластамай кетіруді қамтамасыз етуі тиіс.
4.2.9 Балалардың қалыпты өмір сүруі және балалар денсаулығына зиян келтіру
қаупін болдырмау үшін үй-жайдың табиғи инсоляциясы мен жасанды жарықтандыруға,
сондай-ақ дыбыс оқшаулауға жағдай жасалуы тиіс.
4.2.10 Ғимаратты тұрғындарды, қызметкерлер мен мүліктерді жарылыс салдарынан,
сондай-ақ бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруінен және байланыс жасауынан қорғауды
қамтамасыз ету керек.
4.2.11 Ғимаратты салу мен пайдалану кезінде қоршаған ортаға кері әсерді
болдырмау қажет.
4.2.12 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлер ғимараты, оның қоршау
құрылыс конструкциялары, жылыту мен салқындату жүйесі, желдету және ауа баптау,
сондай-ақ жарықтандыру энергия үнемдеу мен жылу сақтау режимінде жұмыс істеуі тиіс.
4.2.13 Интернат-үйлер ғимаратын салу және пайдалану кезінде табиғи ресурстарды
тиімді пайдалану, өндірістік және қайталама материалдарды барынша пайдалану
қатамасыз етілуі тиіс.
5 ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
5.1 Жалпы ережелер
5.1.1 Мүгедектер мен қарттарға арналған үй-интернаттарды жобалау қалақұрылысы
жағдайларын, әлеуметтік климатты, осы ғимараттарды нақты Жер телімін таңдау
бойынша болжамды ауданға орналастырудың әлеуметтік салдарларын бағалау бойынша
жұмыстардың жоба алдындағы кезеңін орындау арқылы жүзеге асуы тиіс. Тексеру
нәтижелері бойынша интернат ауданның жобаланатын объектісін орналастыру үшін
таңдалған әлеуметтік ортаға біріктіру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ететін
шаралар анықталуы тиіс.
5.1.2 Объектінің сәулеттік шешімі мүгедектер мен қарттарға мынадай көмек көрсетуі
тиіс:
- ғимарат, құрылыс, үй-жай аймақтарын сәйкестендіру;
- коммуникациялық кеңістіктерді табу және қолдану, өз жолының, соның ішінде
эвакуация кезіндегі жолдың бағытын анықтау;
- қатер аймағын өз уақытында анықтау және сенімді түрде аулақ болу.
5.1.3 Мүгедектер мен қарттарға арналған үй-интернаттар өз тұрғындарына келесі
қызмет көрсету түрлерін қамтамасыз етуі тиіс:
- тұруын;
- тамақтандыру;
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- санитарлық-гигиеналық қызмет көрсету;
- оқыту, мәдени-көпшілік қызмет көрсету, кәсіби дайындық (мүгедектердің жеке
мүмкіндіктеріне байланысты);
- медициналық қызмет көрсету (дене реабилитациясын қосқанда);
- әкімшілік-тұрмыстық қызмет көрсету.
5.1.4 Үй-интернаттар ғимаратындағы үй-жайлардың сыйымдылығы, құрамы және
ауданы арнайы функционалды арналуына және пайдаланушылар контингентіне
байланысты, сонымен қатар функционалды аймақтарының өлшемдері мен түрлерінің,
жер телімін пландап ұйымдастырылуының болуы әрбір нақты жағдайда жобалау
тапсырмасына сәйкес анықталуы тиіс.
5.1.5 Ғимаратты жобалау және тұрғызу кезінде құрылыс тұрғызу жер телімінің
родон қауіптілігін, техногенді радиоактивті ластанудың болуын және құрылыс
конструкцияларының радиоактивтілік деңгейін ескеру керек.
5.1.6 Барлық үй-жайларда шектеулі мүмкіндіктері бар, сонымен қатар арбамен
қозғалатын науқастардың физикалық күштерін жеңілдетуі үшін құрылғылар мен
аспаптарды қарастыру керек.
5.1.7 Мүгедектер мен қарттарға арналған үйлерді және интернаттарды жобалау
барысында келесілерді қамтамасыз ету керек:
- үй-жайлардағы жақсы акустиканы;
- жиһазды, жабдықтарды, техникаларды қолдану жеңілдігін;
- бликтердің пайда болу ықтималдығын ескерумен оңтайлы жарықтандыру.
5.1.8 Интернат-үйлерді жобалау барысында тірек-қимыл аппараттары зақымданған
мүгедектер екі ішкі топқа бөлінетіндігін есепке алу қажет:
- қозғалу кезінде жүру үшін әртүрлі аспаптарды қолданатын мүгедектер;
- қозғалу кезінде кресло-арбаларды қолданатын мүгедектер.
5.1.9 Интернат-үйлерді жобалау барысында көру қызметтері бұзылған мүгедектер
негізгі екі топқа бөлінетіндігін есепке алу қажет:
- көру қызметі толық бұзылған;
- көру қабілеті төмен адамдар (көру қызметі жартылай бұзылған).
5.1.10 Осы мүгедектер тобы үшін объектілерді жобалау барысында қосымша
бағдарлау жүйесін қолдану керек:
- түстердің контрасты үйлесімдерін және материалдардың фактураларын;
- дыбыстық сигналдарды;
- арнайы бағыттаушы және ескерту құрылғыларын;
- бедерлі және бейнелі кестелер мен көрсеткіштер және т. б.
Ағзаның антропометриялық құрылымы бұзылмаған, көру қызметі бұзылған
мүгедектер қарапайым адамдардың сырт келбетін ұлғайтатын таяқты пайдаланады.
5.1.11 Есту қабілеті
бұзылған
мүгедектер
өздерінің
антропометриялық
сипаттамалары бойынша дені сау адамдарға жақын және осы нормаларда берілген орта,
ғимарат және құрылыс элементтерінің негізгі параметрлеріне түзетулерді енгізуді талап
етпейді.
Осы дәрежедегі мүгедектер үшін қосымша визуалды және жарық ақпараттарын
орнатуға қойылатын талаптарды ескеру керек.
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5.1.12 Мүгедектердің жүйке ауруы науқастарына арналған объектілерді жобалау
барысында осындай науқастардың мінез-құлқындағы барабар емес тәртіптерді ескеру
керек.
5.2 Ғимараттардың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша
талаптар
5.2.1 Ғимараттың негіздері және көтергіш конструкцияларды жобалау, тұрғызу
барысында және пайдаланудың есептік жағдайында мынадай мүмкіндік болмайтындай
салынуы тиіс:
а) ғимаратты пайдалануды тоқтату қажеттілігіне алып келетін конструкциялардың
қираулары немесе зақымданулары;
б)
деформация
немесе
жарықшақтардың
пайда
болуы
салдарынан
конструкциялардың немесе жалпы ғимараттардың пайдалану қасиеттерінің төмендеуі.
Көтергіш конструкциялардың механикалық қауіпсіздік бойынша талаптарына
сәйкестігі барлық жобаланатын көтергіш конструкциялардың және оның элементтерінің
талдау негізінде ғимараттың сенімділігін және орнықтылығын қамтамасыз ету
мақсатында кестелік немесе тәжірибелі мәліметтерді қолдану арқылы жүзеге асуы тиіс.
5.2.2 Ғимарат конструкциялары және негіздері көтергіш және қоршаушы
конструкциялардың өз салмағынан түсетін тұрақты жүктемелерді; аражабындарға түсетін
біркелкі таратылған және шоғырланған уақытша жүктемелерді; құрылыстың осы ауданы
үшін қар және жел жүктемелерді қабылдауға есептелінуі тиіс. Аталған жүктемелердің
нормативтік мәндері, жүктемелердің ескерілген немесе олардың күштеріне сәйкес келетін
қолайсыз үйлесімдері, конструкциялардың иілулерінің және қозғалуларының шекті
мәндері, сонымен қатар жүктемелер бойынша сенімділік коэффициенттері сәйкес келетін
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қабылдануы тиіс.
Ғимараттың конструкциялары мен негіздерін есептеген кезде тапсырыс берушініңқұрылыс салушының қосымша талаптары да, мысалы, қабырғалар мен төбелерге ішкі
көрініс қондырғыларының ауыр элементтерін бекітуге қойылатын талаптар ескерілуі тиіс.
5.2.3 Ғимараттың болжамды қызмет ету мерзіміне қарағанда, қызмет ету мерзімі аз
элементтер, бөлшектер, жабдық жобада белгіленген жөндеу аралық кезеңдерге сәйкес
және жобалау тапсырмасының талаптарын ескеру арқылы ауыстырылуы тиіс. Жөндеу
аралық кезеңдерді сәйкесінше ұлғайту немесе азайту кезінде аз немесе көп төзімді
элементтерді қолдану туралы шешім техникалық-экономикалық есептеулермен
орнатылады.
Бұл жағдайда құрылыс жұмыстарының материалдарын, конструкцияларын және
технологиясын жөндеуге, техникалық қызмет көрсетуге және пайдалануға жұмсалатын
кейінгі ең төменгі шығындарды қамтамасыз ету есебінен таңдау керек.
5.2.4 Конструкциялар мен бөлшектер ылғалдың, төменгі температуралардың,
агрессиялық ортаның, биологиялық және басқа жағымсыз факторлардың ықтимал
әсерлеріне төзімділікке ие материалдардан дайындалуы тиіс.
Қажетті жағдайларда ғимараттың көтергіш және қоршаушы конструкцияларының
қалың қабатына жаңбыр, қар суларының, ағын сулардың кіруінен, сонымен қатар сыртқы
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қоршаушы конструкцияларда конструкциялардың немесе жабық кеңістіктердегі және ауа
қабаттарындағы желдету құрылғыларының жеткілікті герметикалануы арқылы
конденсациялық ылғалдың жарамсыз мөлшерінің пайда болуынан сәйкесінше шаралар
қабылдануы тиіс. Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қажетті қорғаныс
құрамдар мен жабындар қолданылуы тиіс.
5.2.5 Жинау элементтерінің жапсарма қосылыстары және қабатты конструкциялар
негіздің біркелкі емес шөгуі кезінде және басқа пайдалану әсерлері кезінде пайда болатын
температуралық-ылғалды деформациялар мен күштерді қабылдауға есептелінуі тиіс.
Жапсарларда қолданылатын тығыздағыш және герметикаланатын материалдар жағымсыз
температуралар мен ылғалдар әсер еткен кезде серпімді және адгезиялық қасиеттерді
сақтауы, сонымен қатар ультракүлгін сәулелерге тұрақты болуы тиіс. Герметикалық
материалдар конструкциялардың байланысқан жерлерінде олардың қорғаныс және
қорғаныс-сәндік жабын материалдарымен үйлесімді болуы тиіс.
5.2.6 Ғимараттың инженерлік жүйелерінің жабдығына, арматурасына және
аспаптарына және тексеру, техникалық қызмет көрсету, жөндеу және ауыстыру үшін
олардың қосылыстарына қатынау мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Жабдық және құбырлар конструкцияларды ықтимал жылжыту кезінде олардың
жұмысқа қабілеттілігі бұзылмайтындай етіп ғимараттың құрылыс конструкцияларына
бекітілуі тиіс.
5.2.7 Сейсмикалық әсерлерге, топырақтың шөгуі және басқа жылжуларына
ұшыраған ғимараттарды тұрғызу, әзірлеу кезінде аязда ісінуді қосқанда, инженерлік
коммуникацияларды енгізу әртүрлі инженерлік желілер бойынша нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптарға сәйкес негіздерінің ықтимал деформацияларының орнын жабу
қажеттілігін ескере отырып орындалуы тиіс.
5.2.8 Ғимараттардың қоршау және көтергіш конструкциялары сәйкесінше
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қабылдануы тиіс.
5.2.9 Ғимараттарды қазбалы аудандарға, шөкпелі топырақтарға, сейсмикалық
аудандарға орналастыру кезінде, сонымен қатар басқа геологиялық жағдайларда сәйкес
келетін құрылыс нормаларының қосымша талаптарын ескеру керек:
- ғимараттың іргетастары топырақтардың физика-механикалық сипаттамаларын,
құрылыс алаңдарындағы гидрогеологиялық режим сипаттамаларын, сонымен қатар
іргетастарға және жерасты инженерлік желілерге қатысты топырақтар мен жерасты
суларының агрессиялық деңгейін ескеру арқылы жобалануы тиіс және ғимарат
элементтерінің астындағы негіздердің қажетті шөгу біркелкілігін қамтамасыз етуі тиіс;
- конструкциялар құрылыстың нақты алаңы жағдайларында олардың тиімді және
экономикалық мақсаттылығын ескеру арқылы қабылдануы тиіс.
5.3 Өрт қауіпсіздігі бойынша талаптар
5.3.1 Ғимараттың өрт қауіпсіздігі және көлемдік-жобалық шешімі «Өрт
қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар», «Ғимараттарды, үй-жайларды және
құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде
адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау
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жөніндегі талаптар» техникалық регламенттерінің талаптарына және Қазақстан
Республикасының аумағында қолданыстағы өрт қауіпсіздігі бойынша басқа нормативтік
құжаттарға сәйкес келуі тиіс.
5.3.2 Ғимараттар арасындағы ең төменгі арақашықтықты ҚР ҚН 3.01-01 талаптарына
сәйкес қабылдау керек.
5.3.3 Интернат-үйлердің олардың барлық ұзындығына өрт автомобильдері кіретін
жолы қамтамасыз етілуі тиіс. Ғимараттар мен құрылыстар өрт сөндірушілер адамдарды
құтқару, меншікті қорғау бойынша жұмыстарды тиісті түрде жүзеге асыра алатындай
және өрт сөндіру жабдықтарын қолдана алатындай жобалануы және салынуы тиіс.
Өрт сөндіру машиналарының кірер жолдарын ғимараттан шығатын негізгі
эвакуациялық шығатын есіктерге, өрт бөлімшелеріне арналған лифттерге алып келетін
кіретін есіктерге қарастыру керек. Ғимараттың қасбеттеріне өрт сөндіру авто
баспалдақтарының және автокөтергіштердің кіретін жолдарын сәйкес келетін
жүктемелерге есептелінген стилобаттардың және жапсарлас үйлердің пайдаланылатын
шатырлары бойынша жобалауға жол беріледі.
5.3.4 Интернат-үйлер ғимараттарының отқа төзімділік деңгейі өрт қауіпсіздігі
бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар ережесіне сәйкес анықталады.
5.3.5 Ғимараттар өрттен қорғау құралдарының кешенімен жабдықталуы және
«Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты
өрттік сигналдандыру, хабарландыру жүйелерімен жабдықтау және өрт кезінде
адамдарды эвакуациялауды басқару жөніндегі талаптар» техникалық регламент
талаптарына сәйкес келуі тиіс.
5.3.6 Емдеу-еңбек, емдеу-өндірістік және өндірістік шеберханаларда жарылу қауіпті
заттар мен материалдарды қолдануға тыйым салынады.
5.3.7 Электр жабдық, аспаптар және олардың жұмыстары тұтану көздері сияқты
олардың ықтимал мүмкіндігін кемітетіндей орнатылуы тиіс.
Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері ғимараттарындағы кабельдер мен электр
желілері жалынның таралуына тұрақты, ал баспалдақ торы және дәліз көлемдерінде
жүргізу кезінде олар уыттылығы бойынша аз қауіпті жану өнімдерінің орташа түтін түзу
қабілеттілігі бар материалдардан дайындалуы тиіс.
5.3.8 Өткелдер, дәліздер және көшіру жолындағы басқа көлденең учаскелер ені
көшірілетіндер санына байланысты белгіленеді, ол ең көп санды ауысымды, оның ішінде
мүмкіндігі шектеулі жұмыс істеушілерді ең жоғары өткізу қабілетімен қамтамасыз етіледі.
5.3.9 Кемінде екі эвакуациялық шығатын есіктері мүгедектер мен қарттарға арналған
үй-интернаттардың әрбір қабатында болуы тиіс.
5.3.10 Эвакуациялық шығаберістер айқын белгіленуі және көру қызметі бұзылған
адамдар үшін барынша айрықшалануы тиіс.
5.3.11 Эвакуациялық жолдарды жобалаған кезде дәліздер енін мүгедектер
арбасының бір мезгілде екі бағытқа бір уақытта жүру мүмкіндігін қамтамасыз етуді ескере
отырып есептеу керек.
5.3.12 Интернат-үйлерде түтінді анықтаудың автоматты жүйесі, өрт және күзет
сигнализациясының автоматты жүйесі орнатылуы тиіс.
5.3.13 Өрт және күзет сигналының автоматтандырылған жүйелерін қабылдау
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құрылғылары инженерлік қондырғылардың диспетчерлік пунктіне немесе тәулік бойы
кезекшілік ететін кезекші техникалық қызметкер жайына орналастырылады.
Өртке қарсы қорғаныстың инженерлік жүйелерімен басқару осы үй-жайда жүзеге асуы
тиіс.
5.3.14 Интернат-үйлерде бір уақытта өрт дабылының қызметін орындайтын
автоматты өрт сөндіргішті қолдану керек.
5.3.15 Ғимараттың инженерлік жабдығын жобалау кезінде өрт кезінде қолданылатын
инженерлік жабдықтың бірге жұмыс істеу жоспарын әзірлеу қарастырылуы тиіс.
Жоспарға мыналар енгізілуі тиіс:
- өрт кезінде ғимараттың өртке қарсы қорғанысының жұмыс істеу мақсаты;
- инженерлік жабдықты қолданған кездегі оның жетістік тәсілдері;
- негізгі өртке қарсы инженерлік жабдықтың және қосарлы мақсаттағы жабдықтың
(өрт кезінде және қалыпты пайдалану жағдайларында қолданылатын) тізімі.
Жоспарда өрт кезінде (олардың ықтимал істен шығуларын есепке алу арқылы)
қолданылатын инженерлік (және басқа) жабдық элементтерінің іске қосылуының
хронометриялық реттілігі, жекелеген жағдайларда терезе, есік және басқа ойықтардың
қалпы берілуі тиіс.
5.3.16 Интернат-үй ғимараттарындағы өрт лифтілерінің құрылғысы, сонымен қатар
өрт лифтілерін басқару жүйесі қарапайым пайдалану режимінде және өрт қауіпсіздігі
бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес «өрт қауіпсіздігі» режимінде
лифтілердің жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.
