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ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЖӘНЕ ЖАҢА НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ
БАЗАЛАРДЫҢ 2015-2020 жж. КЕЗЕҢІНДЕ ҚАТАР ӘРЕКЕТ ЕТУ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
VALUATION DEVELOPMENT AND REFINING ОF SТАТЕ REGULATION
IN THE FIELDS OF ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND
CONSTRUCTION
Енгізілу мерзімі –

1. ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ
1.1 «Қолданыстағы және жаңа нормативтік-техникалық базалардың 2015-2020 жж.
кезеңінде қатар әрекет ету нұсқаулығы» (ары қарай – Нұсқаулық) ғимараттар мен
құрылыстарды жобалауға арналған.
1.2 Нұсқаулық жобалау саласындағы жаңа және қолданыстағы нормативтіктехникалық базалардың, соның ішінде Еурокодтарға теңдестірілген, үйлестірілген ҚР ҚН
EN мен олардың ғимараттар мен құрылыстардың күш түсетін конструкцияларын есептеу
және жобалау жӛніндегі ұлттық қосымшаларының «қатар әрекет ету» (қатар қолданылу)
кезеңіндегі қолданылу және пайдаланылу тәртібін белгілейді.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
2.1 Осы Нұсқаулықты қолдану үшін мына сілтемелік нормативтік құжаттар қажет:
Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 9 қарашасындағы № 603-II «Техникалық реттеу
туралы» Заңы.
Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 16 шілдесіндегі № 242-II «Қазақстан
Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылдың 31 желтоқсанындағы № 1509
қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы құрылыс саласының нормативтік
базасын реформалау жӛніндегі тұжырымдама».
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылдың 17 қарашасындағы №1202
қаулысымен бекітілген «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен
бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.
1.01-01-2014 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтер. Негізгі ережелер» ҚР ҚБҚ.
1.01-01-2011 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтер. Негізгі ережелер» ҚР ҚН.
Ескертпе – Осы Нұсқаулықты пайдалану кезінде нормативтік құқықтық актілердің, нормативтіктехникалық құжаттар мен стандарттардың тиісті тізімдері мен кӛрсеткіштері бойынша сілтемелік
құжаттардың әрекеттілігін тексеру қажет. Сілтемелік-нормативтік құжат әрекеті тоқтатылған жағдайда,
оның орнына енгізілген құжат басшылыққа алынуы тиіс, ал сілтемелік нормативтік құжат ауыстырылмастан
алып тасталған болса, онда оған сілтеме жасалатын ереже осы сілтемені қозғамайтын бӛлікте қолданылады.

3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР. ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР
Осы Нұсқаулықта «Нормативтік сілтемелер» 2-бӛліміне енгізілген Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілері мен нормативтік-техникалық құжаттарынан
алынған терминдер мен анықтамалар, сондай-ақ қазіргі практикаға сәйкес қосымша
терминдер мен анықтамалар пайдаланылған.
3.1 Еурокодтар (EN Eurocodes): Ғимараттар мен құрылыстардың күш түсетін
құрылыс конструкцияларын жобалау мен есептеуге арналған кодталған еуропалық
нормалар жиынтығы. Еурокодтар ӛңірлік еуропалық нормалар болып табылады.
3.2
Баламалы
шешімдер
әдісі:
Нормалау
объектісі
қауіпсіздігінің,
функционалдығының және басқа да қасиеттерінің қолайлы шешімдер аясында
қолданылатын мақұлданған нормативтік құжаттарда мазмұндалған кӛрсеткіштерден
тӛмен емес деңгейін қамтамасыз ететін қолайлы шешімдер аясына сай келмейтін
инновациялық шешімдердің (баламалы техникалық шешімдер) пайдаланылуын меңзейтін
параметрлік нормаларды сақтау құралы.
3.3 Ұлттық тұрғыдан анықталатын параметр, НОП (Nationally Determined
Parameter) (NDP): Олар үшін символдар берілетін мәндерді, ғимараттар мен
құрылыстарды жобалау және салу кезінде рұқсат етілген кластарды немесе баламалы
процедураларды еркін таңдау үшін EN Еурокодында ашық қалдырылған ережелер,
параметрлер.
3.4 Ұлттық қосымша (National Annex): Ғимараттар мен құрылыстар
конструкцияларын жобалауда пайдалану үшін ұлттық деңгейде анықталатын
параметрлерді (NDPs), сондай-ақ анықтамалық қосымшаларды пайдалану туралы
шешімдерді және (EN Eurocodes) қағидаларына қайшы келмейтін қосалқы құжаттар
тізімін мазмұндайтын Еурокод (ҚР ҚН EN бӛлімінің) қосымшасы.
3.5 Ұлттық ережелер (National provisions): Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілері мен нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарын (нормаларын,
ережелерін) белгілейтін ұлттық заңдар, нормативтік құжаттар, әкімшілік қаулылар және
т.б.
3.6 ҚР НТҚ: Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық құралы.
3.7 Құрылыстық нормалаудың параметрлік әдісі: Берілген нормативтік талап қол
жеткізуі тиіс нәтижеге (мақсатқа) баса кӛңіл бӛлетін және оған қол жеткізудің кӛптеген
баламалы жолдарын ұйғаратын әдіс.
3.8 Құрылыстық нормалаудың ұйғару әдісі: Белгілі бір кӛлемдік-жоспарлық,
конструкциялық және ӛзге де шешімдерді, материалдарды, бұйымдарды, жабдықтарды,
жұмыс сипаттамаларын, дайындау, монтаждау әдістерін, пайдалану шарттарын, қабылдау
тәртібін және мақсатқа қол жеткізудің басқа да тәсілдерін ұйғаратын, құрылыс
объектілерінің әр элементіне берілетін сипаттаманы қамтитын әдіс.
3.9 ҚР ҚБҚ: Қазақстан Республикасының құрылыста басшылыққа алынатын
құжаты.
3.10 ҚР ҚН EN: Қазақстан Республикасының Еурокодтарға (EN Eurocodes)
теңдестірілген құрылыс нормалары.
3.11 ҚР ҚН: Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары.
3.12 Құрылыс (ғимарат) (Structure): Күш түсетін конструкция, яғни ғимараттар
2