5.3.17 Өрт сөндіру ретінде қолданылмайтын, өрт туындаған кезде жолаушыларды
отырғызу-түсіру жүргізілмейтін лифтілер өртке қарсы жүйелерден орталық басқару
пультінен өрт туралы сигнал түскен кезде ондағы адамдардың бұйрығына қарамастан,
автоматты түрде бірінші қабатқа түсуі тиіс және олардың есіктері жолаушыларды түсірген
кезде ашылуы тиіс.
Өрт туындаған жағдайда, жолаушыларды отырғызып-түсіретін лифтілер тек есік
жабылғаннан кейін ғана қозғалуды бастауы тиіс. Ондағы есіктер жолаушыларды
түсіргеннен кейін автоматты жабылуы тиіс.
5.4 Ғимаратты пайдалану барысында адамдардың денсаулығын сақтауды
қамтамасыз ету бойынша талаптар
5.4.1 Орналастыруға, жер теліміне және аумаққа қойылатын талаптар
5.4.1.1 Елді мекендерді тұрғызу жүйесінде интернат-үйлерді орналастыру,
өнеркәсіптік объектілерден, көлік магистральдарынан және т. б. алыстату мәселелері,
сонымен қатар табиғатты қорғау шаралары мәселелерін Қазақстан Республикасы
аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың қалақұрылысы талаптарына сәйкес
шешу керек.
5.4.1.2 Қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлерді оқшауландырылған,
қоршалған жер телімдеріне тұрғызу керек.
5.4.1.3 Интернат-үйлер адам үшін ықтимал қауіпті топырақтағы химиялық,
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биологиялық және микробиологиялық организмдердің құрамы, атмосфералық ауаның
сапасы, радиациялық фон, радон деңгейі бойынша, физикалық (шу, діріл ультрадыбысы,
электр магниттік өрістер және басқалары) және басқа факторлар бойынша санитарлықэпидемиологиялық ережелердің және гигиеналық нормативтердің талаптарын сақтай
отырып, кәсіпорындардың, құрылыстардың және басқа объектілердің шектерінен тыс
көгалдандырылған аумақтарға орналастыру керек.
5.4.1.4 Жер теліміне олармен функционалдық байланысы жоқ объектілерді
орналастыруға жол берілмейді.
5.4.1.5 Интернат-үйлерді қала сыртына орналастырған жағдайда, қызметкерлердің
тұру аймағының ауданын жер телімі ауданына қосымша қабылдау керек.
5.4.1.6 Аумақ құрамында келесі функционалдық аймақтар қарастырылуы тиіс:
а) еңбекті және демалысты қолдану орындарын орнату арқылы мекендеу және
қызмет көрсету аймағы;
б) карантин бөлімі мен изоляторы бар қабылдау аймағы;
в) нақты жағдайларға байланысты гараж, қазандық, кір жуатын орын, қойма үйжайлары, жөндеу шеберханалары, көкөніс қоймасы және т. б. орналасатын шаруашылық
аймағы;
г) қызмет көрсету қызметкерлерінің тұру аймағы.
Ескертпелер:
1 Қызмет көрсететін қызметкерлердің тұру аймағы интернат-үйлерді тек қала сыртына
орналастырумен қарастырылады.
2 Тар аумақтарға шаруашылық, инженерлік және қосалқы үй-жайларды орналастыру үшін жерасты
кеңістігін, соның ішінде қолданыстағы нормативтік құжат талаптарын орындау шартымен интернат-үй
ғимараттарының астын қолдану ұсынылады.

5.4.1.7 Қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы типтегі интернат-үйлердің жер
телімдерін елді мекендердің тұрғын үй аумақтарына, қалалардың қала сырты
аймақтарының немесе ауылдық жерлердің рекреациялық аумақтарына орналастыру керек.
Соңғы екі жағдайда тұрғындардың туыстарының келуін жеңілдету үшін қоғамдық
көліктің аялдама орындарынан жер теліміне кіретін есікке дейінгі арақашықтықты ескере
отырып, ғимараттар жобалануы қажет.
5.4.1.8 Қарттар мен мүгедектерге арналған психоневрологиялық интернат-үйлерді,
қарттар мен мүгедектерге арналған арнайы интернат-үйлерді, мамандандырылған
бөлімдері бар қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы типті интернат-үйлерді көбінесе
ауылдық жерлерге және қалалардың қала сырты аймақтарына орналастыру керек.
5.4.1.9 Интернат-үйлер жер телімдері сияқты, қоғамдық көліктің аялдама
орындарынан бастап ғимарат аумағына дейінгі оларға іргелес жатқан қозғалыс жолдары
кешенің барлық аумақтары бойынша тағайындалған орындарға алып баратын қозғалыс
жолдарына (ғимараттарға немесе жеке үй-жайларға кіретін есіктерге) ақпараттық жарық
көрсеткіштерімен және электронды сөйлеу хабарлағыштарымен (қашықтықтан басқару
пультінің көмегімен белсендірілетін) жабдықталуы тиіс.
5.4.1.10 Интернат жер теліміне кіретін кезде автомобиль тұрағын қарастыру керек.
Тұрақтың сыйымдылығын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес осы елді
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мекенді автомобильдендірудің есептік деңгейін есепке алу арқылы қызметкердің,
келушілердің қажеттіліктеріне, мекемелердің әкімшілік мақсаттарына сүйене отырып
есептеу керек.
5.4.1.11 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлер жер телімін жобалау
барысында мүгедектер мен қозғалу мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың ғимаратқа кіруін
қамтамасыз ететін қозғалыс жолдарын сақтау керек.
Жер телімі қоршаулары мүгедектер мен қарттардың өткелдер арқылы және оларды
бойлай тірек қозғалыс мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек, ғимараттарды және кешендерді
жер телімі түпкіріне орналастыру кезінде жер теліміне ең көп ықтимал кіретін есіктен
ғимаратқа немесе құрылысқа кіретін есікке дейін жолдарды қысқарту керек.
5.4.1.12 Ғимарат пен құрылысты жер теліміне орналастыру кезінде:
а) жер теліміндегі жаяу жүргінші және көлік ағындарын бөлу керек;
б) қолайлы қозғалыс жолдарын барлық функционалды аймақтарға және жер телімі
алаңдарына, сонымен қатар кіретін есіктерге, абаттандыру элементтеріне қолайлы
қозғалыс жолдарын қамтамасыз ету керек;
в) мүмкіндігінше жабық қысқа өткелдермен қамтамасыз ету керек – жалғыз жер
теліміндегі жеке тұрған объектілермен пайда болған кешен ғимаратына кіретін және
шығатын есіктер арасындағы байланыс.
5.4.1.13 Интернат-үйлердің аумақтары қоршалуы, өрт сөндіру машиналарының
жүктеме есебімен қатты жабынды жолдарды жайғастыру арқылы кемінде екі кіреберіс
қарастырылуы тиіс, кіреберістің біреуі шаруашылық бөлімі болуы тиіс.
Әрбір ғимаратқа екі қарама-қарсы жақтан кіріс жолдар қарастырылуы тиіс, аумаққа
кіретін кезде өтетін жолды қарастыру керек.
5.4.1.14 Жер телімінің шаруашылық аймағы оқшаулануы, қатты жабыны, өздігінше
шығар жолы, шаруашылық мақсаттағы ғимарат және құрылыс аумағын қосуы, ас бөлме
және қойманың жүктеме алаңы, автотұрақ, қоқыс жинауға арналған алаңы, шаруашылық
көлік ауласы, киімдерді кептіруге арналған алаңы болуы тиіс.
Шаруашылық аймағындағы ғимарат және құрылыс құрамын және оның өлшемдерін
арнайы ғимараттарды қоныс құрылымына, қалалардың қала сырты аймағына, ауылдық
жерлерге орналастыру есебімен анықтау керек.
5.4.1.15 Қажеттілігіне қарай шаруашылық аймағының аумағында қазандықты,
гаражды, кір жуатын орынды (жуу), монша, дезкамераларды, қоймаларды,
тоңазытқыштарды, көкөніс қоймаларын, жылыжайларды, жөндеу шеберханаларын,
жанғыш-майлау материалдары қоймасын, су айдауыш мұнараны, трансформатор ішкі
станциясын және мекемелердің жұмыс істеуі үшін қажетті басқа құрылыстарды тұрғызу
жобалау тапсырмасы бойынша) қарастырылуы мүмкін.
5.4.1.16 Шаруашылық құрылыстардың құрамы, қуаты және ауданы, шаруашылық
алаңдардың жабдығы есептеулермен және объектіні инженерлік қамтамасыз етуге
мнжеенрлік қамтамасыз етуде техникалық шарттармен, сонымен қатар қолданыстағы
нормативтік құжаттардың талаптарымен анықталады.
5.4.1.17 Тұрғындар келіп тұратын жер телімі және ғимарат аймақтарын
байланыстыратын аллеяларды (жолдарды) мүмкіндігінше қысқа, түзуленетін, барлық
ұзындықта көрінетіндей етіп жобалау керек.
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5.4.1.18 Аллея (жолдар) жабындарының бетін берік, тегіс, сырғанамайтындай (оның
ішінде ылғалданғанда және салқындаған кезде); аллеялардың (жолдардың) барлық
ұзындық бойындағы түсі мен фактурасы іргелес беттердің түсі және фактурасына кереғар
болуы тиіс.
5.4.1.19 Жаяу жүргінші аллеяларында (жолдарында) мүгедектердің қозғалысына
кедергі келтіретін немесе қозғалысты қиындататын (көріктендіру, көгалдандыру,
жарықтандыру элементтері, құдық есіктерінің қақпақтары, су қабылдағыштар және
торлар, су бөлу науалары және т. б.) қандай-да бір бөгеттер болмауы тиіс. Бөгеттерді жою
мүмкін болмаған жағдайда, қоршау қарастыру керек, бортиктердің айналасында негізгі
жабынның түсі және бедері бойынша кереғар жабыны бар ескерту жолағы
қарастырылады.
5.4.1.20 Аллеяларды (жолдарды) жағалай демалу алаңдарын орнату керек.
5.4.1.21 Ландшафты және фитодизайнерлі композициялар жер телімінде қызмет
көрсету объектісінің ақпараттық жүйесіне кіретін сәулеттік акцент функциялары
орындалуы тиіс.
5.4.1.22 Жер телімі аумағында шағын сәулет үлгілерін (күркелер, арықтар, көгалдар
және т. б.) жобалау кезінде оларға кресло-арбадағы мүгедектер мен қарттардың
қатынауын қамтамасыз ету керек.
Күркелерді беттер арасында деңгейлер айырмасы туындамайтындай орнату керек.
5.4.1.23 Барлық дала жиһаздары қауіпсіз (үшкір бұрыштарсыз, бұдырсыз және т. б.)
және уытты емес, экологиялық таза жабындармен өңделген болуы тиіс.
5.4.1.24 Интернат аумағындағы жасанды су қоймаларын көру қабілеті бұзылған
адамдар үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қоршаулармен жобалау керек.
5.4.1.25 Кешкі уақытта жер телімінің аумағын жасанды жарықтандырумен
қамтамасыз ету керек.
5.4.1.26 Көше жабдықтары, шам бағандары жаяу жүргінші жолдарының шетіне
орналасады, қоршалады және көру қабілеті бұзылған адамдар үшін барынша көрінетіндей
контрасты түске боялады.
5.4.1.27 Объектінің жер телімдері аумағында жаңбыр және қар суларын бұрғыштар
қарастырылады.
5.4.1.28 Интернат-үйлердің аумағына жарық аспаптарын орнатуды қарастыру қажет.
Олардың жарық түсіруі өту жолдарында жарықтылықты қамтамасыз етуі тиіс, бұл
жағдайда ол жаяу жүргіншілердің көздерін шағылыстырмауы және белгілер,
көрсеткіштер, жарық маяктары және т. б. жарық бермеуі тиіс.
5.4.2 Көлемдік-жоспарлық шешімдерге қойылатын талаптар
5.4.2.1 Ғимараттардың көлемдік-жоспарлық шешімдері, интернат-үй жер телімдерін
жобалау және жабдықтау ҚР ҚН 3.06-01 және Қазақстан Республикасының аумағында
қолданылатын басқа да нормативік құжаттар талаптарына сәйкес болуы тиіс.
5.4.2.2 Интернат-үйлер құрамына үй-жайлардың негізгі топтарын қарастыру керек:
а) мүгедектер мен қарттар мекендейтін;
б) қызмет көрсету (мәдени-қоғамдық, медициналық үй-жайлар, кәсіби дайындық
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және әлеуметтік бейімдеу үй-жайлары, науқастар мен қызметкерлерді тамақтандыруды
қамтамасыз ететін үй-жайлар);
в) карантин бөлімін қосатын қабылдау;
г) изолятор;
д) әкімшілік;
е) шаруашылық-қойма;
ж) қызметкерлер тұратын жай (интернат-үйлерді қала сыртына орналастырған
кезде).
5.4.2.3 Тұрғын үйлерді мәдени-бос уақытты өткізу және дене шынықтырусауықтыру, асханадан, емдеу-еңбек, электр қалқанды және шуды, дірілді және иістерді
тарату көздері болып табылатын басқа үй-жайлардан оқшау болатындай етіп орналастыру
керек.
5.4.2.4 Күндіз келетін халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінде тұрғын, демалу
бөлмелерінің терезелерін оңтүстікке, оңтүстік-шығысқа, шығысқа бағдарлауды қабылдау
керек.
Күннен қорғау болған жағдайда жоғарыда аталған үй-жайлардың терезелерін
оңтүстік-батысқа бағдарлау керек.
5.4.2.5-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы
17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
5.4.2.5 Тұрғын үй-жайларды (тұрғын бөлмелер) және қосалқы үй-жайларды тұрғын үй топтарына
біріктіру керек, олар мыналардың құрамында көзделуге тиіс:
- өз бетімен қозғалуға және өзіне жартылай қызмет көрсетуге қабілетті, бірақ
қосымша тұрмыстық және медициналық қызмет көрсетуге мұқтаж тұлғаларға арналған
бөлім;
- жүйелік тұрмыстық және медициналық қызмет көрсетуге және тұрақты немесе
жүйелі күтімге мұқтаж төсек тартып жатқан науқастарға арналған бөлім;
- кресло-арбамен қозғалатын мүгедектерге арналған бөлім (егер олардың саны аз
болса, онда тұрғын үй топтарын немесе өздігінен қозғалуға қабілетті тұлғаларға арналған
бөлімшелер үй-жайларын қарастыруға жол беріледі).
Медициналық және әлеуметтік мекемелердің мүмкіндіктері бойынша қоса алғанда
50 орынға дейін болса, бұл тұрғын үй топтарын біріктіруге рұқсат етіледі.»;
5.4.2.6 Пәтер түріндегі мекендеу үй-жайларын бірнеше пәтерге есептелінген жеке
тұрған ғимараттарға орналастыруға рұқсат етіледі. Интернат-үйлердің, қызмет көрсету,
қабылдау үй-жайларының ауқымдылығына тәуелсіз шаруашылық құрылыстары барлық
мекемелер үшін жалпы болып қарастырылады.
5.4.2.7 Тұрғын бөлмелер өтпелі болмауы тиіс. Мүгедектер мен қарттарға арналған
интернат-үйлердегі бөлмеден дәлізге шығатын есіктерді шлюз (ауыз үй бөлме) арқылы
қарастыру керек.
5.4.2.8 Төсек тартып жатқан мүгедектер мен қарттарды үй-жайларға, әдеттегідей,
оларды барынша тез көшіруді қамтамасыз етуді ескере отырып орналастыру керек.
5.4.2.9 Мүгедектер мен қарттар келетін барлық үй-жайларды жобалауда және
жабдықтауда арбалы мүгедектердің қолдану мүмкіндігін қарастыру керек.
5.4.2.10 Қабырғалар тегістігінен шығып тұрған элементтер (телефон кабиналары,
ақпараттық көрсеткіштер) жүру жолдарына кедергі келтірмеуі және мүгедектерге
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барынша ыңғайлы және қауіпсіз болуы тиіс.
5.4.2.11 Терезелердегі күннен қорғайтын құрылғылар үй-жайдың табиғи
жарықтандыру жағдайын төмендетпеуі және адамдарды ғимараттан эвакуациялауға
кедергі келтірмеуі тиіс. Оларды жанбайтын материалдардан жасау керек.
5.4.2.12 мен 5.4.2.13-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің
2017 жылғы 17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
5.4.2.12 Нысандардың
цоколь (жертөле) қабатында мынадай үй-жайларды
орналастыруға жол беріледі: кір жуатын орын, қойма блогы, гардероб, қызметкерлер
демалатын үй-жайлар, душ, дәретхана, сондай-ақ ҚР ҚН 3.02-07-2014 рұқсат етілген үйжайлар.
Мүгедектер мен қарттарға арналған үй-интернаттардың цоколь қабатында
тұрғындардың тұруына арналған үй-жайларды орналастыруға рұқсат етілмейді.
5.4.2.13 Интернат-үйлерді жобалау барысында мынадай әкімшілік-тұрмыстық үйжайларды қарастыру керек:
- қызметкерлерге арналған гардероб, санитарлық торап бар үй-жайлар;
- келушілерге арналған бөлме;
- инженерлік-техникалық қызметкерлер үй-жайы;
- қызметкерлер демалатын бөлме;
- директор бөлмесі;
- әлеуметтік жұмыс бойынша директор орынбасарының бөлмесі;
- шаруашылық бөлімі директоры орынбасарының бөлмесі (151 орыннан жоғары
МӘМ-де);
- бухгалтерия бөлмесі;
- шаруашылық қоймалары;
- үй-жайлар тобы бар кір жуатын жуу орны.»;
5.4.2.14 Емдеу-еңбек үй-жайларын бірінші қабатқа немесе жылу өткелді негізгі
ғимаратпен қосылған жеке корпусқа орналастыру керек. Тез тұтанғыш материалдары бар
қойманы тұрғын бөлмелер мен палаталардың тікелей астына, сонымен қатар олардың
жанына орналастырмау керек. Емдеу-еңбек үй-жайларының тобында жер теліміне
шығатын жеке есікті қарастыру керек.
5.4.2.15 Қолдану режимі шуылмен қоса берілетін және тұрғындардың мазасын
алатын, медициналық немесе әкімшілік персоналдың жұмысына кедергі келтіретін немесе
бұзатын (сорғы қондырғылары бар бойлер, өндірістік үй-жайлар, жөндеу шеберханалары,
сорғы бөлімі бар салқындату камералары, желдету камералары, компрессор, оқуөндірістік шеберханалар және басқалары) үй-жайларды жапсарлас, жатын бөлмелердің,
оқыту бөлмелерінің, емдеу-диагностикалық үй-жайлардың үстіне және астына
орналастыруға жол берілмейді.
5.4.2.16 Тұрғын үй топтарындағы санитарлық тораптарды дәліз жүйесінде әрбір
жатын бөлмесінде қарастыру керек.
5.4.2.17 Интернат-үйлердің барлық түрлеріндегі ас әзірлейтін бөлімнің өндірістік үйжайларын мүгедектер мен қарттарды тамақтандырудан басқа шикізатпен жұмыс істеуге
есептеу керек, ас әзірлейтін үй-жайлар қызметкерлерді тамақтандыруды қамтамасыз етуі
тиіс. Интернат-үйлердің барлық түрлері үшін мүгедектер мен қарттарды тамақтандыру бір
ауысымға ұйымдастырылады.
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5.4.2.18 Қызметкерлерді тамақтандыру үшін жеке тамақ ішетін залды қарастыру
керек.
5.4.2.19 Тамақ ішетін залдарды ыдыстарға арналған жуғыштарды, оны сақтауға
арналған шкафтарды орнату арқылы қабат бойынша жобалауға жол беріледі. Ғимараттың
биіктігі екі және одан жоғары болғанда, тамақ ішетін залды бірінші қабатқа жобалаған
жағдайда, тамаққа арналған лифттерді орнатуға жол беріледі.
5.4.2.20 Мәдени-бос уақытты өткізу және дене шынықтыру-сауықтыру мақсаттағы
үй-жайлар тобына мыналар кіру керек: фойесі бар көрермендер залы, клуб үй-жайлары
(құрамында кітапхана-оқу залы, интернет-клуб және үйірме сабақтарына арналған
бөлмелер), қосалқы үй-жайлары бар дене шынықтыру-сауықтыру үй-жайлары жатады.
5.4.2.21 Эстрада алдына немесе залдың аяғына кресло-арбадағы мүгедектерді
орналастыруға арналған алаңдар қарастырылуы қажет.
5.4.2.22 Кинофильмдер көрсетуге арналған көрермен залдары ҚР ҚН 3.02-20
талаптарына сәйкес жобалануы тиіс.
5.4.2.23 Көрермендер залдарын оларға стационарлық отырғыштары бар жартылай
жұмсақ немесе қатты креслолар орнатуды ескере отырып жобалау керек. Кресло еденге
бекітілуі тиіс.
5.4.2.24 Кинофильмдер көрсетуге арналған залдарды мүгедектер мен қарттарға
арналған интернат-үй ғимараттарының жертөле қабаттарына орналастыруға жол
берілмейді.
5.4.2.25 Дәліздер мен өткелдер ені кресло-арбаны қолданатын мүгедектердің еркін
қозғалуы үшін жеткілікті болуы тиіс.
5.4.2.26 Дәліздер мен өткелдердің енін белгілеген кезде мүгедектердің қозғалуы
үшін бос аймақтың енін ғана емес, сонымен бірге есіктердің ашылу бағыттарын да ескеру
керек.
5.4.2.27 Үй-жайлардың барлық топтарын бір-біріне тікелей жапсарлас немесе өзара
жылыту өткелдерімен байланысқан бір немесе бірнеше корпустарға (блоктарға)
орналастыру керек. Бұл жағдайда шаруашылық үй-жайларды (кір жуатын орын,
дезинфекциялық камера, гараж, керек-жарақ және жабдықтар қоймалары және басқалар)
әдеттегідей жеке шаруашылық корпусына (корпустарына) орналастырады. Гаражды
тұрғын үй корпусына орналастыруға болмайды.
5.4.2.28 Мүгедектер мен қарттардың бағыттан адасуын болдырмау мақсатында
қабырғаға жабындарды жағу кезінде беттерде қоңыр түске түскен ақ дақтан, ашық
дақтардан, суреттерден, оюлардан (бағдарлық белгілерден басқа) аулақ болу керек.
5.4.3 Коммуникациялық жолдарға қойылатын талаптар
5.4.3.1 Кіретін есіктер, қызмет көрсету және демалу орындары және шығатын
есіктер арасында үздіксіз байланысты қамтамасыз ететін коммуникациялық жолдар мен
кеңістіктер:
- мүгедектер мен қарттардың әртүрлі санаттары үшін қолжетімді;
- қозғалу процесінде қимылдау және демалу үшін қауіпсіз;
- қозғалуға, өз уақытында ақпаратты алуға, бағыттас демалысты немесе күтуді
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жеңілдету үшін жабдықталуы;
- мүмкіндігінше қысқа, геометриялық қарапайым болуы тиіс.
5.4.3.2 Коммуникациялық жолдарға және кеңістіктерге келесілер жатады:
- кіретін және шығатын есіктер;
- вестибюль топтары;
- қозғалыс жолдарына арналған аймақтар мен үй-жайлар;
- қозғалыс жолдары бар функционалдық және рекреациялық аймақтар;
- алдында үй-жайлар мен алаңдар бар тік қозғалыс құралдары;
- бұрылу және айналу алаңдары бар баспалдақтар мен пандустар.
5.4.3.3 Коммуникациялық
жолдарды
жалпы
кеңістіктегі,
оның
ішінде
пассаждардағы, атриумдардағы қызмет көрсету және демалу аймақтарымен біріктіруге
жол беріледі.
5.4.3.4 Мүгедектер мен қарттардың бағдарларын жеңілдетуге арналған қабаттағы
лифт холлдарында әрбір қабатта әртүрлі сәндік, кеңістікті немесе түстік интерьер
шешімдері болуы тиіс.
5.4.3.5 Мүгедектер пайдалана алатын ғимараттардағы барлық үй-жайларда пандус
немесе мүгедекті ғимараттағы кіретін есік деңгейіне (лифт холы немесе бірінші қабат)
көтеру мүмкіндігін қамтамасыз ететін басқа құрылғымен жабдықталуы тиіс.
5.4.3.6 Баспалдақтар сатыларын жобалаған кезде онда саңылау, сырғанақ болмауы,
тегіс болуы тиіс және мүгедектер, оның ішінде тірек-қимыл аппаратының бұзушылығы
бар адамдарға барынша қауіпсіз болуы үшін тұтқалармен жабдықталуы керек.
5.4.3.7 Көзінің көруі бойынша мүгедектер жүретін жолдардағы баспалдақ
маршындағы сатылар саны бірдей болуы тиіс.
5.4.3.8 Көру қызметінің бұзушылығы бар мүгедектер үшін баспалдақ марштарының
төңірегі, сондай-ақ тұтқалар төңірегі көрініп тұруы тиіс. Баспалдақтарға көмескі жарықты
пайдалануға болады.
5.4.3.9 Баспалдақ маршының астына ескерту кедергілерін орнату керек.
5.4.3.10 Дәліздер мен өткелдер ені кресло-арбаны қолданатын мүгедектердің еркін
қозғалуы үшін жеткілікті болуы тиіс.
5.4.3.11 Дәліздер мен өткелдер енін белгілеген кезде мүгедектердің қозғалуы үшін
тек бос аймақтың енін ғана емес, сонымен бірге есіктердің ашылу бағытын да ескеру
қажет.
5.4.4 Кіреберіс топтарға қойылатын талаптар
5.4.4.1 Ғимаратқа кіретін есіктер алдындағы алаңдарда қатты жабын болуы және
егер климаттық шарттармен талап етілсе, жылытумен жабдықталуы тиіс. Ғимаратқа және
құрылысқа кіретін есіктер алдындағы алаңдар, сонымен қатар пандустар, баспалдақтар
және мүгедектерге арналған көтеру құрылғылары атмосфералық жауын-шашыннан
қорғалуы тиіс.
5.4.4.2 Ғимаратқа және құрылысқа кіретін есіктердегі тамбурлардың ең төменгі
ауданы кресло-арбадағы мүгедектің кедергісіз өту және бұрылу мүмкіндігіне сәйкес
орнатылуы тиіс. Тамбур габариттері есіктердің орналасуына және олардың ашылу
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бағыттарына байланысты.
5.4.4.3 Тербелмелі ілгектердегі есіктерді және «айналмалы» есіктерді қолдануға жол
берілмейді.
5.4.4.4 Есіктің түсі қабырға түсінен айрықша болуы тиіс.
5.4.4.5 Әйнектелген есіктердің екі жағында қорғаныс торлары қарастырылуы тиіс.
5.4.4.6 Көру қабілеті нашар мүгедектер үшін есіктер көзбен көретіндей, түйсінуді
және есіктердің орнын, ашылу бағытын, есік сыртындағы үй-жайдың мақсатын білдіретін
дыбыстық ақпарат жүйесімен жабдықталуы тиіс.
5.4.4.7 Инвентарлық (жылжымалы, жиналатын-бөлшектенетін және қайырмалы)
пандустар стационарлық пандустарға қойылатын талаптарды қанағаттандыруы тиіс.
5.4.4.8 Пандус бағытын өзгерткен кезде көлденең алаңның ені кресло-арбаның
айналу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
5.4.4.9 Пандус болмаған жағдайда, кіретін есік алдындағы кіреберіс баспалдағы тік
немесе көлбеу қозғалыс (баспалдақ белдеуін бойлай) траекториясымен платформа түрінде
көтергішпен қайталануы тиіс.
5.4.4.10 Үй-жайдың вестибюльдік тобын мүгедектер мен қарттарға қолжетімді болуы
үшін ғимараттың кіреберісіне орналастыру керек.
5.4.4.11 Вестибюльді жоспарлау кресло-арбамен қозғалатындарды қосқанда
мүгедектер мен қарттардың барлық негізгі аймақтарға, жабдыққа және ақпаратқа қол
жетімділігі үшін қолайлы болуы тиіс.
5.4.4.12 Вестибюльге ғимарат, құрылыс немесе кешен бойынша қозғалыс жолдарын
жоспарлау туралы, үй-интернаттарда тұрып жатқандар үшін қолжетімді қызмет көрсету
және демалу орындарын орналастыру туралы (оның ішінде көру қабілеті толықтай немесе
жартылай бұзылған адамдар үшін бедерлі-графикалық және аудиопішімді) ақпаратты
орналастыру керек.
5.4.4.13-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы
17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
5.4.4.13 Вестибюль жанында аспаптармен жабдықталған мүгедектер мен қарттарға
арналған ең кемінде бір арнайы дәретхана немесе қоғамдық дәретханада арнайы
кабиналармен (ерлер және әйелдерге бір-бірден) қарастырылуы тиіс. Интернат үйлердің
сыйымдылығы қоса алғанда 50 орынға дейін болса, әр қабатта кем дегенде бірден кем
емес келтірілген дәретханаларды (кабиналар) орналастыруға болады.
5.4.4.14 Вестибюльде телефон-автомат қарастырылуы тиіс.
5.4.5 Лифтілерді және көтергіштерді орнатуға қойылатын талаптар
5.4.5.1 Қабаттық интернат-үйлерде лифтілер қарастырылуы тиіс.
5.4.5.2 Лифт есіктерінің және көтергіш платформасына кіретін жолдар алдында
кресло-арбамен қозғалу үшін жеткілікті бос аймақтарды қарастыру керек.
5.4.5.3 Пандустарды орнату мүмкін емес деңгейлер айырмасындағы орындарда
(әдетте кемінде бір қабат) кресло-арбалардағы мүгедектер өз бетімен қолданылуы үшін
ыңғайланған арнайы көтергіштерді қарастыру керек.
5.4.5.4 Кресло-арбалардағы мүгедектерге арналған көтергіш платформаларды
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қолданған кезде осы құрылғының ұзындығы бойынша габаритінде кеңістікті және бірге
алып жүретін адамды да ескеру керек.
Мүгедектерге арналған көтергіш платформаларды баспалдақтармен және
пандустармен қозғалысты жауып тастамайтындай етіп орналастыру ұсынылады.
5.4.5.5 Лифтілер кабиналардан және барлық қабаттардан дербес басқарылуы тиіс.
Басқару батырмаларын ірі, бедерлі сандармен жасау керек және кресло-арбадағы мүгедек
үшін қолжетімді биіктікте орналастыру керек.
5.4.5.6 Лифт орнын белгілеу тиісінше қабат нөмірін және дыбыс сигналын бір
уақытта қосу арқылы тоқтату және қозғалыс кезінде көзбен көретіндей және дыбыстық
болуы тиіс.
Кабинаның орналасқан орнын көзбен көретіндей көрсеткіш басқару панелінің
үстінде немесе есік үстінде орнатылуы тиіс.
5.4.5.7 Қабат нөмірлерін автоматты сөздік хабарлау дыбыс сигналдарымен
ауыстырылуы мүмкін.
Қозғалысты бастар алдында лифт қозғалысының бағыты туралы шартты сигналдар
беріледі (мысалы, бір сигнал – жоғары, екі сигнал – төмен).
5.4.5.8 Барлық бақылау кнопкаларында Брайль белгісі болуы тиіс. Символдар,
әріптер, цифрлар панель бетінен шығыңқы болуы және стандарттарға (араб цифрлары,
кириллицадағы «гельветика» қарпі) жауап беретін суреттер болуы тиіс. Барлық кедірбұдыр шығыңқы белгілер оларға жататын кнопкалардың сол жағында болуы тиіс,
қабаттың кнопкаларында әрбір шақыруды тіркейтін және шақырудың қабылданғаны
кіретін көрнекі индикаторлар болуы тиіс.
5.4.5.9 Жедел шақыру кнопкасы немесе қауіпсіздік кнопкасы (дабыл сигналы мен
жоспарланбаған аялдама) топтастырылуы және кресло-арбадағы мүгедектерге барынша
қолжетімді аймаққа орналастырылуы тиіс. Кнопкаларды пайдаланғанда олар барынша
жеңіл болуы және оларды басуға аз күш жұмсалуы тиіс.
5.4.6 Ақпарат және мүгедектерді бағдарлау құралдары
5.4.6.1 Интернат-үйлер ғимараттарын жобалаған кезде мүгедектер мен қарттардың
сәулет ортасында бағдарлауды жеңілдетуге арналған ақпараттық құрылғылар, құралдар
және олардың ғимараттағы жүйелерін орнатуды ескеру қажет.
5.4.6.2 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлер үй-жайы есту мен сөйлеу
қызметінің бұзушылығы бар мүгедектер қосымша қарым-қатынас жасамай-ақ хабардар
болуы үшін бірізді және толық (кіргеннен бастап жеке жайларға дейін) көрнекі
ақпараттармен жабдықталуы тиіс. Әрбір бөлме мен жай нақты көрсетілуі, белгілер ірі
және жақсы жарықтандырылуы тиіс.
5.4.6.3 Көзге көрінетін ақпаратты жасау үшін жалпы қолданылатын символдарды
және пиктограммаларды қолдану ұсынылады. Шрифт және символдар мен көрсеткіштерді
сызу қолданыстағы стандарттарға сәйкес орындалуы тиіс.
5.4.6.4 Телемониторлар және проекторлар экрандарын қажетті кескін кереғарлығын
қамтамасыз ету үшін қараңғы орындарға орнату керек. Экрандарды терезе ойықтары
жағына орналастырмау керек.
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5.4.6.5 Ақпаратты кескіндеудің көзге көрінетін құралдарының түсті графикалық
шешімі ғимараттың, құрылыстың жалпы ішкі көрінісіне сәйкес келуі және ақпаратты
берудің анықтылығы және айқындығы қамтамасыз етілуі тиіс.
5.4.6.6 Көгалдандырудың шағын үлгілері фонға қатысты кереғар түстерді және
реңдерді қолдануды ұсынады. Тіректерді, тұтқыштарды, тіреулерді және басқа тірек
құрылғыларын түс және рең фонына қатысты кереғар түстерге бояу қажет.
5.4.6.7 Ғимараттар мен құрылыстарда дыбыс бағыттайтындардан басқа есту
қызметінің бұзушылығы бар адамдарға арналған көзбен көретіндей құрылғылар қажет.
5.4.6.8 Жүретін жолдарды көрсететін белгілер және шектеу белгілері нақты
көрсетілуі және нашар көретін адамдарға барынша айырмашылықты болуы тиіс.
Сондай-ақ еден мен қабырғалардағы қауіптер (мысалы, есіктің бір бөлігін ашу)
графикалық бөлінуі керек.
5.4.6.9 Тұрақты жарығы бар маяктарды қолдануға жол беріледі. Маяктардың түсі
қауіпсіз жүру жолдары, жоғары назар салу аймақтары, қауіпті немесе шектеулі
қолжетімдіктегі аймақтар үшін айырмашылықты болуы тиіс.
5.4.6.10 Ғимараттың көлемдік-жоспарлық құрылымы жарықтандырылуы, түзу
сызықты қозғалыс және көру қабілеті нашар адамдар үшін эвакуация жолдарымен
қамтамасыз етілуі тиіс. Жүру жолдарында жақсы айрықшаланатын таңбалау немесе
қоршау қарастырылуы керек.
5.4.6.11 Көзі нашар мүгедектерге арналған санторапқа кіретін есіктерді бедерлі және
барлық объекті үшін бір типті түсті айыратын белгілермен жабдықтау керек.
5.4.6.12 Дыбыс шығу деңгейі, тазалығы, дабыл дыбысының шығу арасымен
ұзақтығы және т. б. қолданылатын дыбыс шығаратын техника әрекеттегі нормативті
құжаттар талаптарына сәйкес келуі және автоматтандырылған режимде әуен, шуыл және
сөйлеу хабарламаларын шығаруы тиіс.
5.4.6.13 Интернат-үйлердің мәдени-қоғамдық үй-жайларында индукциялық контур
немесе инфрақызыл сәуле негізінде жұмыс істейтін акустикалық құрылғыларымен
байланысты көрермен орындарын қарастыру керек.
5.4.6.14 Мүгедектер үшін қолжетімді жалпы қолданылатын телефон байланыс
құралдары (ТБҚ) дауыс қаттылығын реттеуіштермен жабдықталуы және осы
ерекшеліктері белгіленуі керек.
5.4.6.15 Қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлердің ғимараттарын
жобалау кезінде реверберацияның аз уақыты кезінде нашар еститіндер үшін сөз түсініксіз
болуы мүмкін, ал ұзақ болған кезде (зал үй-жайларында) фонды шу және жаңғырық сөздің
қабылдануына кедергі келтіреді және есту қабілеті бұзылған адамдарға жағымсыз әсер
етуі мүмкін екендігін ескеру қажет.