мен құрылыстардың механикалық беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін
жобаланған ӛзара байланысты бӛліктердің ұйымдасқан жиынтығы (ID 1).
3.13 ҚР ЕЖ: Қазақстан Республикасының ережелер жинақтары.
3.14 Арнайы техникалық шарттар (АТШ): Берілген объект үшін жоқ
нормативтерді алмастыратын немесе қолданыстағы нормативтерді аталған айрықшалықты
параметрлерді есепке алу тұрғысынан толықтыратын жобалау мен құрылыс салудың
ерекше нормалары.
3.15 Техникалық шарттар (Technical specifications): құрылыс бұйымдарына hEN
және ETA (CPD 4.1-бабы).
3.16 Еурокодтарға теңдестірілген ҚР ҚН EN құрылыс нормаларының әр бӛлімінде,
ҚР ҚН EN бӛлімдерінің ұлттық қосымшаларында және нормативтік-техникалық
құралдарда қарастырылатын мәселелердің ерекшеліктері бойынша белгілі бір құжатқа
қатысты терминдер мен анықтамалар келтіріледі.
3.17 ҚР ҚН EN құрылыс нормаларында мынадай қысқартулар қолданылады:
CEC – Еуропалық қоғамдастықтар комиссиясы (Commission of the European
Communities);
CEN – Стандарттау жӛніндегі еуропалық комитет (Comite Europeen de
Normalisation);
CPD – Құрылыс бұйымдары бойынша директива (Construction Products Directive);
EFTA – Еуропалық еркін сауда қауымдастығы (European Free Trade Association);
EN – еуропалық нормалар (еуропалық стандарт) (EuroNorm);
ENV – әзірленіп жатқан еуропалық нормалар (алдын ала еуропалық стандарт)
(EuroNorm Vornorm (European Pre-standard));
EOTA – Техникалық бақылау жӛніндегі Еуропалық ұйым (European Organization for
Technical Approval);
ER – Негізгі талап (Essential Requirement);
ETA – Еуропалық техникалық бақылау (European Technical Approval);
ETAG – Техникалық бақылау бойынша еуропалық директивалар (European Technical
Approval Guidelines);
EU – Еуроодақ (European Union);
hEN – құрылыс бұйымдарының үйлестірілген еуропалық стандарты (Harmonized
European Standard for a construction product) (СЕ таңбалауын алу үшін);
ID – Түсіндіру құжаты (Interpretative Document);
NDP – ұлттық тұрғыдан анықталатын параметр, НОП (Nationally Determined
Parameter);
NSB – стандарттау жӛніндегі Ұлттық орган (national standard body);
PT – жобалық жұмыс тобы (Project Team);
SC – қосалқы комитет (Subcommittee);
TC – техникалық комитет (Technical Committee).
3.18 Символдар мен белгілеулер ҚР ҚН EN әр бӛлімінде келтіріледі.
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4. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
4.1 Құрылыс саласының жаңа нормативтік базасы
4.1.1 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ӛзара байланысты нормативтік құқықтық актілер, мемлекеттік нормативтік құжаттар және
нормативтік-техникалық
құжаттар,
стандарттар
жүйесі
ретінде
Қазақстан
Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде пайдаланылатын
нормативтік базаны құрайды (1.01-01 ҚР ҚН).
4.1.2 2010-2014 жж. кезеңінде құрылыс саласында жобалау практикасына озық
еуропалық жүйені енгізуге бағытталған және Еурокодтарға теңдестірілген ҚР ҚН EN
жүйесінің әдістерін енгізу жолымен құрылыс объектілерінің қауіпсіздігін, тӛзімділігін
және пайдалануға жарамдылығын арттыруға мүмкіндік беретін нормалаудың параметрлік
әдісіне негізделген жаңа нормативтік база құрылды.
4.1.3 Жаңа нормативтік база мыналардан тұрады:
- құрылыс заңнамасынан (Заңдар мен заңға тәуелді актілерден);
- техникалық регламенттерден;
- құрылыс нормаларынан;
- ережелер жинақтарынан;
- құрылыста басшылыққа алынатын құжаттардан;
- Қазақстан Республикасының Еурокодтарға (EN Eurocodes) теңдестірілген құрылыс
нормаларынан және олардың Ұлттық қосымшаларынан;
- нормативтік-техникалық құралдардан;
- технологиялық жобалау нормаларынан;
- материалдық және еңбек ресурстарын шығындау нормаларынан;
- технологиялық карталардан;
- сметалық нормалардан;
- құралдардан, ережелерден және әдістемелік нұсқаулықтардан;
- мемлекеттік стандарттардан (ҚР СТ, ҚР СТ EN, ҚР СТ ИСО және т.б.).
4.1.4 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы техникалық нормалау мен
стандарттаудың құқықтық базасы инвестициялық қызмет субъектілерінің ӛзара
қатынастарын, олардың құқықтарын, міндеттерін және ӛнімдер мен қызмет кӛрсетулердің
сапасы үшін жауапкершілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы болып
табылады (1.01-01 ҚР ҚН).
4.1.5 Техникалық регламенттер әлеуметтік тұрғыдан маңызды, айқындаушы
мақсаттарды және құрылыс ӛнімін жасау барысында басшылыққа алынуы тиіс,
орындалуы міндетті маңызды (базалық) талаптарды белгілейді. Қазақстан
Республикасының «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен
бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінде 6 маңызды
(базалық) қауіпсіздік талабы анықталған:
1) механикалық беріктік және тұрақтылық;
2) ӛрт қауіпсіздігі;
3) денсаулық (адамдар мен жануарлардың) пен қоршаған орта қауіпсіздігі;
4) пайдалану барысындағы қауіпсіздік;
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5) шуылдан қорғау;
6) энергия үнемдеу және жылу сақтау.
4.1.6 Құрылыста басшылыққа алынатын құжаттар (ҚР ҚБҚ) – құрылыстағы
нормативтік құжаттардың ұйғару сипатына ие ерекше түрі. Құрылыста басшылыққа
алынатын құжаттар сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтіктехникалық құжаттарды, жобалау алдындағы және жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу,
бекіту, қолдану тәртібіне, авторлық және техникалық қадағалауды ұйымдастыру мен
жүргізуге қойылатын талаптарды, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері
бойынша уәкілетті мемлекеттік органның құзыретіне жататын басқа да мәселелер
бойынша ұйымдық-технологиялық, ұйымдық-әдістемелік процедураларды белгілейді
(1.01-01 ҚР ҚБҚ).
4.1.7 Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары (ҚР ҚН) Қазақстан
Республикасының «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен
бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің
ғимараттардың немесе құрылыстардың үлгілері, инженерлік жүйелер және т.б. бойынша
базалық қауіпсіздік талаптарын нақтылайды және айқындайды. Қазақстан
Республикасының құрылыс нормалары нормалаудың параметрлік әдісі негізінде
әзірленген және нормалау мақсаттарын айқындайтын талаптарды, міндетті
функционалдық (пайдалану) талаптарын, сондай-ақ нормаланатын объектінің
функционалдық талаптармен белгіленген техникалық сипаттамаларын бағалау үшін
пайдаланылатын жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптарды мазмұндайды (1.01-01
ҚР ҚН).
4.1.8 Қазақстан Республикасының Еурокодтарға теңдестірілген құрылыс нормалары
(ҚР ҚН EN) мен олардың Ұлттық қосымшалары күш түсетін конструкциялардың ӛздерін,
сондай-ақ жекелеген конструкциялық элементтерді жобалаудың, есептеудің және
параметрлерін анықтаудың жалпы қағидалары мен ережелерін белгілейді. Олар
құрылыстың дәстүрлі әдістеріне де, сондай-ақ инновациялық қолданыстағы аспектілеріне
де қатысты, бірақ бұл ретте стандартты емес конструкцияларға немесе сарапшыларды
тартуды қажет ететін арнайы шешімдерге арналған ережелерді мазмұндамайды. «Қатар
әрекет ету кезеңінде» ҚР ҚН EN Қазақстан Республикасы аумағында ерікті негізде
қолданылады (1.01-01 ҚР ҚН).
4.1.9 Нормативтік-техникалық құралдар (ҚР НТҚ) жобалау мен құрылыс салудың
еуропалық әдістемесін игеруді жеңілдету, ҚР ұлттық ерекшеліктерін есепке ала отырып,
есеп мысалдарымен оларды түсіндіру және толықтыру үшін ҚР ҚН EN тиісті бӛлімдеріне
арнап әзірленген.
4.1.10 Ережелер жинақтары (ҚР ЕЖ) және (немесе) нормативтік-техникалық
құралдар (ҚР НТҚ), технологиялық жобалау нормалары (ТЖ), материалдық және еңбек
ресурстарын шығындау нормалары (ШН), технологиялық карталар (ТК), сметалық
нормалар (СМН), құралдар, ережелер және әдістемелік нұсқаулықтар (ҚӘҚ), соның
ішінде құрылыс материалдары мен бұйымдарына арналған стандарттар түріндегі
Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық құжаттары практикада тексерілген
ережелерді, Қазақстан Республикасы құрылыс нормалары мен техникалық
регламенттерінің міндетті талаптарын дамыту және қамтамасыз ету үшін ұсынылатын
параметрлерді белгілейді (1.01-01 ҚР ҚН).
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4.1.11 Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары (ҚР СТ, ҚР СТ EN, ҚР
СТ ИСО және т.б.) ғимараттар мен құрылыстардың жекелеген бӛліктерінің ұсынбалы
параметрлері мен сипаттамаларын, оларды сынау әдістерін, осы ӛнімді әзірлеу, ӛндіру
және пайдалану кезінде техникалық бірлікті қамтамасыз ететін, құрылыс материалдары
мен бұйымдарына қойылатын талаптарды белгілейді (1.01-01 ҚР ҚН).
4.1.12 Ерікті түрде қолданылатын нормативтік-техникалық құжатта белгіленген
негізгі ережелер мен параметрлер, жекелеген объектілерді жобалау және салу
практикасында пайдалануға осы құжат таңдалған жағдайда, осы объектілерде міндетті
түрде сақталуы тиіс.
4.2 Құрылыс саласының қолданыстағы нормативтік базасының негізгі
ережелері
4.2.1 ТМД елдерінде, соның ішінде Қазақстан Республикасында да қолданылатын
нормалау жүйесі объектілерді жобалауда баламалы нұсқалардың қолданылуына жол
бермейтін бекітілген құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚР ҚНжЕ, ҚНжЕ және т.б.),
стандарттарға (МемСТ) сәйкес жобалау параметрлерінің қатаң сақталуын кӛздейтін
ұйғару әдісіне негізделген. Бұл құрылыстық жобалау саласына шетелдік және отандық
инвестициялардың, жаңа ғылыми-техникалық әзірленімдер мен шешімдердің тартылуын
тежейді.
4.2.2 Қолданыстағы нормативтік база сондай-ақ бірінші топтағы шекті күйлер – күш
кӛтеру қабілеттілігінің және екінші топтағы шекті күйлер – конструкциялардың, ғимараттар
мен құрылыстардың пайдалануға жарамдылығын анықтау санатына жататын иілулердің,
деформациялардың шекті күйлері бойынша есептеу әдістерін қолдана отырып, ғимараттар
мен құрылыстар конструкцияларын беріктігі, тұрақтылығы, тӛзімділігі, пайдалануға
жарамдылығы бойынша есептеу үшін қажетті нормативтерге бӛлінеді.
4.2.3 Құрылыс конструкцияларын, ғимараттар мен құрылыстарды ықпалдардың
(жүктемелердің) кейбір түрлеріне есептеу әдістемелерін регламенттейтін қолданыстағы
нормативтік базаның нормативтік құжаттары конструкцияларға жасалатын ықпалдардың
кейбір ерекшеліктерін есепке алуға мүмкіндік бермейтін қатаң регламенттелген ережелерді,
параметрлер мен коэффициенттерді мазмұндайды.
4.3 Жаңа немесе қолданыстағы нормативтік базаларды «қатар әрекет ету
кезеңінде» қолдану
4.3.1 Құрылыс объектілерін жобалау кезінде қолданыстағы, жаңа нормативтік базаны
қолдануды немесе жаңа және қолданыстағы нормативтік базалардың нормативтік
техникалық құжаттарын бір мезгілде (бірге) қолдануды жобалауға берілетін техникалық
тапсырмада Тапсырыс беруші анықтайды, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманың
түсіндірме жазбасында ашып кӛрсетеді және негіздейді.
4.3.2 «Қатар әрекет ету кезеңінде» нормалаудың параметрлік және ұйғару әдістерінің
қағидалары мен тәсілдерінің әр түрлі болуына байланысты жобалау және құрылыс салу
кезінде болжалды қайшылықтарға жол бермеу үшін жаңа және қолданыстағы нормативтік
базалардың нормативтік техникалық құжаттарын бір мезгілде (бірге) пайдаланбаған жӛн.
4.3.3 Жаңа және қолданыстағы нормативтік базалардың нормативтік техникалық
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құжаттарын бір мезгілде (бірге) пайдалану қандай да бір құжаттар жаңа нормативтік база
құжаттарына баламалы шешімдер ретінде, не қолданыстағы нормативтік база құжаттарына
арнайы техникалық шарттар (АТШ) түрінде пайдаланылған жағдайда мүмкін болады.
Баламалы шешімдерді қолдану 1.01-01 ҚР ҚБҚ ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
Арнайы техникалық шарттарды қолдану 1.02-03 ҚР ҚН ережелеріне сәйкес жүзеге
асырылуы тиіс.
4.3.4 Баламалы шешімдерді қолдануға тек олар нормалау объектісі қауіпсіздігінің,
функционалдығының және сапасының қолайлы шешімдер әдісі аясында қолданылатын
мақұлданған нормативтік құжаттарда мазмұндалған кӛрсеткіштерден тӛмен емес деңгейін
қамтамасыз еткен жағдайда ғана жол беріледі.
4.3.5 «Қатар әрекет ету кезеңінде» нормативтік техникалық құжаттарды қолданудың
1-кестеде шартты түрде берілген 4 нұсқасы мүмкін болады.
1-кесте – Нормативтік техникалық құжаттардың
«қатар әрекет ету кезеңіндегі» қолданылуы