5.4.6.16 Дыбыс ақпараты қарастырылған үй-жайларда ақпаратты дисплейлерде және
таблода жазулармен қайталау керек. Өрт дабыл жүйелерінде дыбыс дабылымен қатар
жарық дабылы болуы керек.
5.4.6.17 Еден жабындарының тактильді беттері оларды жылдам тануды, сонымен
қатар жинауды (тазалауды) қамтамасыз етуі тиіс.
5.4.6.18 Тактильдік ақпараттандырушы беттер қол үшін, ал еден жазықтығына
орналасқан беттер мүгедектерді оңалту құралдары үшін қауіпсіз болуы тиіс.
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5.4.6.19 Есіктер тұтқалары, басқару тетіктері, ажыратқыштар, датчиктер, кнопкалар,
инженерлік қондырғылар клавишалары оларды сипап қарағанда жеңіл айыруға мүмкіндік
беретін әртүрлі пластикалық нысандар мен фактуралардан жасалуы тиіс.
5.4.7 Қосымша талаптар
5.4.7.1 Мүгедектерге қолайлылық үшін үй-жай мүгедек креслодан велоарбаға
(электр арбаға) және керісінше отыра алатындай арнайы креслолармен қосымша
жабдықталады.
5.4.7.2 Есту қабілеті бұзылған тұлғалар үшін қызмет көрсету, демалу, күту
орындарында дыбыс күшейткіш және дыбыс шығаруға арналған жеке кіріктірілген
құрылғыларды штаттық құрамға қосымша жасау қажет.
5.4.7.3-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы
17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
5.4.7.3 Есту қабілеті бұзылған мүгедектерге қызмет көрсету үй-жайларында
жарықтандырғышпен жабдықталған ыммен білдіретін мамандарға арналған посттарды
қарастыру керек.
5.4.7.4 Эвакуация жолдарын табиғи жарықтандыруды жоспарлау кезінде
ҚР ҚН 2.04-01 талаптарын басшылыққа алу керек.
5.4.7.5 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлер ғимараттарында
қоқыстан тазалау және шаң жинау жүйелерін, қоқысты уақытша сақтау (санитарлық
нормалар шегінде) және оны шығару мүмкіндігін қарастыру керек. Жобаларда қоқыстан
және шаңнан тазарту, оның ішінде вакуумды шаңнан тазарту жағдайларын жеңілдететін
заманауи жабдықтар қарастырылуы керек.
Ғимараттан қоқыс шығару құралдары елді мекендерді тазалау жүйесімен келісілуі
тиіс.
5.4.7.6 Қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлердің үй-жайларын
жобалаған кезде қосымша тіректерді қолданылатын мүгедек «тұрған» және «отырған»
күйінде дені сау адамның сырт келбетімен салыстырғанда үлкен ауданды алатындығын
ескеру қажет.
5.4.7.7 Жобалаған кезде көру қабілеті нашар және есту қабілеті нашар тұлғалардың
сырт келбетін басшылыққа ала отырып, олардың ғимараттарда қабырғаларды, жиһаздар
мен жабдықтарды бойлай сипалап қозғалатынын, сонымен қатар тұтқыштардың және
қоршау борттардың көмегімен бағдар ұстайтындығын ескеру кажет.
5.4.7.8 Лоджияны жобалаған кезде кресло-арбаны бұрған кездегі ең төменгі ен
екерілуі тиіс.
5.4.8 Санитарлық-гигиеналық үй-жайлар
5.4.8.1 Дәретхана үй-жайларын мүгедек арбасының қозғалысын ескере отырып және
тұтқыштар мен ұстауыштар мүмкіндіктерін есепке алу арқылы жобалау керек.
5.4.8.2 Дәретхана үй-жайларын қол жуғыш және дәретке отыру аймақтарынан
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тұратын тұтас үй-жай ретінде жобалау керек.
5.4.8.3 Үй-интернаттардағы
дәретхана
үй-жайлары
келушілер
мөлшеріне
байланысты әр қабатта болуы тиіс. Бұл жағдайда кресло-арбаны немесе басқа құралдарды
қолданатын адамдар үшін кабиналар қарастырылуы тиіс.
5.4.8.4 Қозғалуы кезінде балдақтарды немесе басқа аспаптарды қолданатын
мүгедектер үшін сантораптарды бүйір жақтарында орналасқан тұтқыштармен, сонымен
қатар киімдерге, балдақтарға және басқа керек-жарақтарға арналған ілмектермен
жабдықтау керек.
5.4.8.5 Көру қабілеті нашар мүгедектерге арналған дәретхана үй-жайларына кіретін
есіктерді барлық объект үшін бір типті бедерлі және түсті айыратын белгілермен
жабдықтау керек. Ерлер мен әйелдер дәретханаларын аралас орналастыруға болмайды.
5.4.8.6 Санитарлық тораптардың барлық үй-жайларында еденде суды құюға
арналған торап болуы керек.
5.4.8.7 Ванна бөлмелері, душ кабиналары кресло-арбамен маневр жасау үшін еркін
кеңістікті ескере отырып жобалануы және тірек тұтқаларымен және ұстағыштармен
жабдықталуы тиіс.
5.4.8.8 Ыстық және суық суға арналған бөлек шүмектер ашық таңбаланады.
5.4.8.9 Қол жуатын, дәретхана, жапсарлас санитарлық тораптарда сүлгі
кептіргіштерді қарастыру керек.
5.5 Инженерлік қамтамасыз ету
5.5.1 Сумен жабдықтау және канализация
5.5.1.1 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үй ғимараттары суық және
ыстық сумен жабдықтау және канализация жүйелерімен жабдықталуы тиіс.
Орталықтандырылған немесе жергілікті желілеріне қосылу қиындатылған немесе мүмкін
болмаған жағдайларда Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтерінің келісімі
бойынша сумен жабдықтау және канализация автономды жүйелерін қолдануға жол
беріледі.
5.5.1.2 Сумен жабдықтау және канализация жүйелерін жобалаған кезде
ҚР ҚН 4.01-01 талаптары, сонымен қатар суық және ыстық сумен жабдықтау және
канализацияның ішкі желілерін, сумен жабдықтау және канализацияның сыртқы
жүйелерін және құрылыстарды жобалау бойынша Қазақстан Республикасы аумағындағы
әрекеттегі қалған нормативтік құжаттары, сонымен қатар нұсқаулары орындалады.
5.5.1.3-тармақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы
17 қазандағы № 224-НҚ бұйрығына сәйкес өзгертілді.
5.5.1.3 Суық және ыстық суды сантехникалық (технологиялықтан басқа) аспаптарға
беруді автоматты су жіберу арқылы қарастыру керек.
5.5.1.4 Егер адам қолжуғыштарға сүйенбей тұра алмайтын болса, қолжуғыштар
қабырғаларға сенімді бекітілуі тиіс.
5.5.1.5 Ыстық су құбыры қорғалуы тиіс, яғни сезімталдығы әлсіз мүгедектердің аяқ22
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қолдары айтарлықтай күйік алуы мүмкін.
5.5.1.6 Ақыл-ой аппаратының зақымданушылығы бар психохрониктер үшін
қолжуғыштарға термостатикалық араластырғыштар орнатуға жол беріледі.
5.5.1.7 Ақыл-ой аппаратының жеңіл зақымданушылығы бар психохрониктер үшін
қолжуғыш пен дәретхана жайларындағы, сондай-ақ қызмет көрсетуші қызметкерлер
тарапынан қадағалаусыз болатын жайлардағы құбырлар мен тиек арматурасы олар үшін
қолжетімсіз қарастырылады; араластырғыштарды орнату орны технологиялық жобалау
талаптарымен шешіледі.
5.5.1.8 Сыртқы өрт сөндіруге кететін су шығындарының нормасы сумен жабдықтау
бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес қабылдануы тиіс.
5.5.2 Жылумен жабдықтау, жылыту және желдету жүйелері мен құрылғылары
5.5.2.1 Резервті қазандықтың жылу қуаты жатын және емдеу үй-жайларын жылумен
жабдықтауға кететін жүктемелерді жабу есебімен анықталады, ал қалған үй-жайлар үшін
тек кезекші жылытуға жұмсалатын жылу шығыны қарастырылады.
5.5.2.2 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлерді жылумен жабдықтау
сенімділігі бойынша бірінші дәрежеге жатқызылуы керек.
5.5.2.3 Интернат-үйлерді шет ұйымға тиесілі қазандықтан жылытумен жабдықтау
кезінде резервтік құбырларды төсеу қарастырылады.
5.5.2.4 Жылудың қолданыстағы көздері болмаған жағдайда, жеке қазандық тұрғызу
қарастырылады.
5.5.2.5 Су жылытатын қазандары бар резервтік қазандықтарда ыстық сумен
жабдықтау бак-аккумуляторлары қарастырылмайды.
5.5.2.6 Газбен жұмыс істейтін қазандықтар үшін резервтік отын қоймасының көлемі
қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес анықталады.
5.5.2.7 Жылумен
жабдықтаудың
транзиттік
құбырларын
үй-интернат
ғимараттарының жертөлесімен және техникалық еден астымен жүргізуге жол берілмейді.
5.5.2.8 Жер асты суларының жоғары деңгейлі тұратын жер телімдерінде орналасқан
интернат-үйлер үшін жылу желілерін тарту төменгі тіректерде, ал өтетін жолдар мен
өткелдерде жоғары тіректерде ауамен орындалады.
5.5.2.9 Қыздырылған су мен бу құбырларын жеке жылу пунктінен тартып желдету
камераларына дейін адамдар тұрақты келетін үй-жайлар және эвакуация жолдарымен
тартуға тыйым салынады.
5.5.2.10 Үй-жайдағы ауаның температурасы мен ылғалдылығына қойылатын
талаптар ҚР ҚН 4.02-01 сәйкес қабылданады.
5.5.2.11 Дәлелдеу кезінде ішкі қоршаулардағы жетпеген қыздыру бетін
орналастыруға жол беріледі.
5.5.2.12 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үй ғимараттарында
әдеттегідей механикалық себеппен тартып-сору желдеткіші қарастырылады.
5.5.2.13 Тұрғын үй бөлмелерінен ауаны осы бөлмелерге жапсарлас санитарлық
тораптардың сору арналары арқылы шығару керек. Санитарлық торапты тұрғын бөлмелер
тобына орналастыру кезінде әрбір тұрғын бөлмеде сору арналарын жобалау керек.
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5.5.2.14 Жеке тұрған аз қабатты ғимараттар үшін табиғи сору желдеткішіне жол
беріледі. Бұл жағдайда тарту желдеткіші механикалық себеппен және дәлізге ауа беру
арқылы қарастырылады.
5.5.2.15 Дезинфекциялық құралдарды, қышқылдар мен сілтілердің ағымдағы қорын
сақтау үй-жайларында, жатын үй-жайларда және көру залдарында тарту ауасын
орталықтандырмай берудің (жеке-тұрған аз қабатты ғимараттар үшін) табиғи сору
желдеткішіне жол беріледі.
5.5.2.16 Сыртқы ауаның жоғары есептік температурасы бар аудандарда ауа
қозғалысының жылдамдығын арттыруға арналған төбе желдеткіштерін орнатуды
қарастыру керек.
5.5.2.17 Сору желдеткішін қайта орталықтандыру кезінде қосалқы үй-жайларды
желдету жүйелеріне арналған жабдықпен бірге «В» дәрежелі процестері бар қызмет
көрсетілетін үй-жайлар жүйелерінің жабдықтарын орналастыруды қарастыруға жол
беріледі.
5.5.2.18 Мүгедектер мен қарттарға арналған үй-интернаттардың басқа үй-жайлары
үшін салыстырмалы ауа ылғалдылығы ҚР ҚН 4.02-01 сәйкес қабылданады.
5.5.2.19 Тартып-сору желдеткішінің жабдығы, ауаны беру және шығару
құрылғылары, ауа жинау шахталары және арналары тексеру, тазалау және
дезинфекциялау үшін қолжетімді болуы тиіс.
5.5.2.20 Сору желдеткішінің ауа өткізгіш жүйесі болаттан жасалуы тиіс. Құрылыс
конструкцияларында ауа өткізгіштер қолданылмайды.
5.5.2.21 Өте қатты қыста ғимараттарды жылыту үшін тұрғын үй-жайлардың,
сондай-ақ қоғамдық, әкімшілік жайларға адамдар тұрақты келіп-кететін үй-жайлардың
салқын едендерінің астында орналасқан едендер беттерін жылыту қарастырылады.
5.5.2.22 Қысы өте қатты аудандардағы ғимараттар үшін оның қатуын болдырмайтын
(ашық жылыту жүйелерін қоспағанда) қоспа қосылған суды қолдануға жол беріледі.
5.5.3 Электрмен жабдықтау жүйелері мен құрылғылары
5.5.3.1 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үйлерді электрмен жабдықтау
және ішкі электр жабдық жүйелерін жобалау барысында Қазақстан Республикасы
аумағында қолданылатын және осы бөлім нұсқауларына сәйкес нормативтік құжат
талаптары орындалады.
5.5.3.2 Электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету деңгейі бойынша
интернат-үйлердің электр қабылдағыштары Электр қондырғыларын орнату ережесіне
сәйкес анықталуы тиіс.
5.5.3.3 Кіріктірме және жапсарлас трансформаторлық шағын станцияларды
интернат-үйлерде орналастыруға жол берілмейді.
5.5.3.4 Интернат-үйлерде телефон байланысы, интернет, сымды хабар тарату және
теледидар, газ, түтіндену және су басу және т. б. сигнал құрылғысы кіретін электр
жабдықты, электр жарықтандыру, кешенді электр әлсіз токты желіні қарастыру керек.
5.5.3.5 Интернат-үй үй-жайларын жалпы жарықтандыру энергия үнемдеу
шамдарымен орындалады.
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Энергия үнемдеу шамдары қосалқы үй-жайларды (қоймаларды, лифтілердің машина
бөліктерін, электр қалқандарды, желдеткіш камераларын, техникалық үй асты қоймалары
және т. б.) жарықтандыру үшін қарастырылады.
5.5.3.6 Жалпы жарықтандыру жүйесі кезінде жұмыс беттерін барынша аз
жарықтандыру, жарықтандырудың сапалы көрсеткіштері және жекелеген үй-жайларға
ұсынылатын жарық көздері ҚР ҚН 2.04-01 сәйкес қабылданады.
5.5.3.7 Дәліздер мен тұрғын үй жайларына сөндіргіштерді орнатуды мүгедектерге,
оның ішінде төсек тартып жатқандарға қолжетімді болуды ескере отырып жүргізу керек.
5.5.3.8 Шамдар мен жарықтандыру аспаптары жақсы бекітілуі және мүгедектер
пайдаланған кезде барынша жоғары қауіпсіздікті қамтамасыз етуі тиіс.
5.5.3.9 Эвакуациялық жарықтандыру дәліздерде, негізгі өткелдерде және адамдарды
эвакуациялау үшін қызмет ететін баспалдақтарда; электр жарығымен емдеу үйжайларында, бассейндерде, балшықпен емдеу, душ және ванна залдарында, ванна
бөлмелерінде және реабилитациялық емдеудің шешіну бөлімдерінде, санитарлық
тораптарда, тамақ ішетін залдарда, сонымен қатар көру залдарында қарастырылады.
5.5.3.10 Найзағайдан қорғау қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына
сәйкес орындалады.
5.5.3.11 Ғимараттың тұйық кеңістіктері (әртүрлі функционалдық мақсаттағы үйжайлар, дәретхана кабиналары, лифтілер және т. б.), сонымен қатар адамдар, оның ішінде
есту қабілеті нашар адамдар жалғыз қалуы мүмкін лифт холдары диспетчермен немесе
кезекшімен екі жақты байланыспен жабдықталуы тиіс. Басқа жағдайларда шақыру
батырмасын қарастыру керек. Осындай үй-жайларда (дәретхана кабиналары, лифтілер
және т. б.) апатты жарықтандыру қарастырылуы тиіс.
5.5.3.12 Ақпараттық қызметтер, сауда киоскілері, кафе тіректері және т. б.
аймақтарындағы жарықтандыру ерін бойынша оқу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
5.5.3.13 Сымдар мен электр желілерін қорғау қолданыстағы нормативтік құжаттар
талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
5.5.3.14 Электр сымдар үшін болат құбырларды пайдалануға нормативтік
құжаттамада қарастырылған ерекше жағдайда жол беріледі.
5.5.4 Байланыс пен сигнализация құрылғысы
5.5.4.1 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үй ғимараттары байланысты,
теледидарлық және сымды хабар тарату, интернетті ұйымдастыру үшін желілермен және
құрылғылармен жабдықталуы тиіс.
5.5.4.2 Мүгедектерге арналған бөлмелерде тасымалды телефон аппараттарына
арналған штепсель ағытпалар қарастырылады.
5.5.4.3 Тікелей жедел дауыс зорайтқыш байланыс кезекші дәрігерлердің, кезекші
қызметкердің бөлмесінде, қабылдауды күтушілерге арналған үй-жайлардағы ем қабылдау
бөлмесінде қарастырылады.
5.5.4.4 Жатын бөлмелерде мүгедектің немесе қарттың әрбір кереуетінің басында
кезекші медициналық қызметкерді шақыруды қамтамасыз ететін екі жақты сигналдықсөйлесу құрылғысы қарастырылады.
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5.5.4.5 Интернат-үйлерде қалалық радиохабар таратудың таратқыш желісі
қарастырылады.
5.5.4.6 Сымды хабар тарату желісінің розеткалары мүгедектер қолдана алатындай
әрбір төсек басында қарастырылады.
5.5.4.7 Интернат-үйлерде, көру залдарында дыбыс күшейткіш қарастырылады.
5.5.4.8 Тұру сыйымдылығы үлкен интернат-үйлерде ішкі радиохабарлау жүйесі
қарастырылады.
5.5.4.9 Қызметкерлерге өрт туралы хабарландыру қарастырылады.
5.5.4.10 Интернат-үйлер уақыт аспаптарымен, ішкі сағатты белгілеу жүйелерімен
жабдықталады.
5.5.4.11 Уақытты есептеудің орталықтандырылған жүйесі қарастырылады.
Қайталама сағаттар кезекші қызметкер жайларында, вестибюльдерде, дәліздерде және
уақытты көрсету функционалдық қажет болып табылатын үй-жайларда орнатылады.