Қолданылу
нұсқалары
1-нұсқа

2-нұсқа
3-нұсқа

4-нұсқа

Қалақұрылыстық, кӛлемдікКүш түсетін конструкциялар мен
жоспарлық шешімдер және
конструкциялық элементтерді
инженерлік жүйелерді жобалау
есептеу және жобалау жӛніндегі
бойынша құжаттар
құжаттар
ҚН, ЕЖ, ҚБҚ және т.б. – жаңа ҚР ҚН EN Ұлттық қосымшаларымен
нормативтік база
және
нормативтік-техникалық
құралдарымен
ҚНжЕ, ҚН, ҚБҚ және т.б. – ҚНжЕ, ҚНжЕ құралдары және т.б. –
қолданыстағы нормативтік база
қолданыстағы нормативтік база
ҚНжЕ, ҚН, ҚБҚ және т.б. – ҚР ҚН EN Ұлттық қосымшаларымен
қолданыстағы нормативтік база
және
нормативтік-техникалық
құралдарымен
ҚН, ЕЖ, ҚБҚ және т.б. – жаңа ҚНжЕ, ҚНжЕ құралдары және т.б. –
нормативтік база
қолданыстағы нормативтік база

Ескертпе: Жобалау кезінде құжаттарды қолданудың 3-ші нұсқасы,
техникалық шарттарды қолдана отырып, жүзеге асырылуы мүмкін.

1.02-03 ҚР ҚН сәйкес АТШ арнайы

4.3.6 Баламалы жобалық шешімдер негізгі әзірлеушінің шешімі бойынша, тапсырыс
берушімен келісе отырып қолданылады.
Ғимараттар мен құрылыстарды есептеу мен құрастырудың нормативтік және
нормативтік-техникалық құжаттарда келтірілген Ережелерден ӛзгешеленетін баламалы
ережелерін олардың нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттардың тиісті
бӛлімдерінде келтірілген Қағидаларға толық сәйкестігі дәлелденген жағдайда ғана
қолдануға болады (1.01-01 ҚР ҚБҚ).
Бұл дәлелдер мойындалған ғылыми ережелерге, апробацияланған техникалық
шешімдерге негізделуі және ғимараттар мен құрылыстарға ҚР ҚН EN 1990-1999
бӛлімдерінде қарастырылғанға тең немесе одан кӛбірек сенімділікті қамтамасыз етулері
тиіс.
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4.3.7 Баламалы норматив құрылыс конструкциялары үшін қолданылатын
жағдайларда тиісті жұмыс сызбалары әзірленеді және құрылысқа арналған жобалықсметалық құжаттама құрамында олардың қолданылуын негіздейтін есептер ұсынылады.
4.3.8 Конструкцияларды есептеу әдістерін сараптау кезінде тиісті нормативтік
талаптарға жауап беретін есептеу әдісін мазмұндайтын құжаттамадан тұратын жоба
авторы ұсынған дәлелдер қарастырылады.
4.3.9 Баламалы нормативті қолдану нәтижелері бойынша сәйкестіктің расталуы
есепке алынған дәлелдемелік база дайындалады (сынақтар нәтижелері және т.б.) немесе
эксперименталдық жобалау жобасы бағалау және тиісті мемлекеттік нормативтің
қағидалары мен міндетті талаптарына сәйкестігін растау үшін жоба сараптамасына
жіберіледі.
4.4. Жаңа және қолданыстағы нормативтік базалардың «қатар әрекет ету
кезеңінің» негізгі ережелері
4.4.1 «Қатар әрекет ету» кезеңінде ҚР ҚН EN қолданылуын қамтамасыз ететін
ұлттық ережелерді (нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттар)
даярлау, ӛндірістік базаны құрылыс материалдары мен бұйымдарының қажетті сапасын
қамтамасыз ететін, еуропалық стандарттарға сай құрылыс ӛнімдерін шығаруға даярлау,
сондай-ақ ұлттық қосымшаларды жобалау практикасында апробациялау жолымен оларды
талдау және параметрлерін нақтылау, конструкциялар мен жалпы объектілерді жобалау
нәтижелерін талдау жұмыстары жүргізіледі.
4.4.2 Мемлекеттік нормативтер ережелері міндетті және ұсынбалы (ерікті) болуы
мүмкін. Міндетті ережелер – ең қажетті немесе барынша мүмкін болатын деңгейде, ал
ұсынбалы ережелер ең үздік отандық және әлемдік жетістіктер деңгейінде белгіленеді.
Міндетті ережелерге ҚР ҚН EN және мемлекеттік нормативтер қағидаларына сәйкес
сӛзсіз сақталуы тиіс талаптар жатады.
Ұсынбалы ережелерге тұтынушының нақты қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне
немесе ӛндіріс жағдайларына сәйкес ӛзгеріп отыруы мүмкін нормалар, ережелер және
сипаттамалар жатады.
5 НЕГІЗГІ НОРМАТИВТІК ЕРЕЖЕЛЕР
5.1 Жалпы ережелер
5.1.1 L Нұсқаулығына [2] сәйкес, EN Еурокодтары ғимараттар мен құрылыстардың
күш түсетін құрылыс конструкцияларын жобалау мен есептеуге арналған еуропалық
елдердің (ары қарай – ЕЕ) еуропалық нормалары (стандарттары) болып табылады.
Еурокодтар ӛңірлік еуропалық нормалар болып табылады.
Еурокодтар жүйесі – ғимараттар мен құрылыстарды және құрылыс ӛнімін жобалауға
арналған, CEN стандарттау жӛніндегі еуропалық ұйымы әзірлеген еуропалық стандарттар
(EN) кешені [2].
5.1.2 EN Еурокодтар жүйесі, қағида бойынша, бірнеше бӛлімнен тұратын мына
стандарттарды қамтиды:
EN 1990 Еурокод 0: Күш түсетін конструкцияларды жобалау негіздері
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EN 1991 Еурокод 1: Күш түсетін конструкцияларға ықпалдар
EN 1992 Еурокод 2: Темір-бетон конструкцияларды жобалау
EN 1993 Еурокод 3: Болат конструкцияларды жобалау
EN 1994 Еурокод 4: Болат темір-бетон конструкцияларды жобалау
EN 1995 Еурокод 5: Ағаш конструкцияларды жобалау
EN 1996 Еурокод 6: Тас конструкцияларды жобалау
EN 1997 Еурокод 7: Геотехникалық жобалау
EN 1998 Еурокод 8: Сейсмикалық тӛзімді конструкцияларды жобалау
EN 1999 Еурокод 9: Алюминий конструкцияларды жобалау
5.1.3 EN Еурокодтарының стандарттары мүше елдердің әрқайсысының реттеуші
органдарының жауапкершілігін мойындайды және түрлі елдер үшін ӛзгеріп отыруы
мүмкін жағдайларда ұлттық деңгейде қауіпсіздікті реттеу мәселелерімен байланысты
мәндерді анықтаудағы олардың құқықтарын кепілдейді [2].
EU және EFTA мүше мемлекеттері EN Еурокодтарының мына мақсаттарда
сілтемелік құжаттар ретінде қолданылатындығын мойындайды:
– ғимараттар мен инженерлік құрылыстар конструкцияларының 89/106/EEС Кеңес
директивасының (305/2011 регламенті) негізгі талаптарына, атап айтқанда, Механикалық
беріктік және тұрақтылық № 1 Міндетті талабына және Ӛрт кезіндегі қауіпсіздік № 2
Міндетті талабына сәйкестігіне қол жеткізу құралы ретінде;
– құрылыс жұмыстарына және олармен байланысты инженерлік қызмет
кӛрсетулерге келісім-шарттар құрастыру негізі ретінде;
– құрылыс бұйымдарына арналған үйлестірілген техникалық шарттарды әзірлеу
базасы ретінде (EN және ETA).
EN Еурокодтары дәстүрлі, сондай-ақ инновациялық сипаттағы бүкіл конструкция
мен құраушы бұйымдарды есептеуге арналған қолдану қағидалары мен ережелерін
қамтамасыз етеді.
5.1.4 EN Еурокодтары конструкцияларды жобалаудың барлық негізгі салаларын
(конструкцияларды жобалау негіздерін, жүктемелерді, ӛрттерді, геотехникалық
жобалауды, жер сілкіністерін және т.б.), конструкциялар мен ӛнімдер түрлерінің кең
ауқымын (ғимараттар, кӛпірлер, мұнаралар мен мачталар және т.б.), сондай-ақ негізгі
құрылыс материалдарын (бетон, болат, ағаш, тас, кірпіш және алюминий) қамтиды және
толығымен ғимараттар мен құрылыстарды немесе олардың бӛліктерін, сонымен қатар,
дәстүрлі, сондай-ақ инновациялық сипаттағы конструкциялық құрылыс бұйымдарын
жобалау кезінде кәдімгі (күнделікті) қолдануға арналған құрылыстық жобалаудың жалпы
ережелерін ұйғарады.
Құрылыстардың әдеттегіден тыс пішіндері немесе жобалау шарттары EN
Еурокодтарында арнайы ескерілмеген жағдайларда, жобалаушы қосымша сараптамалық
қарастыру жүргізуі тиіс, ал EN ережелерінен ауытқуды қалпына келтіретін барлық
шаралар жобалауға арнайы техникалық шарттарда ескеріледі.
5.2 ҚР ҚН EN Қазақстан Республикасының Ұлттық құрылыс нормалары
5.2.1 ҚР ҚН EN құрылыс нормалары Қазақстан Республикасында EN
Еурокодтарының талаптары мен ережелерін іске асыратын ұлттық нормалар ретінде
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әзірленген және CEN Стандарттау жӛніндегі еуропалық комитеті жариялаған EN
Еурокодтарының бӛлімдері мен олардың қосымшаларының ӛзгертілмеген толық мәтінін
мазмұндайды.
ҚР ҚН EN құрылыс нормаларының ұлттық титулдық парақтары мен ұлттық
алғысӛздері бар. ҚР ҚН EN құрылыс нормаларының құрамына ҚР ҚН EN жекелеген
бӛлімдері бойынша ұлттық қосымшалар енеді.
5.2.2 ҚР ҚН EN құрылыс нормалары мына артықшылықтарға қол жеткізуге
арналған:
- ғимараттар мен құрылыстарды жобалау кезінде құрылыс иелерінің, пайдалану
қызметтерінің, жобалаушылардың, мердігерлердің және құрылыс материалдарын
жеткізушілердің арасында ӛзара түсіністікті қамтамасыз ету;
- тӛзімділік, құрылыс материалдары мен конструкцияларын үнемдеу аспектілерін
қоса алғанда, механикалық беріктікті, тұрақтылықты, отқа тӛзімділікті арттыру бойынша
нақты талаптарды әзірлеу кезінде бірыңғай ӛлшемдер мен әдістерді қамтамасыз ету;
- құрылыс компоненттері мен жиынтықтарын ЕО Достастығына мүше
мемлекеттерде, Еуразиялық Экономикалық Одақ (ары қарай – ЕАЭО) пен Кеден Одағы
(ары қарай – КО) елдерінде ӛткізу мен қолдануға септігін тигізу;
- қасиеттері жоба бойынша есептеулерге енгізілетін материалдар мен құраушы
бұйымдарды ЕО достастығы, ЕАЭО мен КО мүше мемлекеттерінде ӛткізу мен қолдануға
септігін тигізу;
ЕАЭО
және
КО
елдері
аясында
жобалау
мен
бағдарламалық
қамтамасыздандырудың жалпы құралдарын әзірлеу;
- ЕАЭО және КО елдерінің азаматтық құрылыс саласында жұмыс істейтін ұйымдары
мен кәсіпорындарына, кәсіпкерлеріне, мердігерлерге, жобалаушыларға және бұйым
ӛндірушілерге олардың бәсекеге қабілеттіліктерін арттыру және әлемдік жағдаятты
жақсарту арқылы жәрдемдесу.
5.2.3 ҚР ҚН EN құрылыс нормаларының әр жиынтығы бӛлімдерден тұратын (егер
олар кӛзделген болса) нормативтер кешенін құрайды және ҚР ҚН EN 1990 немесе ҚР ҚН
EN 1991 бӛлімдерінің және т.б. бірде-біреуі ӛздіктерінен жиынтық құра алмайды,
бӛлімдер жиынтықтардың әрқайсысына орналастырылады, ӛйткені олар бір-бірінен
тәуелсіз болып табылады.
5.3 ҚР ҚН EN құрылыс нормалары бӛлімдерінің Ұлттық қосымшалары
5.3.1 ҚР ҚН EN құрылыс нормаларының ұлттық қосымшалары жеке-жеке
қосымшалар ретінде келтіріледі.
5.3.2 Географиялық немесе климаттық жағдайлардағы (мысалы, жел карталары
немесе
қар
жүктемелері
карталары)
немесе
ӛмір
салтындағы
ықтимал
айырмашылықтарды, сондай-ақ ұлттық, ӛңірлік немесе жергілікті жағдайларда басым
болуы мүмкін әр түрлі қауіпсіздік деңгейлерін есепке алатын Ұлттық қосымшалар
мәндерді, кластарды немесе баламалы әдістерді таңдау жолымен есепке алынады.
5.3.3 Ұлттық қосымша EN Еурокодында ұлттық таңдау үшін ашық қалдырылған
және берілген елдегі ғимараттар мен азаматтық инженерлік құрылыстарды жобалау
кезінде қолдануға арналған, ұлттық деңгейде анықталатын параметрлер деп аталатын
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параметрлер туралы ақпаратты ғана мазмұндай алады.
5.3.4 Егер ҚР ҚН EN бӛлімінде ұлттық деңгейде анықталатын параметрлер болмаса
немесе EN Еурокодтар бӛлімі Қазақстан Республикасының аумағында ғимараттар мен
құрылыстарды жобалау үшін аса қажет болмаса, Ұлттық қосымша қажет болмайды.
ҚР ҚН EN нормаларында EN Еурокодтар бӛлімінде ұсынылған мәндер қабылданса,
Ұлттық қосымшалардың кейбір параметрлері де қажет болмайды.
5.3.5 Ұлттық тұрғыдан анықталатын параметрлерді белгілеуден басқа, Ұлттық
қосымшада ҚР ҚН EN мәтінінің мазмұнын ӛзгертуге жол берілмейді.
EN Еурокодтарында қабылданған қауіпсіздік деңгейлері және/немесе ӛзге де