5.5.4.12 Интернат-үйлерде эфирлік теледидар бағдарламаларын қабылдауға арналған
теледидар қабылдағыштарын қосу үшін антенна-фидерлік құрылғылар қарастырылады.
Көрсетілген құрылғылар: жатын үй-жайларында, негізгі вестибюльдерде, мекеме
басшыларының бөлмелерінде және оқу дәрісханаларында қарастырылады.
5.5.4.13 Кабельдік телевизиялық жүйе, спутниктік телевидение тартуға жол беріледі.
5.5.4.14 Интернат-үйлердің инженерлік-техникалық жүйелерін автоматтандыру және
диспетчерлеуді жобалау барысында Қазақстан Республикасы аумағындағы қолданыстағы
Электр қондырғыларды орнату ережелерін, автоматтандыру жүйелерін жобалау жөніндегі
нормативтік құжаттарды, технологиялық процестерді, ғимараттар мен құрылыстарды
жобалаудың өртке қарсы нормаларын, инженерлік-техникалық жүйелерді жобалау
жөніндегі нормативтік құжаттарды және осы нормаларды басшылыққа алу керек.
5.5.4.15 Интернат-үйлердегі автоматтандыру және диспетчерлеуге келесідей
инженерлік жүйелерге мынадай артықшылық беріледі:
- жылумен жабдықтау, жылу беру, желдету, ауа баптау;
- электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру;
- сумен жабдықтау;
- лифт.
5.5.4.16 Өрттің туындағаны туралы автоматты хабарлау жүйелерімен жабдықталған
интернат-үйлерде өрт туындағанда және түтінді кетіру жүйелері қосылған кезде тартусору желдеткішінің сөну жүйесін автоматтандыруды қарастыру керек.
5.5.4.17 Интернат-үйлерде инженерлік-техникалық жүйелердің қалыпты жұмыс
режимінен ауытқуының, егер осындай ауытқулар адам өмірі үшін қауіптілікті,
жабдықтың, ғимараттың, құрылыстың немесе басқа материалдық құндылықтардың
бүлінуіне қауіп тудырса, апаттық сигнал қарастырылады.
5.6 Қоршаған ортаны қорғау
5.6.1 Интернат-үй жер телімін және аумақтарын жобалау мен ұйымдастыру кезінде
қоршаған ортаға, микроклиматқа кез келген кері әсерді барынша азайту, энергияны және
ресурстарды тиімді пайдалану арқылы ландшафтты және биологиялық әртүрлілікті дұрыс
пайдалануды қамтамасыз ету керек.
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5.6.2 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернат-үй ғимараттарын және
құрылыстарын жобалау, тұрғызу, реконструкциялау кезінде қоршаған ортаны қорғау,
табиғат ортасын қалпына келтіру, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
шаралар қарастырылуы тиіс.
5.6.3 Интернат ғимараттарын, құрылыстарын мынадай орындарға орналастыруға
жол берілмейді:
- қорыққа, кіші қорықтарға, табиғи ұлттық парктерге, ботаникалық бақтарға,
дендрологиялық парктер мен су қорғау жолақтарының (аймақтар) жерлеріне;
- қалалық орман жерлерін қоса алғанда, қаланың жасыл желекті аймақ жерлерінде;
- гидрометеорологиялық станцияларды қорғау аймақтарында;
- сумен жабдықтау көздерін санитарлық қорғау аймағында және су құбыры құрылыс
алаңдарында;
- егер жобаланатын объектілер шипажайлардың табиғат емдеу құралдарын
пайдалануға байланысты болмаса, шипажайлардың санитарлық қорғау округі аймағында.
5.6.4 Тұтынылатын суды азайту, айналымды және қайта-кезекті пайдалану
жүйелерінде пайдаланылатын суды арттыру, өнім бермейтін шығындар мен су шығынын
азайту, ластанған ағын судың тасталуын азайту және тоқтату, ағын суларды тазалау,
олардан құнды заттарды алу және т. б. сияқты су ресурстарын орынды пайдалану
шараларын ескеру қажет .
5.6.5 Объектіні жобалау барысында ластанған ағын суларды ығыстырудың алдын
алатын және жерасты және беткі сулардың тікелей ластануына кедергі келтірмейтін
шаралар қарастырылуы тиіс.
5.6.6 Құрылыс кезінде өндіріс қалдықтарының уақытша жиналуына және объектіде
пайдалануға жол беріледі. Құрылыс қалдықтары көлік жүретін қолайлы орынға
орналасқан алаңға сақталады. Уақытша жинау көлемі алаң өлшемімен анықталады.
5.6.7 Егер алыстатылған аумақта өсімдіктер мен жануарлардың сирек және
қорғалатын түрлері тіршілік етсе, жануар және өсімдік әлемін қорғау бойынша шаралар
өткізіледі.
5.6.8 Ағаштарды отырғызу кезінде: климаттық жағдайды, топырақ түрін, жауыншашын мөлшерін, жел бағытын, өсімдіктердің қүтілуін, тұрғындар мен қызметкерлердің
қауіпсіздігін ескеру керек. Ғимараттарды бұталармен зақымдаудан аулақ болу үшін
ғимаратқа тікелей жақын жерге биік ағаштарды отырғызу ұсынылмайды.
5.6.9 Жер телімі ландшафтын жобалау барысында ландшафтың табиғи даму шартын
ескеру керек.
6 ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ
ПАЙДАЛАНУ
6.1 Энергия тұтынуды азайтуға қойылатын талаптар
6.1.1 Ғимараттар мен бөліктер жүйелері үшін энергияны тиімді пайдалану бойынша
талаптарды ескеру арқылы ғимарат жобалануы тиіс.
6.1.2 Қазақстан Республикасы аумағындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарға
сәйкес объектің энергиялық тиімділігін арттыру бойынша шаралар шешімдерін және
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кешенін қарастыру керек.
6.1.3 Энергия көздерін тиімді қолдануды қамтамасыз ету үшін ғимараттың
қоршаушы конструкцияларында белгіленгеннен төмен емес пайдалы әрекет ету
коэффициент мәні болуы керек.
6.1.4 Жобалау кезінде жарық түсетін жақтары бойынша ғимаратты дұрыс
бағдарлауды қарастыру керек.
Ғимаратты дұрыс бағдарлау қыс мезгілінде жылуды табиғи сақтауға және жаз
мезгілінде салқындатуға септігін тигізуі, сонымен қатар үй-жайлардың инсоляциясын
қамтамасыз етуі керек.
6.1.5 Ғимарат конструкциясын қоршайтын жылуды тиімді қолдануды қамтамасыз
ету үшін энергияны үнемдеу материалдарын қолдану арқылы орындалуы тиіс.
6.1.6 Ғимараттың энергетикалық тиімділігін жетілдіру кезінде назарға климаттық
және жергілікті жағдайлар, сонымен қатар үй-жай ішіндегі климаттық жағдайлар алынуы
тиіс және экономикалық тиімділікті ескеру керек.
Бұл шаралар ғимараттың басқа техникалық талаптарына, сонымен қатар олардың
жалпыға бірдейлігіне, қауіпсіздігіне және мақсатты қолданылуына әсер етпеуі тиіс.
6.1.7 Ғимараттарды жобалау кезінде жылыту және ауаны баптау жүйлерінің оқтайлы
жұмысына бағатталған шаралардың орындалуын қамтамасыз ету қажет
6.1.8 Ғимараттарда жоғары тиімді баламалы жүйелерді орнату мүмкіндігін
(техникалық, экологиялық және экономикалық) қарастыру керек.
6.1.9 Жүйелік талаптар, егер олар техникалық, экономикалық және функционалдық
орынды болса, мыналарда қолданылуы тиіс:
- жылыту жүйелерінде;
- ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде;
- ауа баптау жүйелерінде;
- ірі желдету жүйелерінде;
- немесе осы жүйелер үйлесімінде.
6.1.10 Ғимараттарда температураны, ылғалды, ауа шығынын жеке реттеу
мүмкіндігін қарастыру керек.
6.1.11 Ағаштар отырғызуды ғимаратқа ауа келу айналымын жауып тастамайтындай
жүргізу керек.
6.1.12 Терезе әйнектерін бояуға жол берілмейді.
6.2 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
6.2.1 Шипажайларды санитарлық қорғау округі аймағына қарттар мен мүгедектерге
арналған интернаттар атмосфераның, топырақтың және сулардың ластануын, шудың
нормативтік деңгейлерін және электр магниттік өріс кернеулерін арттыруды тудырмаса,
оларды орналастыруға жол беріледі. Шипажайларды санитарлық қорғау округінің үшінші
аймағында табиғи емдеу құралдарына және шипажайдың санитарлық күйіне кері әсер
етпейтін объектілерді орналастыруға жол беріледі.
6.2.2 Мүгедектер мен қарттарға арналған интернаттарды суармалы және құрғақ
жерлерге, егіндік жерлерге, көп жылдық жемісті ағаштар отырғызылған және жүзім
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алқабы алып жатқан жер телімдеріне, сонымен қатар су қорғау қорғаныстары және басқа
ағаштар алып жатқан жерлерге ерекше жағдайларда жер заңнамасына сәйкес
орналастыруға жол беріледі.
6.2.3 Құрылыс материалдарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында
пайдаға асырылған материалдарды қайта өңдеу керек. Құрылыс қалдықтарын
рециклингтеу артықшылығы:
- құрылыс жұмыстарын жүргізу орындарында үнемді құрылыс материалдарын
қамтамасыз етеді, құрылыстың өзіндік құнын төмендетеді;
- қалдықтарды жою проблемаларын жеңілдетеді;
- экологиялық проблемаларды шешуге ықпал етеді.
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Түйінді сөздер: Интернаттар, есептік сыйымдылық, жобалау, балалар топтары,
алаңдар, жер телімі, аумақ, бөлмелер, вестибюль, үй-жай, өрт қауіпсіздігі, тұрмыстық
қызмет көрсету, сумен жабдықтау, канализация, санитарлық-техникалық қондырғылар,
шкафтар, электрмен жабдықтау, сыртқы жарықтандыру желілері, автомобиль қою аймағы,
әлсіз токты жүйелер.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной
сферы Республики Казахстан в соответствии с параметрическим методом нормирования,
ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую
социально-экономическую системы.
Настоящие строительные нормы являются одним из нормативных документов
доказательной базы технического регламента «Требования к безопасности зданий и
сооружений, строительных материалов и изделий» и направлены на устранение
технических барьеров в международном сотрудничестве в области строительства.
Настоящие строительные нормы содержат:
- цель нормативных требований;
- функциональные требования;
- требования к рабочим характеристикам.
Приемлемые решения и параметры выполнения требований данных строительных
норм приведены в СП РК 3.02-105-2013 «Дома - интернаты для инвалидов и
престарелых».
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СН РК 3.02-05-2013
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДОМА - ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПРЕСТАРЕЛЫХ
NURSING HOMES FOR DISABLED AND OLD-AGED
Дата введения - 2015-07-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пункт 1.1 изложен в соответствии с приказом Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к размещению,
участку, территории, объемно-планировочным решениям, составу и площадям
помещений, инженерному обеспечению домов-интернатов (медико-социальных
учреждений (организаций) стационарного типа) для инвалидов и престарелых.
1.2 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование,
строительство и реконструкцию зданий, предназначенных для проживания престарелых
и следующих категорий инвалидов:
- с поражением опорно-двигательного аппарата;
- с нарушением функций зрения;
- с нарушением функций слуха;
- психохроников с легким поражением умственного аппарата.
1.3 Настоящий нормативный документ не распространяется на дома-интернаты для
психохроников с тяжелыми поражениями умственного аппарата, нуждающихся в
пребывании в особых учреждениях.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие
нормативные документы:
Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и
сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный
постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»,
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января
2009 года № 14.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства
Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Издание официальное
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Правила
устройства
электроустановок,
утвержденные
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.
СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских населенных пунктов.
СН РК 3.02-20-2011 Культурно - зрелищные учреждения.
СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.
СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
РДС РК 1.01-01-2014 Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства. Основные положения.
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно
проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных
правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства,
действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий
год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту
ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих строительных нормах применяются термины по РДС РК 1.01-01, а
также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Акцент: Контрастный ориентир, элемент архитектурной среды, информационно
значимый для инвалидов и престарелых.
3.2 Габариты: Размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств)
по их крайним выступающим частям.
3.3 Дом-интернат: Медико-социальное учреждение, предназначенное для
постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и
медицинском обслуживании, социально-трудовой адаптации.
3.4 Доступность (безбарьерность): Свойство здания, помещения, места
обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой.
3.5 Досягаемость: Свойство мест обслуживания, имеющих параметры,
обеспечивающие возможность воспользоваться услугой, дотянуться до предмета, объекта
пользования.
3.6 Зона: Параметры и конфигурация функционально организованного
пространства, частично выделенного ограждающими конструкциями.
Пункт 3.7 изложен в соответствии с приказом Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
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3.7 Инвалид: Лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами,
контузиями), их последствиями, дефектами, которое приводит к ограничению
жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты.
3.8 Информативность: Использование средств информирования, своевременное
распознавание ориентиров, идентификация местонахождения и мест, являющихся целью
посещения, эффективная ориентация как в светлое, так и в темное время суток,
информационная поддержка на всем пути следования.
3.9 Коммуникационные пространства: Зоны и помещения зданий, сооружений
или участков, предназначенные, главным образом, для движения по ним людских
потоков.
3.10 Комфортность (удобство): Создание условий для минимальных затрат и
усилий инвалидов и престарелых на удовлетворение своих нужд:
- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного
обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и
получение услуги;
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации.
3.11 Места
обслуживания:
Части
зданий,
сооружений,
помещений,
зон, организованные и оборудованные для оказания услуг инвалидам и
престарелым.
3.12 Пандус: Наклонная плоскость для вертикального передвижения как внутри, так
и вне здания.
3.13 Подъем: Разность уровней (вертикальный размер) между ближайшими
горизонтальными плоскостями наклонного пути движения.
3.14 Подъемное устройство (платформа): Стационарная грузоподъемная машина
периодического действия для подъема и спуска инвалидов и престарелых,
размещающихся на платформе.
3.15 Пофасадное регулирование отопления: данное энергосберегающее
мероприятие является альтернативой установке термостатических клапанов на
отопительных приборах. Эффективно для протяженных зданий. Коррекция
температурного графика каждой из систем производится по температурным датчикам,
установленным в сборных вытяжных воздуховодах.
Пункт 3.16 изложен в соответствии с приказом Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
3.16 Престарелые: Люди старшей возрастной группы, мужчины 63 года и старше,
женщины 58 лет и старше.
3.17 Проход: Пешеходное пространство между функциональными и (или)
конструктивными элементами (оборудованием).
3.18 Система часофикации: Предназначена для обеспечения индикации сигналов
текущего времени на часах внутреннего и наружного использования. Системами
единого времени оснащают различные объекты, учреждения, в том числе домаинтернаты.
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3.19 Участок: Территория, выделенная для строительства и функционирования
дома-интерната.
3.20 Функциональные зоны: Территория, пространство в определенных границах с
установленным функциональным назначением.
3.21 Эргономические параметры: Параметры человека в условиях движения,
какой-либо деятельности.
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Цель нормативных требований
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности
зданий домовинтернатов для инвалидов и престарелых на всех стадиях их жизненного цикла в целях
защиты жизни, здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды, обеспечения
энергетической эффективности и ресурсосбережения.
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Здание домов-интернатов для инвалидов и престарелых в целом, его части и
отдельные элементы, а также основание под зданием должны выдерживать сочетания
нагрузок и других воздействий, которым оно может быть подвержено в течение всего
жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности.
4.2.2 Здание домов-интернатов для инвалидов и престарелых должно быть
спроектировано и построено таким образом, чтобы обеспечивалась возможность
предотвращения возникновения пожара в здании в процессе его эксплуатации.
4.2.3 В здании должна быть обеспечена возможность уменьшения опасности
возникновения и распространения пожара, его опасных факторов, а в случае его
возникновения - устойчивость несущих конструкций на время эвакуации в безопасную
зону людей, в том числе с физическими и умственными отклонениями, и ликвидации
пожара.
4.2.4 Здание домов-интернатов должно быть спроектировано и построено таким
образом, чтобы его внутренняя среда не оказывала недопустимого воздействия на
инвалидов и престарелых, вредных факторов в течение срока его службы при проживании
и пребывании в нем людей. На территории должны создаваться благоприятные условия
для жизнедеятельности людей с учетом влияния на окружающую среду.
4.2.5 В зданиях домов-интернатов должны создаваться необходимые комфортные
условия для проживания, обеспечивающие защиту жизни и здоровья инвалидов,
престарелых, а также сотрудников в процессе эксплуатации здания с учетом
благоустройства территории, архитектурно-планировочных решений, санитарногигиенических требований.
4.2.6 Внутренние инженерные системы в здании должны обеспечивать
благоприятные условия для проживания, включая температуру, влажность и скорость
движения воздуха, теплоустойчивость и теплоусвоение конструкций.
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4.2.7 Здания домов-интернатов должны проектироваться с учетом создания условий
для непрерывной подачи воды в требуемом количестве, не допуская загрязнений и утечек.
4.2.8 При проектировании системы и сети канализации здания должны обеспечивать
удаление жидких стоков без попадания их в систему водоснабжения, без загрязнения
почвы и окружающей среды.
4.2.9 Здания домов-интернатов должны проектироваться с учетом создания условий
для естественной инсоляции помещений, искусственного освещения, звукоизоляции,
обеспечивая необходимые условия для проживания инвалидов и престарелых.
4.2.10 В зданиях следует обеспечить защиту проживающих, персонала и имущества
от последствий взрывов, а также от несанкционированного проникновения и контактов
посторонних лиц.
4.2.11 При строительстве и эксплуатации зданий необходимо исключить
негативные воздействия на окружающую среду.
4.2.12 Системы отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха,
а также освещение в зданиях домов-интернатов для инвалидов и престарелых должны
функционировать в режиме экономии энергии и сохранения тепла.
4.2.13 При строительстве и эксплуатации зданий домов-интернатов должны
обеспечиваться рациональное использование природных ресурсов, максимальное
использование отходов производства и вторичных материалов.
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
5.1 Общие положения
5.1.1 Проектирование домов-интернатов для инвалидов и престарелых должно
осуществляться с выполнением предпроектного этапа работ по оценке градостроительной
ситуации, социального климата, социальных последствий размещения этих зданий в
предполагаемом районе, по выбору конкретного участка. По результатам исследований
должны быть определены меры, обеспечивающие благоприятные условия для интеграции
интерната в социальную среду выбранного для размещения проектируемого объекта
района.