кӛрсеткіштер ғимараттардың, құрылыстардың немесе олардың элементтерінің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз болып танылған және/немесе құрылыс
теориясы мен практикасының қазіргі жай-күйіне сәйкес келмейтін, бірақ ұлттық таңдау
үшін ашық қалдырылмаған жағдайларда тиісті ережелердің мәтінін ӛзгерту ҚР ҚН EN
дамыту үшін әзірленген нормативтік-техникалық құралдарда орындалады.
ҚР ҚН EN ӛзгертілген мәтінін мазмұндайтын нормативтік-техникалық құралдар
Ұлттық қосымшада кӛрсетілуі тиіс.
5.4 Ұлттық ережелер
5.4.1 Қазақстан Республикасының Ұлттық ережелері (ұлттық заңдары, нормативтік
құқықтық құжаттары және т.б.) объектілерді жобалау практикасына EN Еурокодтарына
теңдестірілген ҚР ҚН EN енгізу жұмыстарын ұйымдастыруға жағдай жасау талаптарына
сәйкес болуы тиіс.
Қазақстан Республикасында жаңа және қолданыстағы нормативтік базалардың
«қатар әрекет ету» (қатар қолданылу) кезеңінде ұлттық ереже (заңнама) аясында алдыңғы
нормалар мен ережелерге (ҚНжЕ, ҚР ҚНжЕ, МемСТ немесе ұлттық ережелерге енгізілген
немесе атап ӛтілген басқа да техникалық ережелерге) балама ретінде қолдану үшін ҚР ҚН
EN құрылыс нормалары енгізіледі.
5.4.2 Қазақстан Республикасының Ұлттық ережесі мына негізгі талаптардың
орындалуын қамтамасыз етеді:
- EN Еурокодтарына теңдестірілген ҚР ҚН EN негізінде орындалған есептер ұлттық
деңгейде анықталатын параметрлермен бірге конструкциялардың қолайлы қауіпсіздік
деңгейін қамтамасыз етулері тиіс;
- EN Еурокодтарына теңдестірілген ҚР ҚН EN ұлттық деңгейде анықталатын
параметрлермен бірге пайдалану, қолданыстағы ұлттық стандарттарға немесе ережелерге
сәйкес
жобаланатын
конструкциялармен
салыстырғанда,
конструкциялардың
қымбаттауына алып келмеуі тиіс.
5.5 ҚР ҚН EN құрылыс нормаларының бӛлімдеріне нормативтік-техникалық
құралдар
5.5.1 Объектілерді жобалау практикасына ҚР ҚН EN құрылыс нормалары мен
олардың ұлттық қосымшаларын енгізу үдерісін жеделдету мақсатында, сондай-ақ
құрылыс саласына еуропалық нормалау жүйесін енгізудің ашықтығын арттыру үшін ҚР
ҚН EN бӛлімдеріне қосымша ережелер мен есептеу мысалдарын мазмұндайтын
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нормативтік-техникалық құралдар әзірленді (Қазақстан Республикасында қабылданған
ұлттық қосымшаларды қолдана отырып).
5.5.2 Құралдар құрылыс конструкцияларын, ғимараттар мен құрылыстардың бетон,
темір-бетон, металл, болат, ағаш және тас конструкциялардан жасалған негіздіктерін
жобалау, сондай-ақ ӛнеркәсіптік, азаматтық ғимараттар мен құрылыстардың климаттық,
сейсмикалық және динамикалық жүктемелерді қоса алғандағы әр түрлі ықпалдар мен
жүктемелерге геотехникалық аспектілерін есепке ала отырып, негіздіктер мен
іргетастарды жобалау жӛніндегі ережелер мен талаптарды мазмұндайды.
5.5.3 Құралдар алыс және жақын шет елдер материалдары мен әзірленімдерін талдау
және құрылыс нормаларының негізгі ережелерімен үйлестіру негізінде әзірленген.
Құралдарда қолданылу мақсаттарына қарай құрылыс конструкцияларының қауіпсіздігін,
сенімділігін және тӛзімділігін қамтамасыз ету бойынша олардың механикалық
беріктіктеріне, тұрақтылықтарына және отқа тӛзімділіктеріне қойылатын бірыңғай
талаптардың белгіленуін есепке ала отырып, әр түрлі материалдардан жасалған ерекше
құрылыс конструкцияларын жобалау практикасында кездесетін неғұрлым типтік
жағдайлардағы элементтер есептерінің мысалдары келтіріледі.
5.5.4 Құралдарда:
- оларды салу және болжалды пайдалану мерзімі ішінде туындайтын ықпалдар мен
әсерлерге тӛзімділікті (абсолютті шекті күй талаптарын есепке ала отырып);
- барлық күтілетін ықпалдар болған жағдайда, пайдалануға жарамдылықты
(пайдалануға жарамдылықтың шекті күйі бойынша талап тұрғысынан);
- жеткілікті кедергіні, пайдалануға жарамдылықты және тӛзімділікті;
- ӛрт болған жағдайда қажетті уақыт кезеңінде жеткілікті кедергіні қамтамасыз ету
үшін, ғимараттар мен құрылыстар элементтерінің күш кӛтеру қабілеттілігін анықтау
бойынша есептеулер мен мысалдар келтіріледі.
5.5.5 Нормативтік-техникалық құралдар ҚР ҚН EN құрылыс нормаларын түрлі
ықпалдарға есептеу әдістеріне сәйкес ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс
конструкцияларын жобалау кезінде есептеулерді жүргізуге арналған практикалық
әдістемелік материал болып табылады.
5.6 ҚР ҚН EN құрылыс нормалары мен Қазақстан Республикасының ҚР СТ
(EN, ISO) үйлестірілген стандарттарының арасындағы байланыс
5.6.1 Жобалау есептеріне енгізілген материалдардың ең маңызды сипаттамалары
құрылыс материалдарының іргелі техникалық аспектілерін сипаттайды (ҚР ҚН EN), оларға
мыналар енеді:
- беріктік;
- £ серпімділік модулі;
- о у аққыштық шегі (егер қолданылатын болса);
- е у пропорционалдық шегі;
- £у үзілу кезіндегі деформация.
5.6.2 Конструкциялардың механикалық беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз
ететін құрылыс материалдары мен бұйымдары үшін қасиеттердің екі түрін бӛліп
кӛрсетеді:
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(1) сынақ арқылы анықталатын қасиеттер (әдетте бетон, бетонға арналған болат
арматура, конструкциялық болат және т.с.с. құрылыс материалдары мен бұйымдары
үшін);
(2) құрылыс конструкцияларын есептеуде пайдаланылатын ҚР ҚН EN нормаларында
берілген әдістерге сәйкес есеппен анықталатын қасиеттер (құрылыс конструкциялары және
олардың құрама темір-бетон элементтер, сатылар, ағаш және металл рама жиынтықтары және
т.с.с. зауытта дайындалған жиынтықтары).
Құрылыс материалдары мен бұйымдары қасиеттерінің екі түрі үшін де түпкілікті
мәндер ілеспе құжаттамада келтіріледі және құрылыс конструкцияларын не олардың
құрамдас бӛліктерін есептеуде пайдаланылады.
5.6.3. Материалдар мен топырақтардың қасиеттері ғимараттар мен құрылыстардың
құрылымдық сенімділігін анықтауға арналған базалық айнымалылардың маңызды тобы
болып табылады. Жобалық есептерде материалдардың (топырақтар мен таулы
жыныстарды қоса алғанда) немесе ӛнімдердің қасиеттері берілген ықтималдықта
ӛзгеріссіз қалатын шамалармен ұсынылған.
Егер материалдың осы қасиеті қатты ӛзгерістерге ұшыраса, шекті күйлерді тексеру
кезінде материал қасиеттерінің жоғарғы, сондай-ақ тӛменгі мәндеріне назар аудару қажет.
5.6.4 Ұлттық стандарттарды еуропалық стандарттармен үйлестіру үдерісі әлі
аяқталмаған ӛтпелі кезеңде конструкциялық материалдар мен құрамдас элементтердің
қасиеттерін ҚР СТ (EN ISO және т.б.) үйлестірілген ұлттық стандарттарында кӛрсетілген
әдістер бойынша немесе отандық құрылыс материалдары мен бұйымдары үшін жеке
ауыстыру коэффициенттерін пайдалана отырып, ҚР СТ МемСТ, МемСТ және т.б.
қолданыстағы ұлттық стандарттары бойынша құрылыс материалдары мен бұйымдарын
сынау арқылы анықтауға болады.
5.6.5 Ғимараттар мен құрылыстар конструкцияларының есебіне енетін немесе,
тӛзімділік және қалыпты пайдалануға жарамдылық аспектілерін қоса алғанда, олардың
механикалық беріктігімен, тұрақтылығымен және/немесе отқа тӛзімділігімен байланысты
қасиеттері бар конструкциялық материалдар мен құрамдас бұйымдар үшін ҚР ҚН EN
техникалық талаптары есепке алынуы тиіс. Бұл, атап айтқанда, ҚР ҚН EN 1990
нормаларында келтірілген жалпы қағидалар мен талаптарға қатысты. Мысалы,
материалдар немесе бұйымдар қасиеттерінің нормативтік мән сияқты мәндерін анықтауға
қатысты.
5.6.6 Ұлттық ережелерге сәйкес ҚР ҚН EN құрылыс нормаларын қолдана отырып,
құрылыс объектілерін жобалау кезінде стандарттар немесе техникалық шарттар
(жобалауға берілетін тапсырмалар), мәлімделген мәндер ҚР ҚН EN сәйкес құрылыс
ғимараттары мен конструкцияларын жобалау үшін күшінде қалатын жағдайда, EN
Еурокодтары ережелерінен ерекшеленетін және заңды негіздерде пайдаланылатын
бұйымдарды нарықтан алып тастамаулары тиіс.
Тӛзімділік және үнемдеу аспектілерін қоса алғанда, қауіпсіздік деңгейлерін
қамтамасыз ету мақсатында «конструкциялық материалдар мен бұйымдардың»
мәлімделген мәндері немесе кластары мыналарды есепке ала отырып анықталуы тиіс:
- «EN Еурокодтарына сәйкес орындалған жобалық есептердегі» мәлімделген
мәндерге қатысты белгісіздіктер материалдың беріктік қорының жеке коэффициенттері
арқылы шешілетін болады;
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- конструкцияларды немесе олардың бӛліктерін жобалау кезінде қажет болатын
«конструкциялық материал немесе құрамдас бұйым» қасиетінің немесе орындалуының
мәні немесе класы мәлімделген нормативтік мән немесе класс болмайды, ал есептік мән
болады;
- нормативтік мәннен есепті мәнді анықтау үшін пайдаланылатын материалдың жеке
коэффициенттерін қоса алғанда, беріктік қорының коэффициенттерін анықтау ҚР ҚН EN
құрылыс нормаларының ұлттық қосымшаларында орын алуы тиіс.
5.7 Ғимараттар мен құрылыстардың күш түсетін конструкцияларын ҚР ҚН EN
құрылыс нормалары бойынша жобалау негіздері
5.7.1 ҚР ҚН EN құрылыс нормалары жиынтықтарының құрамындағы негізгі құжат
ҚР ҚН EN 1990:2002+A1:2005/ 2011 (ары қарай – ҚР ҚН EN 1990) болып табылады, онда
құрылыс конструкцияларының қауіпсіздігі, пайдалануға жарамдылығы және тӛзімділігі
бойынша қағидалар мен талаптар белгіленеді, сондай-ақ ӛз кезегінде конструкциялардың
жобалануы қарастырылатын барлық ҚР ҚН EN құрылыс нормаларына таралатын,
құрылыс конструкцияларының сенімділігін бағалауға арналған ұсынымдар мазмұндалады.
Аталмыш ҚР ҚН EN құрылыс нормаларында сондай-ақ құрылыс жұмыстарын
жүзеге асыруға арналған ғимараттарды жобалау (соның ішінде геотехникалық аспектілер,
ӛрт қауіпсіздігін жобалау, сейсмикалық тӛзімді жобалау, құрылыс үдерістері және т.б.)
негіздері мен жалпы қағидаттары мазмұндалады.
5.7.2 Қағидалар мен Қолдану ережелері негізінде әзірленген жоба, оларды қолдану
шарттары сақталған жағдайда, ҚР ҚН EN 1990 құрылыс нормаларының талаптарына сай
болып есептеледі.
5.7.3 ҚР ҚН EN 1990 құрылыс нормаларының ережелері мен талаптары EN 1990
Еурокодының қағидалары немесе ережелері түрінде ұсынылады, олардың айырмашылығы
мынада:
1) «Қағидалар ешқандай баламасы жоқ міндетті пайымдаулар мен анықтамаларды;