5.1.2 Архитектурное решение объекта должно помогать инвалидам и престарелым:
- идентифицировать зоны здания, сооружения, помещения;
- находить и использовать коммуникационные пространства, определять
направления своего пути, в том числе при эвакуации;
- своевременно определять и уверенно избегать зоны риска.
5.1.3 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых должны обеспечивать своим
проживающим следующие виды услуг:
- проживание;
- питание;
- санитарно-гигиеническое обслуживание;
- обучение, культурно-массовое обслуживание, профессиональную подготовку (в
зависимости от индивидуальных возможностей инвалидов);
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- медицинское обслуживание (включая физическую реабилитацию);
- административно-бытовое обслуживание.
5.1.4 Вместимость, состав и площадь помещений зданий домов-интернатов в
зависимости от их функционального назначения и контингента пользователей, а также
наличие, виды и размер функциональных зон, планировочная организация участка
должны быть определены в каждом конкретном случае.
5.1.5 При проектировании и строительстве зданий следует учитывать степень
радоноопасности участка застройки, наличие техногенного радиоактивного загрязнения и
радиоактивность строительных конструкций.
5.1.6 Во всех помещениях необходимо предусмотреть устройства и приспособления
для облегчения физических усилий больных с ограниченными возможностями, в том
числе передвигающихся на колясках.
5.1.7 При проектировании домов и интернатов для инвалидов и престарелых
необходимо обеспечить:
- хорошую акустику в помещениях;
- легкость в использовании мебели, оборудования, техники;
- оптимальное освещение с учетом вероятности появления бликов.
5.1.8 При проектировании домов-интернатов необходимо учитывать, что инвалиды
с поражением опорно-двигательного аппарата делятся на две подгруппы:
- инвалиды, использующие при передвижении различные приспособления для
ходьбы;
- инвалиды, использующие при передвижении кресла-коляски.
5.1.9 При проектировании домов-интернатов необходимо учитывать, что инвалиды с
нарушениями функций зрения делятся на две основные группы:
- с полным нарушением функций зрения;
- люди с остаточным зрением (с частичным нарушением функций зрения).
5.1.10 При проектировании объектов для этой группы инвалидов необходимо
использовать систему дополнительных ориентиров:
- контрастных сочетаний цвета и фактуры материалов;
- звуковых сигналов;
- специальных направляющих и предупреждающих устройств;
- рельефных и силуэтных таблиц и указателей и т. п.
Инвалиды с нарушением функций зрения, у которых не нарушено антропометрическое строение организма, пользуются тростью, увеличивающей габариты обычных людей.
5.1.11 Инвалиды с нарушением функций слуха по своим антропометрическим
характеристикам близки к здоровым людям и не требуют внесения коррективов в
основные параметры элементов среды, зданий и сооружений, приведенных в настоящих
нормах.
Для инвалидов этой категории необходимо учесть требования к устройству
дополнительной визуальной и световой информации, а также электроакустические
приспособления.
5.1.12 При проектировании объектов для инвалидов-психохроников необходимо
учитывать неадекватность в поведении таких больных и обеспечить безопасность
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проживания в интернатах.
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий
5.2.1 Основания и несущие конструкции здания должны быть запроектированы,
возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях
эксплуатации была исключена возможность:
а) разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости
прекращения эксплуатации здания;
б) недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или здания в
целом вследствие деформаций, образования трещин.
Соответствие несущей конструкции требованиям по механической безопасности
может осуществляться на основании анализа всей проектируемой несущей конструкции и
ее элементов с применением табличных или опытных данных в целях обеспечения
надежности и устойчивости здания.
5.2.2 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 и 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 также
дополнительные требования заказчика-застройщика, например, к креплению тяжелых
элементов оборудования интерьера к стенам и потолкам.
5.2.3 Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем
предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с
установленными в проекте межремонтными периодами. Решение о применении менее или
более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем
увеличении или уменьшении межремонтных периодов устанавливается техникоэкономическими расчетами.
Материалы, конструкции и технологию строительных работ следует выбирать с
учетом обеспечения минимальных последующих расходов на ремонт, техобслуживание и
эксплуатацию.
5.2.4 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих
стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды,
биологических и других неблагоприятных факторов.
В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от
проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих
конструкций здания, а также образования недопустимого количества конденсационной
влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации
конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек.
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Должны применяться необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов.
5.2.5 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны
быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий,
возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных
воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы
должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных
температур и влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам.
Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и
защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.
5.2.6 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и
приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического
обслуживания, ремонта и замены.
Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных
конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при
возможных перемещениях конструкций.
5.2.7 В районах со сложными геологическими условиями при строительстве зданий,
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
различным инженерным сетям.
5.2.8 Ограждающие и несущие конструкции зданий должны приниматься согласно
требованиям соответствующих нормативных документов.
5.2.9 При размещении зданий на подрабатываемых территориях, на просадочных
грунтах, в сейсмических районах, а также других сложных геологических условиях
следует учитывать дополнительные требования соответствующих строительных норм:
- фундаменты зданий должны быть запроектированы с учетом физико-механических
характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического режима на площадках
застройки, а также степени агрессивности грунтов и подземных вод по отношению к
фундаментам и подземным инженерным сетям и должны обеспечить необходимую
равномерность осадка оснований под элементами здания;
- конструкции должны приниматься с учетом их эффективной и экономической
целесообразности в условиях конкретной площадки строительства.
5.3 Требования по пожарной безопасности
5.3.1 Пожарная безопасность и объемно-планировочное решение здания должны
соответствовать требованиям технических регламентов «Общие требования к пожарной
безопасности», «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений
системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и других нормативных
документов по пожарной безопасности, действующих на территории Республики
Казахстан.
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5.3.2 Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с
требованиями к СН РК 3.01-01.
5.3.3 К зданиям домов-интернатов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд
пожарных автомобилей. Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены
таким образом, чтобы пожарные могли надлежащим образом осуществлять работы по
спасению людей, защите собственности и использовать оборудование для тушения
пожаров.
Подъезды пожарных автомашин следует предусматривать к основным
эвакуационным выходам из зданий, к входам, ведущим к лифтам для пожарных
подразделений. Подъезды к фасадам здания пожарных автолестниц и автоподъемников
допускается проектировать по эксплуатируемым кровлям стилобатов и пристроек,
рассчитанным на соответствующие нагрузки.
5.3.4 Степень огнестойкости зданий домов-интернатов определяются в соответствии
с положениями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
5.3.5 Здания должны оборудоваться комплексом средств пожарной защиты и
соответствовать требованиям технического регламента «Требование по оборудованию
зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре».
5.3.6 В лечебно-трудовых, лечебно-производственных и производственных
мастерских запрещается использование взрывоопасных веществ и материалов.
5.3.7 Электрическое оборудование, приспособления и их работа должны быть
установлены таким образом, чтобы уменьшить их потенциальную возможность как
источников возгорания.
Кабели и электрические сети в зданиях учреждений социальной защиты населения
должны быть стойкими к распространению пламени, а при прокладке в объемах
лестничных клеток и коридоров они должны изготавливаться из материалов, имеющих
умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов
горения.
5.3.8 Ширина проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей
эвакуации должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых, обеспечивая
максимальную пропускную способность в самую многочисленную смену, в том числе для
маломобильных работающих.
5.3.9 На путях эвакуации должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное
освещение. При проектировании эвакуационной системы домов-интернатов необходимо
учитывать, что в интернатах недопустима поэтапная эвакуация.
5.3.10 Эвакуационные выходы должны быть четко обозначены и максимально
различимы для людей с нарушением функций зрения.
5.3.11 При проектировании эвакуационных путей ширину коридоров следует
рассчитывать с учетом обеспечения возможности одновременного проезда инвалидных
колясок в двух направлениях.
5.3.12 В домах-интернатах должны быть устроены автоматические системы
обнаружения дыма, автоматические системы пожарной и охранной сигнализации.
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5.3.13 Приемные устройства автоматизированных систем пожарной и охранной
сигнализации должны размещаться в помещении диспетчерского пункта инженерного
оборудования или в помещении дежурного технического персонала с круглосуточным
дежурством. Управление инженерными системами противопожарной защиты должно
осуществляться из этого помещения.
5.3.14 В домах-интернатах следует использовать автоматическое пожаротушение,
выполняющее одновременно и функции пожарной сигнализации.
5.3.15 При проектировании инженерного оборудования здания должна
предусматриваться разработка плана совместного функционирования инженерного
оборудования, используемого при пожаре.
В план должны быть включены:
- цель функционирования при пожаре противопожарной защиты здания;
- способы её достижения при использовании инженерного оборудования;
- перечень основного противопожарного инженерного оборудования и оборудования
двойного назначения, используемого при пожаре и в нормальных условиях эксплуатации.
В плане должна быть приведена хронометрическая последовательность
срабатывания элементов инженерного (и другого) оборудования, используемого при
пожаре (с учётом их возможных отказов), в частности положение оконных, дверных и
других проёмов.
5.3.16 Устройство пожарных лифтов в зданиях домов-интернатов, а также система
управления пожарными лифтами должны обеспечивать работу лифтов в обычном режиме
эксплуатации и в режиме «пожарная опасность» в соответствии с действующими
нормативными документами по пожарной безопасности.
5.3.17 Лифты, не используемые в качестве пожарных, в которых при возникновении
пожара не производится посадка-высадка пассажиров, должны автоматически – при
поступлении сигнала о пожаре с центрального пульта управления противопожарными
системами – опуститься на первый этаж, вне зависимости от команды находящихся в них
людей, и двери в них должны открыться для высадки пассажиров.
Лифты, в которых при возникновении пожара производилась посадка-высадка
пассажиров, должны начинать движение только после закрывания дверей. После высадки
пассажиров двери в них должны автоматически закрываться.
5.4 Требования по
эксплуатации зданий

обеспечению

охраны

здоровья

людей

в

процессе

5.4.1 Требования к размещению, участку и территории
5.4.1.1 Вопросы размещения домов и интернатов в системе застройки населенных
пунктов, удаления от промышленных объектов, транспортных магистралей и т.п., а также
вопросы природоохранных мероприятий следует решать в соответствии с
градостроительными требованиями нормативных документов, действующих на
территории Республики Казахстан.
5.4.1.2 Дома-интернаты следует возводить на обособленных огражденных участках.
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5.4.1.3 Дома-интернаты
следует размещать на озелененных территориях за
пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов по содержанию потенциально опасных для человека химических,
биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного
воздуха, уровню радиационного фона, радона, физических (шума, ультразвука, вибрации,
электромагнитных полей и др.) и других факторов.
5.4.1.4 На участке запрещается размещать объекты, функционально с ними не
связанные.
5.4.1.5 В случае загородного размещения домов-интернатов площадь зоны
проживания персонала следует принимать дополнительно к площади участка.
5.4.1.6 В составе территории должны быть предусмотрены следующие
функциональные зоны:
а) зона проживания и обслуживания с устройством мест приложения труда и отдыха;
б) зона приема с карантинным отделением и изолятором;
в) хозяйственная зона, в которой, в зависимости от конкретных условий,
располагаются гараж, котельная, прачечная, складские помещения, ремонтные
мастерские, овощехранилище и т.д.;
г) зона проживания обслуживающего персонала.
Примечания
1 Зона проживания обслуживающего персонала предусматривается только при загородном
размещении домов-интернатов.
2 На затесненных территориях для размещения хозяйственных, инженерных и подсобных помещений
рекомендуется использовать подземное пространство, в том числе под зданиями домов-интернатов, при
условии выполнения требований действующих нормативных документов.

5.4.1.7 Участки домов-интернатов следует размещать на жилых территориях
населенных пунктов, на рекреационных территориях пригородной зоны городов или в
сельской местности. В последних двух случаях здание должно проектироваться, с учетом
пешеходной доступности до входа на участок от остановочных пунктов общественного
транспорта с целью облегчения родственникам посещения проживающих.
5.4.1.8 Психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты общего типа
для престарелых и инвалидов со специализированными отделениями следует размещать
по преимуществу в сельской местности и в пригородных зонах городов.
5.4.1.9 Как участки домов-интернатов, так и прилегающие к ним пути движения,
начиная от остановочных пунктов общественного транспорта до территории зданий,
должны быть оснащены информационными световыми указателями и электронными
речевыми информаторами (активируемыми с помощью пульта дистанционного
управления) по путям движения к пунктам назначения (входам в здания или отдельные
помещения) по всей территории комплекса.
5.4.1.10 При въезде на участок интерната необходимо предусматривать
автомобильную стоянку. Вместимость стоянки следует рассчитывать исходя из
потребностей персонала, посетителей, административных целей учреждения с учетом
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расчетного уровня автомобилизации данного населенного пункта в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов.
5.4.1.11 При проектировании участка домов-интернатов для инвалидов и
престарелых следует соблюдать пути движения, обеспечивающие доступ инвалидов и
маломобильных лиц в здания.
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения
инвалидов и престарелых через проходы и вдоль них, при расположении зданий,
сооружений и комплексов в глубине участка следует сокращать пути от наиболее
вероятного входа на участок до входа в здание.
5.4.1.12 При размещении зданий и сооружений на участке следует:
а) разделять пешеходные и транспортные потоки на участке;
б) обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и
площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства;
в) обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между
входами и выходами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином
участке объектами.
5.4.1.13 Территория домов-интернатов должна быть огорожена, должны быть
предусмотрены въезды (в том числе запасной) с устройством дорог с твердым покрытием
из расчета нагрузки от пожарных машин, один из въездов должен быть хозяйственным.
К каждому зданию должны быть предусмотрены подъезды с противоположных
сторон, при въезде на территорию следует предусматривать проходную.
5.4.1.14 Хозяйственная зона участка должна быть изолирована, иметь твердое
покрытие, самостоятельный выезд, включать территорию зданий и сооружений
хозяйственного назначения, загрузочную площадку кухни и хранилищ, автостоянку,
площадку для мусоросборника, хозяйственный транспортный двор, площадку для сушки
белья.
Состав зданий и сооружений в хозяйственной зоне и ее размеры следует определять
с учетом размещения специальных зданий в структуре поселения, в пригородной зоне
городов, в сельской местности.
5.4.1.15 При необходимости на территории хозяйственной зоны может быть
предусмотрено
строительство котельной, гаража, прачечной (постирочной), бани,
дезкамеры, складов, холодильников, овощехранилищ, теплиц, ремонтных мастерских,
хранилищ горюче-смазочных материалов, водонапорной башни, трансформаторной
подстанции и других построек, необходимых для функционирования учреждения.
5.4.1.16 Состав, мощность и площадь хозяйственных сооружений, оборудование
хозяйственных площадок определяются расчетами и техническими условиями на
инженерное обеспечение объекта, а также требованиями действующих нормативных
документов.
5.4.1.17 Аллеи (дорожки), связывающие зоны участка и здания, которые посещаются
проживающими, следует проектировать удобными и безопасными для инвалидов, в том
числе на креслах-колясках, на всем протяжении.
5.4.1.18 Поверхность покрытия аллей (дорожек) следует проектировать прочной,
ровной, нескользкой (в том числе при увлажнении и охлаждении) цвет и фактура
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покрытия на всем протяжении аллеи (дорожки) должны контрастировать с цветом и
фактурой прилегающих поверхностей.
5.4.1.19 На пешеходных аллеях (дорожках) должны отсутствовать какие-либо
преграды, препятствующие движению инвалидов или затрудняющие его (элементы
благоустройства, озеленения, освещения, крышки люков колодцев, водоприемники и
решетки, водоотводящие лотки и т. п.). При невозможности устранения преграды вокруг
них следует предусматривать ограждение, вокруг бортиков предусматривается
предупредительная полоса с покрытием, контрастирующая по цвету и рельефу с
основным покрытием.
5.4.1.20 Вдоль аллей (дорожек) следует устраивать площадки отдыха.
5.4.1.21 Ландшафтные и фитодизайнерские композиции на участке должны
выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в информационную систему
объекта обслуживания.
5.4.1.22 При проектировании малых архитектурных форм (беседок, арок, газонов и
т.д.) на территории участка необходимо обеспечить к ним доступ инвалидов и
престарелых на креслах-колясках.
Беседки необходимо устанавливать таким образом, чтобы не возник перепад
уровней между поверхностями.
5.4.1.23 Вся уличная мебель должна быть безопасной (без острых углов,
шероховатостей и т.д.) и обработанной нетоксичными, экологически чистыми
покрытиями.
5.4.1.24 Искусственные водоемы на территории интернатов необходимо
проектировать с ограждением для обеспечения безопасности для людей с нарушением
функций зрения.
5.4.1.25 В вечернее время на территории участка должно быть обеспечено
искусственное освещение.
5.4.1.26 Уличный инвентарь, фонарные столбы располагаются в стороне от
пешеходных путей, ограждаются и окрашиваются в контрастный цвет, чтобы быть
максимально заметными для людей с нарушением функций зрения.
5.4.1.27 На территории участка объекта предусматривают отвод дождевых и талых
вод.
5.4.1.28 На территории домов-интернатов необходимо предусматривать установку
осветительных приборов. Их световой поток на путях движения должен обеспечивать
освещенность, при этом он не должен ослеплять пешеходов и засвечивать знаки,
указатели, световые маяки и т.д.
5.4.2 Требования к объемно-планировочным решениям
5.4.2.1 Объемно-планировочные решения зданий, планировка и оборудование
земельных участков домов-интернатов должны соответствовать
требованиям
СН РК 3.06-01 и другим нормативным документам, действующим на территории
Республики Казахстан.
5.4.2.2 В составе домов-интернатов необходимо предусматривать основные группы
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помещений:
а) проживания инвалидов и престарелых;
б) обслуживания (включающие помещения культурно-массового, медицинского,
помещения профессиональной подготовки и социальной адаптации, помещения,
обеспечивающие питание больных и персонала);
в) приема, включающие карантинное отделение;
г) изолятор;
д) административные;
е) хозяйственно-складские;
ж) проживания персонала (при загородном размещении домов-интернатов).
5.4.2.3 Жилые комнаты необходимо располагать так, чтобы они были изолированы
от культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных, лечебно-трудовых, столовой,
электрощитовой и других помещений, являющихся источниками распространения шума,
вибрации и запахов.