қарама-қарсы жағдай арнайы ескерілмеген болса, еш баламасы жоқ міндетті талаптар мен
талдамалық үлгілерді қамтиды».
2) «Қолдану ережелері Қағидаларға сәйкес келетін және олардың талаптарын
орындайтын кӛпшілік қабылдаған әдістер болып табылады».
5.7.4 Жаңа нормативтік базаға жатпайтын ұлттық құжаттар EN Еурокодтарының
ережелерін алмастырмаулары тиіс, соның ішінде Қолдану ережелері ұлттық ережелермен
(кодекстермен, стандарттармен, нормативтік ережелермен және ӛзге де құжаттармен)
алмастырылмаулары тиіс.
5.7.5 Ықпал сипаттамалары бойынша кездейсоқ (апатты) ықпалдар былайша
анықталуы мүмкін:
- ҚР ҚН EN 1998 бойынша сейсмикалық ықпалдар;
- ҚР ҚН EN 1991 бойынша ӛрт кезіндегі кездейсоқ (апатты) жүктемелер;
- ҚР ҚН EN 1991, 1.7-бӛлім бойынша жарылыстар және соққы жүктемелерінің
кейбір түрлері;
- ҚР ҚН EN 1991, 2-бӛлім бойынша апаттық есепті жағдайлар кезінде кӛпірлерге
жасалатын ықпалдар.
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5.7.6 Қажу беріктігін тексеру кезінде, конструкциялардың динамикалық ықпалдарға
(мысалы, жел жүктемелерінің ықпалы кезінде бір аралықты және кӛп аралықты
кӛпірлердің, мұнара құрылыстарының) реакциясын бағалауды есепке ала отырып, ҚР ҚН
EN 1991 тиісті бӛлімдерінде ескерілген ықпал үлгілерін қолдану қажет.
5.7.7 Динамикалық ықпалдар – сипаттамалық мәндермен анықталатын ықпал үлгілері,
сондай-ақ ҚР ҚН EN 1991 нормаларында келтірілген қажу ықпалдарының үлгілері анық
немесе анық емес, түзетуші динамикалық коэффициенттерінің кӛмегімен ықпалдар
тудырған тербелістер әсерін қамтулары мүмкін.
5.7.8 Геотехникалық ықпалдарды ҚР ҚН EN 1997-1 ережелеріне сәйкес бағалаған
жӛн.
5.7.9 Қоршаған ортаның әсері (кӛміртектің қостотығы, хлоридтер, ылғалдылық,
оттың ықпалы және т.б.) материалдардың қасиеттерін едәуір дәрежеде ӛзгертуі, демек,
құрылыстар мен конструкциялардың қауіпсіздігі мен пайдалану сипаттамаларына
жағымсыз әсер етуі мүмкін.
5.7.10 Конструкциялар есептерінде және жобалау кезінде пайдаланылатын
материалдардың қасиеттері есепті үлгілердегі қасиеттерге сәйкес ӛлшенетін физикалық
шамалармен сипатталуы тиіс. Есептік мәліметтерге енетін физикалық шамалар уақытқа
тәуелді және, бұдан басқа, олар температураға, ылғалдылыққа, қоршаған орта тарапынан
жасалатын ықпал мен жүктелу тарихына тәуелді болулары мүмкін.
5.7.11 Материалдардың қасиеттері стандартты тәжірибелік үлгілерді сынау
нәтижесінде анықтала алады, не сынақтар осы топтама үшін репрезентативтік үлгілер
болып табылатын, кездейсоқ таңдалған үлгілерде жүргізілуі тиіс.
5.7.12 Егер параметрлері ҚР ҚН EN талаптарына сәйкес анықталған материалдар
қолданылса, жергілікті жағдайларды (температура, ылғалдылық, жүктемелер және т.с.с.)
есепке ала отырып, Ұлттық қосымша арқылы беріктік пен тұрақтылық бойынша күш
кӛтеру қабілеттілігін анықтау кезінде γмi жеке қауіпсіздік коэффициенттерін қолдануға
болады.
5.7.13 Қаттылық кӛрсеткіштері (мысалы, серпімділік модулі, сырғығыштық
коэффициенттері) мен температуралық кеңею коэффициенттері үшін орташа мәндерді
қолданған жӛн. Осы параметрлердің басқа мәндерін ықпал ұзақтығына назар аударылған
жағдайларда пайдалану қажет.
5.7.14 Құрылыс материалдары мен бұйымдары қасиеттерінің мәндері ҚР ҚН EN
нормаларында, сондай-ақ ҚР СТ (EN ISO) үйлестірілген стандарттарында немесе басқа да
құжаттарда кӛрсетіледі. Егер жобалау кезінде бұйымдарға арналған стандарттардан алынған
және ҚР ҚН EN нормаларында кӛрсетілмеген мәндер пайдаланылса, олардың ең қолайсыз
мәндерін пайдаланған жӛн.
5.7.15 Жеке коэффициенттер әдісін пайдалану кезінде ықпалдардың есепті
мәндерімен, ықпал әсерлерімен, сондай-ақ есепті үлгілерде қабылданған кедергілермен
сипатталатын барлық маңызды есепті жағдайларда ықтимал шекті күйлердің бірде-біреуі
шамадан аспайтындығына кӛз жеткізу қажет.
Таңдалған есепті жағдайлар мен маңызды шекті күйлер үшін жүктеулердің
ауыспалы жағдайлары кезіндегі жекелеген ықпалдарды ҚР ҚН EN ережелеріне сәйкес
құрамдастыру қажет. Бір мезгілде, мысалы, табиғи себептер бойынша туындауы мүмкін
ықпалдарды құрамдастыруларда бірлескен ықпалдар ретінде қарастырмаған жӛн.
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5.7.16 Тікелей статистикалық мәліметтер негізінде анықталатын есептік мәндер әр
түрлі шекті күйлер үшін кем дегенде жеке коэффициенттерді қолдану кезіндегідей
сенімділік дәрежесін қамтамасыз етулері тиіс.
5.7.17 ҚР ҚН EN 1990 нормаларында келтірілген ережелер, динамикалық әсерлер,
соның ішінде жел ықпалдары немесе жол қозғалысы режимдерімен байланысты
жүктемелер
баламалы
квазистатикалық
жүктемелер
мен
динамикалық
коэффициенттерін қолдана отырып бағаланатын жағдайларды қоса алғанда, статикалық
ықпалдарға ұшырайтын құрылыстардың пайдалануға жарамдылығы бойынша шекті
күйлерді және ауыспалы шекті күйлерді тексерумен шектеледі. Бейсызықты есептер мен
қажуға жасалатын есептер үшін ҚР ҚН EN түрлі бӛлімдерінде келтірілген арнайы
ережелерді қолданған жӛн.
5.7.18 Конструкциялық элементтің есепті кедергісі сипаттамалық мәндердің, соның
ішінде:
- Rk кӛптеген геометриялық параметрлердің, материал параметрлерінің,
конструкциялық және геометриялық дәлсіздіктер параметрлерінің сызықты немесе
бейсызықты функциясы болуы мүмкін элемент кедергісінің (мысалы, арқалық-ұстын
кедергісінің);
- әдетте геометриялық параметрлерді және материалға арналған ықпал әсерлерімен
үйлесетін мәліметтерді қамтитын сызықты немесе бейсызықты ықпалдасу формуласы
түрінде берілетін кӛлденең қима кедергісінің;
- кернеу қарқындылығы (немесе бұрау кезіндегі күш кӛтеру қабілеттілігі)
коэффициенттері, кернеу, деформация терминдеріндегі жергілікті кедергінің және т.с.с.
анықталуына қарай түрлі тәсілдермен беріледі.
5.7.19 Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау кезінде келесі маңызды ауыспалы
шекті күйлерді тексеру қажет:
а) EQU: ол үшін:
– мәннің немесе шығу тегі бірдей тұрақты ықпалдардың кеңістікте бӛлініп
таралуының елеусіз ӛзгеруі маңызды болып табылатын; және
– конструкциялар материалдарының немесе негіздік топырағының беріктігі, қағида
бойынша, айқындаушы болып табылмайтын қатты дене ретінде қарастырылатын
құрылыстың немесе оның кез келген бӛлігінің статикалық тепе-теңдігін жоғалтуы;
б) STR: құрылыстың немесе олар үшін құрылыс материалдарының беріктігі
айқындаушы болып табылатын іргетастарды, қазықтарды, жертӛле қабырғаларын және
т.б. қоса алғандағы оның конструкциялық элементтерінің шамадан тыс деформациялануы
нәтижесінде немесе ішкі себеп бойынша тоқтап қалу;
в) GEO: тоқтап қалу немесе ол үшін топырақтың немесе таулы формациялардың
беріктігі тӛтеп беру дәрежесін қамтамасыз етуде айқындаушы болып табылатын негіздік
топырағының шамадан тыс деформациялануы;
г) FAT: Құрылыстың немесе конструкциялық элементтердің тозғаннан бұзылуы;
д) UPL: Су қысымы (итеріп шығарушы күштің, басқаша айтқанда –
қалқымалылықтың пайда болуы) немесе басқа да тігінен жасалатын ықпалдар кезінде
кӛтерілу нәтижесінде негіздік топырағының немесе құрылыстың тұрақтылығын
жоғалтуы;
е) HYD: Гидравликалық градиенттерге байланысты топырақтағы гидравликалық
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кӛтерілу, ішкі эрозия және суффозия (шоғырланған сүзгілеу).
5.8 Құрылысқа арналған құрылыс конструкциялары мен бұйымдарын
жобалауда ҚР ҚН EN қолдану тәртібі
5.8.1 Конструкцияларды немесе олардың бӛліктерін жобалау үшін ҚР ҚН EN
қолданған жағдайда, Қазақстан Республикасының ұлттық деңгейде анықталатын
параметрлерін есепке алу қажет.
5.8.2 Құрылыс объектілерін жобалауда ҚР ҚН EN мен олардың ұлттық
қосымшаларын қолдану үшін осы Нұсқаулық ұлттық ереже түрінде пайдаланыла алады.
Ережелер ҚР ҚН EN мен олардың НТҚ қолданылуын есепке ала отырып,
объектілерді жобалау үшін қажетті, объектілерді жобалауды ұйымдастыру үшін жеткілікті
ережелерді қамтиды.
5.8.3 Конструкцияларды немесе олардың бӛліктерін жобалау үшін ҚР ҚН EN
қолданған жағдайда, ұлттық деңгейде анықталатын параметрлерді пайдалану қажет.
Конструкцияларды жобалауға арналған параметрлерді белгілеу кезінде:
- ҚР ҚН EN ұлттық қосымшаларына енгізілген кластардан таңдау немесе
- ұсынылған мәнді пайдалану немесе ҚР ҚН EN ұсынымдар беретін символ үшін
ұсынылатын мәндер диапазонындағы мәнді таңдау;
- баламалы әдістер берілгенде ҚР ҚН EN ұсынылатын әдісін пайдалануға болады;
- ұлттық деңгейде анықталатын және түрлі ҚР ҚН EN мен олардың түрлі бӛлімдері
үшін белгіленген параметрлер бірлігін қамтамасыз ету қажеттігіне назар аудару қажет.
5.8.4 Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы заңнамасына сәйкес, республика аумағындағы объектілер құрылысы
белгіленген тәртіпте әзірленген жобаларға (жобалық-сметалық құжаттамаға) сәйкес,
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін нормалау жүйесінде қолданылатын
құқықтық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
5.8.5 «Қатар әрекет ету кезеңінде» ҚР ҚН EN әдістемесін қолдана отырып, құрылыс
объектілерін жобалау барысында құрылыс объектілерін жобалауды шет елдермен
ғылыми-техникалық ынтымақтасу бағдарламасын іске асыру ретінде «Эксперименталдық
объектілерді жобалау және салу туралы ережеге» сәйкес, эксперименталдық жобалау
режимінде жүзеге асыру қажет.
5.8.6 Құрылыс объектісін эксперименталдық жобалау бағдарламасы мына
шараларды ұйғаруы тиіс:
- жобалау үшін бастапқы мәліметтерді беру бойынша жобалау алдындағы
жұмыстарды орындау және тапсырыс берушінің жобалауға берілетін тапсырманы
дайындауы;
- ҚР ҚН EN және жаңа нормативтік база (ҚР ҚН және ҚР ЕЖ) әдістемелері немесе
ҚР ҚНжЕ (ҚНжЕ) қолданыстағы нормативтік құжаттары бойынша нұсқалық жобалау
есепке алынған жобалық құжаттаманың жекелеген бӛлімдерін кӛрсете отырып, жобалық
жұмыстарды орындау тәртібі;
- ҚР ҚН EN әзірлеушілерінің ҚР ҚН EN қолдану мәселелерін шешуде жобалау
ұйымдарына әдістемелік және техникалық кӛмек кӛрсету тәртібі мен бірізділігі;
- жобалау нәтижелерін талдау және ҚР ҚН EN ұлттық қосымшаларына түзетулер
17

(ӛзгертулер мен толықтырулар) енгізу, ұсыныстар беру тәртібі;
- ҚР ҚН EN әдістемелері және ҚР ҚНжЕ (ҚНжЕ) қолданыстағы нормативтері
бойынша конструкцияларды есептеудің негізгі ӛлшемдерін талдау және салыстыру;
- жобалық шешімдер нұсқаларының жалпы техника-экономикалық кӛрсеткіштерін
талдау және салыстыру;
- объектілерді жобалау мен салу практикасында ҚР ҚН EN қолданудың
артықшылықтары мен кемшіліктерін талдай отырып, эксперименталдық жобалау
нәтижелері туралы жинақтап қорытылған құжатты құрастыру.
5.8.7
Жобалау
үдерісін
жеделдету
үшін
конструкциялар
есептерін
автоматтандырылған электрондық бағдарламаларды қолдана отырып жүргізу ұсынылады.
5.8.8 ҚР ҚН EN негізінде орындалған есептер ұлттық деңгейде анықталатын
параметрлермен бірге конструкциялардың қолайлы қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз
етулері тиіс.
5.8.9 ҚР ҚН EN қолданылуын есепке ала отырып, жобалау алдындағы жұмыстарды
және жобалық жұмыстарды орындаудың жалпы талаптары 1.02-03 ҚР ҚН қолданыстағы
нормативінде қарастырылған талаптар мен ережелерден ӛзгешеленбейді.
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А ҚОСЫМШАСЫ
(ақпараттық)
EN Еурокодтарына теңдестірілген ҚР ҚН EN құрылыс нормалары және ғимараттар
мен құрылыстардың күш түсетін конструкцияларын жобалау бойынша
қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттар
А1 кестесі
№
1.