5.4.2.4 Ориентацию окон жилых помещений, комнат отдыха, дневного пребывания в
домах учреждений социальной защиты населения следует принимать на юг, юго-восток,
восток.
При наличии солнцезащиты допускается ориентировать окна вышеперечисленных
помещений на юго-запад.
Пункт 5.4.2.5 изложен в соответствии с приказом Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
5.4.2.5 Жилые помещения (жилые комнаты) и подсобные помещения следует
объединять в жилые группы, которые предусматриваются в составе:
- отделение для лиц, способных самостоятельно передвигаться и частично себя
обслуживать, но нуждающихся в дополнительном бытовом и медицинском
обслуживании;
- отделение для лежачих больных, нуждающихся в систематическом бытовом и
медицинском обслуживании и постоянном или периодическом уходе;
- отделение для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (если их
количество меньше, то допускается предусматривать жилые группы или помещения в
отделении для лиц, способных самостоятельно передвигаться).
При вместимости МСУ до 50 мест включительно, допускается объединять
указанные жилые группы.
5.4.2.6 Помещения проживания квартирного типа допускается размещать в отдельно
стоящих зданиях, рассчитанных на несколько квартир. Независимо от вместимости
домов-интернатов помещения обслуживания, приема, хозяйственные сооружения
предусматриваются общими для всего учреждения.
5.4.2.7 Жилые комнаты должны быть непроходными. Выход из комнаты в коридор в
домах-интернатах для инвалидов и престарелых следует предусматривать через шлюз
(прихожую).
5.4.2.8 Лежачих инвалидов и престарелых, как правило, следует располагать в
помещениях с учетом обеспечения их максимально быстрой эвакуации.
5.4.2.9 Планировка и оборудование всех помещений, посещаемых инвалидами и
престарелыми, должны предусматривать возможность пользования инвалидами14
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колясочниками.
5.4.2.10 Выступающие за плоскость стен элементы (телефонные кабины,
информационные указатели) не должны препятствовать на пути движения и быть
максимально безопасными и удобными для инвалидов.
5.4.2.11 Солнцезащитные устройства на окнах не должны ухудшать условия
естественной освещенности помещений и препятствовать эвакуации людей из здания.
Выполнять их следует из негорючих материалов.
Пункты 5.4.2.12 и 5.4.2.13 изложены в соответствии с приказом Комитета по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
5.4.2.12 В цокольном (подвальном) этаже объектов допускается размещать
следующие помещения: прачечную, складской блок, гардеробные, помещения отдыха
персонала, душевые, туалеты, а так же помещения разрешенные СН РК 3.02-07-2014.
В цокольном этаже домов-интернатов для инвалидов и престарелых не допускается
размещать помещения для пребывания проживающих.
5.4.2.13 При проектировании домов-интернатов необходимо предусмотреть
административно-бытовые помещения:
- помещения для персонала с гардеробом, санузлом;
- комната для посетителей;
- помещение инженерно-технического персонала;
- комната отдыха персонала;
- кабинет директора;
- кабинет заместителя директора по социальной работе;
- кабинет заместителя директора по хозяйственной части (в МСУ свыше 151 места);
- комната бухгалтерии;
- хозяйственные склады;
- прачечная - постирочная с группой помещений.
5.4.2.14 Лечебно-трудовые помещения необходимо размещать на первом этаже или в
отдельном корпусе, соединенном с основным зданием теплым переходом. Кладовую с
легковоспламеняющимися материалами не следует размещать непосредственно под
жилыми комнатами и палатами, а также рядом с ними. Из группы лечебно-трудовых
помещений следует предусматривать отдельный выход на участок.
5.4.2.15 Помещения, режим использования которых сопровождается шумом и может
причинять беспокойство проживающим, мешать или нарушать работу медицинского или
административного персонала (бойлерные с насосными установками, производственные
помещения, ремонтные мастерские, охлаждаемые камеры с насосным отделением,
вентиляционные камеры, компрессорные, учебно-производственные мастерские и
другие), не допускается размещать смежно, над и под спальными комнатами, учебными,
лечебно-диагностическими помещениями.
5.4.2.16 Санитарные узлы в жилых группах при коридорной системе следует
предусматривать при каждой спальной комнате.
5.4.2.17 Производственные помещения пищеблока во всех типах домов-интернатов
следует рассчитывать на работу на сырье, кроме питания инвалидов и престарелых,
помещения пищеблока должны обеспечивать питание персонала. Для всех типов домовинтернатов питание инвалидов и престарелых организуется в одну смену.
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5.4.2.18 Дома-интернаты для питания персонала
должны иметь отдельный
обеденный зал.
5.4.2.19 Обеденные залы допускается проектировать поэтажно с устройством мойки
для посуды, шкафов для ее хранения. В зданиях высотой два этажа и более, в случае
проектирования обеденного зала на первом этаже, допускается устройство лифтов для
транспортировки пищи.
5.4.2.20 К
группе
помещений
культурно-досугового
и
физкультурнооздоровительного назначения должны относиться зрительный зал с фойе, клубные
помещения (в составе библиотеки-читальни, интернет-клуба и комнат для кружковых
занятий), физкультурно-оздоровительные залы со вспомогательными помещениями.
5.4.2.21 Перед эстрадой или в конце зала необходимо предусматривать площадку
для размещения инвалидов на креслах-колясках.
5.4.2.22 Зрительные залы, предназначенные для показа кинофильмов, должны
проектироваться в соответствии с требованиями СН РК 3.02-20.
5.4.2.23 Зрительные залы следует проектировать с учетом установки в них
полумягких или жестких кресел со стационарными сидениями. Кресла должны быть
прикреплены к полу.
5.4.2.24 Не допускается размещать залы для демонстрации кинофильмов в
подвальных этажах зданий домов-интернатов для инвалидов и престарелых.
5.4.2.25 Ширина коридоров и проходов должна быть достаточной для свободного
движения инвалидов, пользующихся креслами-колясками.
5.4.2.26 При назначении ширины коридоров и проходов необходимо учитывать не
только ширину свободной зоны для движения инвалидов, но и направление открывания
дверей.
5.4.2.27 Все группы помещений следует размещать в одном или нескольких
корпусах (блоках), примыкающих друг к другу непосредственно или связанных между
собой отапливаемыми переходами. При этом хозяйственные помещения (прачечная,
дезинфекционная камера, гараж, склады инвентаря и оборудования и др.), как правило,
располагают в отдельном хозяйственном корпусе (корпусах). Не допускается размещать
гараж в жилом корпусе.
5.4.2.28 В целях недопущения дезориентации инвалидов и престарелых при
нанесении покрытий на стены необходимо избегать бликов на поверхностях, ярких пятен,
рисунков, узоров (кроме ориентировочных символов).
5.4.3 Требования к коммуникационным путям
5.4.3.1 Коммуникационные пути и пространства, обеспечивающие непрерывность
связей между входами, местами обслуживания и отдыха должны быть:
- доступными для различных категорий инвалидов и престарелых;
- безопасными для движения и отдыха в процессе движения;
- оборудованы для облегчения движения, получения своевременной информации;
- по возможности короткими, геометрически простыми.
5.4.3.2 К коммуникационным путям и пространствам относятся:
- входы и выходы;
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- вестибюльные группы;
- зоны и помещения, предназначенные для путей движения;
- части функциональных и рекреационных зон, содержащие пути движения;
- вертикальные средства передвижения с помещениями и площадками перед ними;
- лестницы и пандусы с поворотными и разворотными площадками.
5.4.3.3 Допускается объединение коммуникационных путей с зонами обслуживания
и отдыха в общих пространствах, в том числе пассажах, атриумах.
5.4.3.4 Поэтажные лифтовые холлы для облегчения ориентации инвалидов и
престарелых должны иметь на каждом этаже различные декоративные, пространственные
или цветовые решения интерьеров.
5.4.3.5 Все помещения в здании, которыми могут пользоваться инвалиды, должны
иметь доступные для них входы, которые при необходимости должны быть оборудованы
пандусами
или другими устройствами, обеспечивающими возможность подъема
инвалида на уровень входа в здание (лифтового холла или первого этажа).
5.4.3.6 Ступени лестниц следует проектировать глухими, ровными, нескользкими и
максимально безопасными
для инвалидов, в том числе с поражением опорнодвигательного аппарата, а также оборудованными поручнями.
5.4.3.7 Количество ступеней в лестничных маршах на пути следования инвалидов по
зрению должно быть одинаково.
5.4.3.8 Для инвалидов с нарушениями функций зрения участки лестничных маршей, а
также участки поручней должны обозначаться. Допускается использование подсветки
ступеней.
5.4.3.9 Под маршем лестницы следует устанавливать предупредительный барьер.
5.4.3.10 Ширина коридоров и проходов должна быть достаточной для свободного
движения инвалидов, пользующихся креслами-колясками.
5.4.3.11 При назначении ширины коридоров и проходов необходимо учитывать не
только ширину свободной зоны для движения инвалидов, но и направление открывания
дверей.
5.4.4 Требования к входным группам
5.4.4.1 Площадки перед входами в здание должны иметь твердое покрытие и
оборудоваться подогревом, если требуется по климатическим условиям. Площадки перед
входами в здания и сооружения, а также пандусы, лестницы и подъемные устройства для
инвалидов должны быть защищены от атмосферных осадков.
5.4.4.2 Минимальная площадь тамбуров при входах в здания и сооружения должна
устанавливаться в соответствии с возможностью беспрепятственного проезда и поворота
инвалида на кресле-коляске. Габариты тамбура зависят от расположения дверей и
направления их открывания.
5.4.4.3 Применение дверей на качающихся петлях и дверей-«вертушек» не
допускается.
5.4.4.4 Цвет двери должен отличаться от цвета стен.
5.4.4.5 На остекленных дверях с обеих сторон должны предусматриваться защитные
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решетки.
5.4.4.6 Для инвалидов с нарушениями функций зрения двери должны быть
оборудованы системой визуальной, тактильной и звуковой информации, обозначающей
расположение, направление открывания двери, назначение помещения, расположенного
за дверью.
5.4.4.7 Инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы должны
удовлетворять требованиям к стационарным пандусам.
5.4.4.8 При изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна
обеспечивать возможность поворота кресла-коляски.
5.4.4.9 При отсутствии пандуса лестница крыльца перед входом, доступная для
инвалидов и престарелых, должна быть дублирована подъемником в виде платформы с
вертикальной или наклонной (вдоль лестничного марша) траекторией движения.
5.4.4.10 Вестибюльную группу помещений следует размещать на уровне входа в
здание, доступного для инвалидов и престарелых.
5.4.4.11 Планировка вестибюля должна быть удобной для доступа инвалидов и
престарелых, включая передвигающихся на кресле-коляске, во все основные зоны, к
оборудованию и информации.
5.4.4.12 В вестибюле следует размещать информацию (в том числе в рельефнографическом и аудиоформате для людей с полным или частичным нарушением функций
зрения) о планировке путей движения по зданию, сооружению или комплексу, о
размещении доступных для проживающих в домах-интернатах мест обслуживания и
отдыха.
Пункт 5.4.4.13 изложен в соответствии с приказом Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
5.4.4.13 При вестибюле предусматривается, как минимум, один оборудованный
специальными приспособлениями для инвалидов и престарелых туалет или специальные
кабины в общем туалете (по одному в мужском и женском). При вместимости МСУ до 50
мест включительно, допускается предусматривать не менее одного указанного туалета
(кабины) на каждом этаже.
5.4.4.14 В вестибюле должны быть предусмотрены телефоны-автоматы.
5.4.5 Требования к устройству лифтов и подъемников
5.4.5.1 В этажных домах-интернатах должны предусматриваться лифты.
5.4.5.2 Перед дверьми лифтов и въездами на платформу подъемника
необходимо предусматривать свободные зоны, достаточные для маневрирования на
кресле-коляске.
5.4.5.3 В местах перепадов уровней (обычно менее одного этажа), там, где
невозможно устройство пандусов, следует предусматривать установку специальных
подъемников, приспособленных для самостоятельного пользования инвалидами на
креслах-колясках.
5.4.5.4 При использовании подъемных платформ для инвалидов на креслах-колясках
в габаритах этих устройств по длине следует учитывать пространство и для
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сопровождающего.
Подъемные платформы для инвалидов нужно размещать так, чтобы не перекрывать
движение по лестницам и пандусам.
5.4.5.5 Лифты должны иметь автономное управление из кабин и со всех этажей.
Кнопки управления следует делать крупными, с рельефными цифрами и располагать на
высоте, доступной для инвалида в кресле-коляске.
5.4.5.6 Обозначение позиции лифта должно быть визуальное и звуковое при
остановках и в движении с одновременным зажиганием соответствующего номера этажа
и звукового сигнала.
Визуальный указатель местонахождения кабины должен устраиваться над панелью
управления или над дверью.
5.4.5.7 Автоматические словесные объявления номеров этажей могут заменяться
звуковыми сигналами.
Перед началом движения даются условные сигналы о направлении движения лифта
(например, один сигнал - вверх, два - вниз).
5.4.5.8 Все контрольные кнопки должны иметь обозначения по Брайлю. Символы,
буквы, цифры должны выступать от поверхности панели и иметь изображение,
отвечающее стандартам (арабские цифры, шрифт "гельветика" в кириллице). Все
рельефные выступающие обозначения должны находиться слева от кнопок, к которым
они относятся, этажные кнопки должны иметь визуальные индикаторы, регистрирующие
каждый вызов, и включающиеся, когда вызов принят.
5.4.5.9 Кнопки срочного вызова или кнопки безопасности (сигнал тревоги и
непредвиденная остановка) должны группироваться и располагаться в зоне максимальной
доступности для инвалидов, в том числе на креслах-колясках. Кнопки должны быть
максимально легки в использовании и для их активации должно прилагаться минимум
усилий.
5.4.6 Средства информации и ориентации инвалидов
5.4.6.1 При проектировании домов-интернатов необходимо учитывать установку
информационных устройств, средств и их систем в зданиях и на участке для облегчения
ориентации в архитектурной среде инвалидов и престарелых.
5.4.6.2 Помещения домов-интернатов для инвалидов и престарелых должны оснащаться
последовательной и полной (от входа до отдельных помещений) визуальной информацией,
чтобы инвалиды с нарушениями функций слуха и речи могли ориентироваться без
дополнительного общения. Каждая комната и помещение должны быть четко обозначены,
знаки должны быть крупными и хорошо освещенными.
5.4.6.3 Для создания визуальной информации следует использовать общепринятые
символы и пиктограммы. Шрифт и начертание символов и указателей должны
выполняться в соответствии с действующими стандартами.
5.4.6.4 Экраны телемониторов и проекторов следует располагать в затененных
местах для обеспечения необходимой контрастности изображения. Не следует размещать
экраны со стороны оконных проемов.
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5.4.6.5 Цветографическое решение визуальных средств отображения информации
должно соответствовать общему интерьеру зданий, сооружений и обеспечивать четкость и
выразительность подачи информации.
5.4.6.6 Малые формы благоустройства следует применять контрастных цветов и
тонов по отношению к фону. Необходимо окрашивать опоры, поручни, стойки и другие
опорные устройства в контрастные по отношению к фону цвета и тона.
5.4.6.7 В зданиях и сооружениях помимо звуковых направляющих необходимо
устройство визуальных для людей с нарушением слуха.
5.4.6.8 На путях движения направляющие символы
и ограничительные
разметки должны быть четко обозначены и максимально различимы для слабовидящих
людей.
Также следует графически выделять на полу и на стенах зоны риска (например,
открывание полотна двери).
5.4.6.9 Допускается применять маяки с постоянным светом. Цвет маяков должен
быть различным для путей безопасного движения, зон повышенного внимания, зон
опасных или с ограниченной доступностью.
5.4.6.10 Объемно-планировочная
структура
здания
должна
обеспечивать
освещенные, прямолинейные пути движения и эвакуации для людей с недостатками
зрения. На путях движения предусматривают хорошо различимую маркировку или
ограждение.
5.4.6.11 Входы в санузел для инвалидов по зрению следует снабжать рельефными и
цветовыми опознавательными знаками, однотипными для всего объекта.
5.4.6.12 Применяемая звуковоспроизводящая техника по уровню звука, частоте,
длительности и интервалу звукового сигнала и т.д. должна соответствовать требованиям
действующих нормативных документов и воспроизводить в автоматизированном режиме
музыкальные, шумовые и речевые сообщения.
5.4.6.13 В культурно-массовых помещениях домов-интернатов следует предусматривать зрительные места, связанные с акустическими устройствами, работающими на основе индукционного контура или инфракрасного излучения.
5.4.6.14 Доступные для инвалидов средства телефонной связи (СТС) общего
применения должны быть оснащены регуляторами громкости, и эти особенности
необходимо обозначать.
5.4.6.15 При
проектировании
домов-интернатов
необходимо
учитывать,
что при малом времени реверберации речь может быть неразличима для
слабослышащих, а при продолжительном (в зальных помещениях) фоновый шум и эхо
мешают восприятию речи и неблагоприятно сказываются на людях с нарушением
слуха.
5.4.6.16 В помещениях, где предусмотрена звуковая информация, необходимо
дублирование информации надписями на дисплеях и табло. Системы пожарной
сигнализации должны содержать световую сигнализацию наряду со звуковой.
5.4.6.17 Тактильные поверхности покрытий полов должны обеспечивать
возможность их быстрого распознавания, а также уборки (очистки).
5.4.6.18 Тактильные информирующие поверхности должны быть безопасны для рук,
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а размещенные в плоскости пола - также для средств реабилитации инвалидов.
5.4.6.19 Ручки дверей, рычагов управления, выключатели, датчики, кнопочки,
клавиши инженерного оборудования должны выполняться из различных пластических
форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь.
5.4.7 Дополнительные требования
5.4.7.1 Для удобства инвалидов помещение дополнительно оборудуется
специальными креслами, с помощью которых инвалид может пересесть из кресла в
велоколяску (электроколяску) и наоборот.
5.4.7.2 Для лиц с нарушениями функций слуха необходимо делать дополнительно к
штатным
индивидуальные
встроенные
устройства
для
звукоусиления
и
звуковоспроизведения в местах обслуживания, отдыха, ожидания.
Пункт 5.4.7.3 изложен в соответствии с приказом Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
5.4.7.3 В помещениях обслуживания инвалидов с нарушениями функций слуха
следует предусматривать оборудованные подсветкой посты для специалистов жестового
языка.
5.4.7.4 При проектировании естественного освещения путей эвакуации следует
руководствоваться требованиями СН РК 2.04-01.
5.4.7.5 В зданиях домов-интернатов для инвалидов и престарелых следует
предусматривать системы очистки от мусора и пылеуборки, временного (в пределах
санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза. В проектах необходимо
предусматривать современное оборудование, облегчающее условия мусоро- и
пылеудаления, в том числе вакуумное пылеудаление.
Средства удаления мусора из зданий должны быть согласованы с системой очистки
населенного пункта.
5.4.7.6 При проектировании помещений домов-интернатов необходимо учитывать,
что инвалид, использующий дополнительные опоры в положении «стоя» и «сидя»,
занимает площадь, увеличенную по сравнению с габаритами здорового человека.
5.4.7.7 При проектировании следует руководствоваться исходными габаритами
инвалидов, а также учитывать, что лица с нарушением функций зрения и слуха
ориентируются в зданиях на ощупь при передвижении вдоль стен, мебели и оборудования
и при помощи поручней и ограждающих бортиков.
5.4.7.8 При проектировании лоджий минимальная ширина должна устанавливаться
из расчета поворота кресла-коляски.
5.4.8 Санитарно-гигиенические помещения
5.4.8.1 Санитарные узлы следует проектировать с учетом маневренности инвалидной
коляски и с учетом возможности устройства поручней и держателей.
5.4.8.2 Санитарные узлы следует проектировать как единое помещение, состоящее
из зон умывальной и туалетной.
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5.4.8.3 Санитарные узлы в домах-интернатах должны быть на каждом этаже
независимо от количества проживающих. При этом должны предусматриваться кабины
для пользования людьми на креслах-колясках или других приспособлениях.
5.4.8.4 Входы в санузлы для инвалидов по зрению следует снабжать рельефными и
цветовыми опознавательными знаками, однотипными для всего объекта. Мужские и
женские санузлы не следует размещать смежно.
5.4.8.5 Открывание дверей кабин туалетных должно быть, как правило, наружу, при
открывании дверей внутрь туалетная должна иметь увеличенные размеры.
5.4.8.6 Все помещения санитарных узлов должны иметь в полу трапы для слива
воды.
5.4.8.7 Ванные комнаты, душевые кабины должны проектироваться с учетом
свободного пространства для маневрирования на кресле-коляске и быть оборудованы
опорными поручнями, держателями.
5.4.8.8 Краны, раздельные для горячей и холодной воды должны ярко
маркироваться.
5.4.8.9 В умывальных, туалетных, совмещенных санитарных узлах следует
предусматривать полотенцесушители.
5.5 Инженерное обеспечение
5.5.1 Водоснабжения и канализации
5.5.1.1 Здания домов-интернатов должны быть оборудованы системами холодного и
горячего водоснабжения и канализации. В случаях, когда присоединение к
централизованным или местным сетям затруднено или невозможно, допускается
применение автономных систем водоснабжения и канализации по согласованию с
государственными службами Республики Казахстан.
5.5.1.2 При проектировании систем водоснабжения и канализации выполняются
требования СН РК 4.01-01, а также нормативных документов, действующих на
территории Республики Казахстан по проектированию внутренних сетей холодного и
горячего водоснабжения и канализации, наружных сетей и сооружений водоснабжения и
канализации, а также указаний настоящего раздела.
Пункт 5.5.1.3 изложен в соответствии с приказом Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №224-НҚ от 17 октября 2017 года.
5.5.1.3 Подачу холодной и горячей воды к сантехническим приборам (за
исключением технологических) рекомендуется предусматривать с автоматическим
пуском воды.
5.5.1.4 Умывальники должны быть надежно укреплены в стенах с учетом того,
чтобы выдержать вес человека, если он не может стоять, не опираясь на них.
5.5.1.5 Трубы с горячей водой должны быть защищены, так как инвалиды со слабой
чувствительностью в конечностях могут получить серьезные ожоги.
5.5.1.6 В умывальных для психохроников с поражением умственного аппарата
допускается установка термостатических смесителей.
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5.5.1.7 В помещениях умывальных и туалетных для психохроников с легким
поражением умственного аппарата, а также в помещениях, в которых они находятся без
наблюдения со стороны обслуживающего персонала, трубопроводы и запорная арматура
предусматриваются недоступными для них места установки смесителей решаются
требованиями технологического проектирования.
5.5.1.8 Нормы расходов воды на наружное пожаротушение должны приниматься в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов по водоснабжению.
5.5.2 Системы и устройства теплоснабжения, отопления и вентиляции
5.5.2.1 Тепловая мощность резервной котельной должна определяется из расчета
покрытия нагрузок на теплоснабжение спальных и лечебных помещений, для остальных
помещений предусматривается расход тепла только на дежурное отопление.
5.5.2.2 Дома - интернаты для инвалидов и престарелых по надежности
теплоснабжения должны относиться к первой категории.
5.5.2.3 При теплоснабжении домов - интернатов от котельной, принадлежащей
сторонней организации, предусматривается прокладка резервных трубопроводов.
5.5.2.4 При отсутствии существующих источников тепла предусматривается
строительство собственной котельной.
5.5.2.5 В резервных котельных с водогрейными котлами баки-аккумуляторы
горячего водоснабжения не предусматриваются.
5.5.2.6 Для котельных, работающих на газе, объем склада резервного топлива
определяется согласно требованиям действующих нормативных документов.
5.5.2.7 Прокладка транзитных трубопроводов теплоснабжения по подвалам и
техподпольям зданий домов - интернатов не допускается.
5.5.2.8 Разводка тепловых сетей для домов-интернатов, расположенных на участках
с высоким уровнем грунтовых вод, выполняется воздушной на низких опорах, а в местах
проездов и проходов - на высоких.
5.5.2.9 Прокладка трубопроводов перегретой воды и пара от индивидуального
теплового пункта до приточных вентиляционных камер по помещениям с постоянным
пребыванием людей и путям эвакуации запрещена.
5.5.2.10 Требования к температуре воздуха и влажности в помещениях
принимаются в соответствии с СН РК 4.02-01.
5.5.2.11 При обосновании допускается размещение недостающей поверхности
нагрева на внутренних ограждениях.
5.5.2.12 В зданиях домов-интернатов для инвалидов и престарелых, как правило,
предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
5.5.2.13 Воздух из жилых комнат необходимо удалять через вытяжные каналы
санузлов, примыкающих к этим комнатам. При размещении санузла на группу жилых
комнат следует проектировать вытяжные каналы из каждой жилой комнаты.
5.5.2.14 Допускается естественная вытяжная вентиляция для отдельно стоящих
малоэтажных зданий. При этом приточная вентиляция предусматривается с механическим
побуждением и подачей воздуха в коридор.
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5.5.2.15 Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной
подачи приточного воздуха (для отдельно-стоящих малоэтажных зданий) в помещениях
хранения дезинфекционных средств, текущего запаса кислот и щелочей, спальных
помещениях и зрительных залах.
5.5.2.16 В районах с высокой расчетной температурой наружного воздуха в теплый
период в помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматривать
установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха.
5.5.2.17 При децентрализованной системе вытяжной вентиляции допускается
предусматривать размещение оборудования систем, обслуживающих помещения с
процессами категории «В», вместе с оборудованием, предназначенным для систем
вентиляции вспомогательных помещений.
5.5.2.18 В помещениях домов-интернатов для инвалидов и престарелых
относительная влажность воздуха принимается в соответствии с СН РК 4.02-01.
5.5.2.19 Оборудование приточно-вытяжной вентиляции, устройства для подачи и
удаления воздуха, воздухозаборные шахты и каналы должны быть доступны для осмотра,
очистки и дезинфекции.
5.5.2.20 Воздуховоды систем приточной вентиляции должны выполняться из стали.
Воздуховоды в строительных конструкциях не применяются.
5.5.2.21 Для отапливаемых зданий с очень холодными зимами предусматривается
обогрев поверхности полов, расположенных над холодными подпольями жилых
помещений, а также помещений с постоянным пребыванием людей в общественных,
административных помещениях.
5.5.2.22 Для зданий в районах с очень холодными зимами допускается применять
воду с добавками, предотвращающими ее замерзание (за исключением открытых систем
отопления).
5.5.3 Системы и устройства электроснабжения
5.5.3.1 При проектировании
систем электроснабжения и внутреннего
электрооборудования домов-интернатов для инвалидов и престарелых выполняются
требования нормативных документов, действующих на территории Республики
Казахстан, и указания настоящего раздела.
5.5.3.2 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники
домов-интернатов
должны
определяться
согласно
Правилам
устройства
электроустановок.
5.5.3.3 Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в
домах-интернатах не допускается.
5.5.3.4 В домах-интернатах следует предусматривать электрооборудование,
электроосвещение, комплексную электрослаботочную сеть, в которую входит телефонная
связь, интернет, проводное вещание и телевидение, устройство сигнализации
загазованности, задымления и затопления и т.д.
5.5.3.5 Общее
освещение
помещений
домов-интернатов
выполняется
энергосберегающими лампами.
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Энергосберегающие лампы предусматриваются для освещения вспомогательных
помещений (кладовых, машинных отделений лифтов, электрощитовых, венткамер,
техподполий и т. п.).
5.5.3.6 Наименьшая освещенность рабочих поверхностей при системе общего
освещения, качественные показатели освещения и рекомендуемые источники света для
отдельных помещений принимаются согласно СН РК 2.04-01.
5.5.3.7 Размещение выключателей в коридорах и жилых помещениях следует
производить с учетом доступности для инвалидов, в том числе лежачих.
5.5.3.8 Светильники и осветительные приборы должны быть хорошо зафиксированы
и обеспечивать максимальную безопасность при пользовании инвалидами.
5.5.3.9 Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, основных
проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, в помещениях
электросветолечения, бассейнах, душевых и ванных залах грязелечения, ванных комнатах
и раздевальных отделениях реабилитационного лечения, в санитарных узлах, обеденных
залах, а также в зрительных залах.
5.5.3.10 Устройство молниезащиты выполняется в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
5.5.3.11 Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального
назначения, кабины туалетных, лифты и т.п.), а также лифтовые холлы, где люди, в том
числе с дефектами слуха могут оказаться одни, должны быть оборудованы двусторонней
связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку
вызова. В таких помещениях (санузлы, лифты и т.п.) должно быть предусмотрено
аварийное освещение.
5.5.3.12 В зонах информационных служб, торговых киосков, стоек кафе и т. д.
освещение должно обеспечивать возможность чтения по губам.
5.5.3.13 Проводка и защита электрических сетей должна проводиться в соответствии
с требованиями действующих нормативных документов.
5.5.3.14 Применение стальных труб для электропроводок допускается как
исключение в случаях, предусмотренных нормативными документами.
5.5.4 Устройство связи и сигнализации
5.5.4.1 Здания домов-интернатов для инвалидов и престарелых должны быть
оборудованы сетями и устройствами для организации связи, телевизионного и проводного
вещания, интернетом.
5.5.4.2 В комнатах для инвалидов предусматриваются штепсельные разъемы для
переносных телефонных аппаратов.
5.5.4.3 В домах-интернатах допускается установка видеотелефонной связи.
5.5.4.4 Прямая оперативная громкоговорящая связь предусматривается из кабинетов
дежурных врачей, дежурного персонала, процедурных кабинетов в помещения для
ожидающих приема.
5.5.4.5 В спальных помещениях у каждой койки инвалида или престарелого
предусматривается двухстороннее сигнально-переговорное устройство, обеспечивающее
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вызов дежурного медицинского персонала.
5.5.4.6 Розетки сети проводного вещания предусматриваются у каждой кровати с
возможностью пользования ими инвалидов.
5.5.4.7 В зрительных залах домов-интернатов предусматриваются звукоусиление.
5.5.4.8 В
домах-интернатах
с
большой
вместимостью
проживания
предусматривается система внутреннего радиовещания.
5.5.4.9 Предусматривается оповещение персонала о пожаре.
5.5.4.10 Дома-интернаты оснащаются приборами времени, системами внутренней
часофикации.
5.5.4.11 Предусматривается
система
централизованного
отсчета
времени.
Вторичные часы устанавливаются на постах дежурного персонала, в вестибюлях,
коридорах и в помещениях, где показания времени являются функционально
необходимыми.
5.5.4.12 В домах-интернатах предусматриваются антенно-фидерные устройства для
подключения телевизионных приемников, предназначенных для приема программ
эфирного телевидения. Указанные устройства предусматриваются в спальных помещениях, в главных вестибюлях, в кабинетах руководителей учреждений и в учебных
аудиториях.
5.5.4.13 Допускается прокладка телевизионных систем кабельного, спутникового
телевидения.
5.5.4.14 При проектировании автоматизации и диспетчеризации инженернотехнических систем домов-интернатов следует руководствоваться Правилами устройства
электроустановок, нормативными документами по проектированию систем автоматизации
технологических процессов, противопожарными нормами проектирования зданий и
сооружений, нормативными документами по проектированию инженерно-технических
систем, действующими на территории Республики Казахстан, и настоящими нормами.
5.5.4.15 В
домах-интернатах
предпочтительно
автоматизировать
и
диспетчеризировать следующие инженерные системы:
- теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха;
- электроснабжения и электроосвещения;
- водоснабжения;
- лифтов.
5.5.4.16 В домах-интернатах, оборудованных автоматическими системами
извещения о возникновении пожара, следует предусматривать автоматизацию системы
отключения приточно-вытяжной вентиляции при возникновении пожара и включение
систем дымоудаления.
5.5.4.17 В домах-интернатах предусматривается аварийная сигнализация отклонения
от нормального режима работы инженерно-технических систем, если такие отклонения
могут вызвать опасность для жизни людей, порчу оборудования, здания, сооружения или
других материальных ценностей.
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5.6 Охрана окружающей среды
5.6.1 При проектировании и организации участка и территории домов-интернатов
необходимо свести к минимуму любые отрицательные воздействия на окружающую среду
и микроклимат, обеспечить правильное использование ландшафта и биологического
разнообразия с эффективным использованием энергии и ресурсов.
5.6.2 При проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений
домов-интернатов для инвалидов и престарелых должны предусматриваться мероприятия
по охране и восстановлению
природной среды, обеспечению экологической
безопасности.
5.6.3 Размещение зданий, сооружений интернатов не допускается:
- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков,
ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон);
- на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов;
- в зонах охраны гидрометеорологических станций;
- в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных
сооружений;
- в зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не
связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.
5.6.4 В зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещать интернаты,
если они не вызывают загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышения нормативных
уровней шума и напряжения электромагнитного поля. В третьей зоне округа санитарной
охраны курортов допускается размещение объектов, которые не оказывают
отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние
курорта.
5.6.5 При проектировании объекта должны быть предусмотрены мероприятия,
предотвращающие
сброс
загрязненных
сточных
вод
и
препятствующие
непосредственному загрязнению подземных и поверхностных вод.
5.6.6 При строительстве допускается временное накопление отходов производства и
потребления на объекте. Строительные отходы хранятся на площадке, расположенной в
удобном для подъезда транспорта месте. Объем временного накопления определяется
размером площадки.
5.6.7 В случае, если на отведенной территории обитают редкие и охраняемые виды
растений и животных, проводятся мероприятия по охране животного и растительного
мира.
5.6.8 При посадке деревьев необходимо учитывать климатические условия,
тип почвы, количество осадков, направление ветра,
обслуживание растений,
безопасность проживающих и персонала. Во избежание повреждений зданий
ветками не следует высаживать высокие деревья в непосредственной близости от
здания.
5.6.9 При проектировании ландшафта участка необходимо учитывать условие
естественного развития ландшафта.
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
6.1 Требования к сокращению энергопотребления
6.1.1 Здание должно быть спроектировано и построено с учетом требований по
эффективному использованию энергии для систем зданий и частей.
6.1.2 Предусмотреть решения и комплекс мер по повышению энергоэффективности
объекта в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан
нормативными документами.
6.1.3 Для обеспечения эффективного использования источников энергии
ограждающие конструкции здания должны иметь значение коэффициента полезного
действия не ниже установленного.
6.1.4 При проектировании необходимо предусмотреть правильную ориентацию
здания по сторонам света.
Правильная ориентация здания должна способствовать естественному сохранению
тепла в зимний период и охлаждению в летний, а также обеспечивать инсоляцию
помещений.
6.1.5 Для обеспечения эффективного использования тепла ограждающие
конструкции здания должны быть выполнены с использованием энергосберегающих
материалов.
6.1.6 При совершенствовании энергетической эффективности зданий должны
приниматься во внимание климатические и местные условия, а также условия внутри
помещений, учитывая экономическую эффективность.
Эти меры не должны влиять на другие технические требования зданий, а также на их
общедоступность, безопасность и целевое использование.
6.1.7 При проектировании здания необходимо обеспечить выполнение мероприятий,
направленных на создание условий для оптимальной работы системы отопления и
кондиционирования воздуха.
6.1.8 Предусмотреть в зданиях возможности (технической, экологической и
экономической) установки высокоэффективных альтернативных систем.
6.1.9 Системные требования должны применяться в том случае, если они
технически, экономически и функционально целесообразны, по крайней мере, для:
- системы отопления;
- системы горячего водоснабжения;
- системы кондиционирования воздуха;
- крупных вентиляционных систем;
- или сочетания этих систем.
6.1.10 В зданиях следует предусматривать
возможности индивидуального
регулирования температуры, влажности, расхода воздуха.
6.1.11 Высадку деревьев необходимо производить так, чтобы они не блокировали
циркуляцию поступления воздуха в здание.
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6.1.12 Не допускается окрашивать оконные стекла.
6.2 Рациональное использование природных ресурсов
6.2.1 Размещение интернатов для инвалидов и престарелых на орошаемых и
осушенных землях, пашне, земельных участках, занятых многолетними плодовыми
насаждениями и виноградниками, а также на землях, занятых водоохранными защитными
и другими лесами, допускается в исключительных случаях в соответствии с земельным
законодательством.
6.2.2 Необходимо учитывать мероприятия по рациональному использованию
водных ресурсов таких, как сокращение водопотребления, увеличение использования
воды в системах оборотного и повторно-последовательного использования, сокращение
непроизводительных расходов и потерь воды, снижение и прекращение сброса
загрязненных сточных вод.
6.2.3 В целях обеспечения рационального использования строительного материала,
необходимо применение рециклинга строительных отходов, что обеспечит:
- экономию строительных материалов, снижение себестоимости строительства;
- облегчение проблемы утилизации отходов;
- решение экологических проблем.
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