2.

3.

ҚР ҚН EN атауы
1990:2002+А1:2005/2011«Күш
түсетін конструкцияларды
жобалау негіздері» ҚР ҚН EN
1991:2002/2011 «Күш түсетін
конструкцияларға ықпалдар» (10
бӛлім) ҚР ҚН EN
1992:2004/2011 «Темір-бетон
конструкцияларды жобалау» (4
бӛлім) ҚР ҚН EN

Қолданыстағы НТҚ атауы
2.01.07-85* «Жүктемелер мен әсер етулер»
ҚНжЕ
2.03.01-84* «Бетон және темір-бетон
конструкциялар» ҚНжЕ
5.03-34-2005 «Бетон және темір-бетон
конструкциялар. Негізгі ережелер» ҚР ҚНжЕ
Сейсмикалық аудандар үшін күш түсетін
қабырғалары ұяшықты бетоннан жасалған
тұтас құймалы ғимараттарды жобалау
жӛніндегі ұсынымдар
35-77 «Тұрғын және қоғамдық
ғимараттардың құрама темір-бетон
шатырларын жобалау жӛніндегі нұсқаулық»
ВҚН
5.03-33-2005 «Тығыз силикат бетоннан
жасалған бетон және темір-бетон
конструкциялар» ҚР ҚНжЕ
5.03-05-2001 «Кӛбікті бетоннан жасалған
тұтас құймалы ғимараттарды жобалау
жӛніндегі ережелер» ҚР ҚН
549-82 «Арболиттен жасалған
конструкциялар мен бұйымдарды жобалау,
дайындау және қолдану жӛніндегі ережелер»
ҚН
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4.

1993:2007/2011 «Болат
конструкцияларды жобалау» (20
бӛлім) ҚР ҚН EN

2.03.04-84 «Кӛтеріңкі және жоғары
температура ықпалы жағдайларында жұмыс
істеуге арналған бетон және темір-бетон
конструкциялар» ҚНжЕ
5.04-23-2002 «Болат конструкциялар.
Жобалау нормалары» ҚР ҚНжЕ
5.04-18-2002 «Металл конструкциялар.
Ӛндіру және жұмыстарды қабылдау
ережелері» ҚР ҚНжЕ
5.04-08-2004 «Болат конструкцияларды
жобалау жӛніндегі құрал» ҚР ҚН
2.04.12-86 «Болат құбырларды беріктікке
есептеу» ҚНжЕ

5.

6.

7.

8.

1994:2005/2011 «Болат темір-бетон
конструкцияларды жобалау» (3
бӛлім) ҚР ҚН EN
1995:2004/2011 «Ағаш
конструкцияларды жобалау»
(3 бӛлім) ҚР ҚН EN
1996:2006/2011 «Тас
конструкцияларды жобалау»
(4 бӛлім) ҚР ҚН EN

1997:2007/2011 «Геотехникалық
жобалау» (2 бӛлім) ҚР ҚН EN

II-25-80 ҚНжЕ құралы. Ағаш
конструкцияларды жобалау жӛніндегі құрал
5.02-02-2010 «Тас және шегенделген тас
конструкциялар» ҚР ҚНжЕ
II-22-81 ҚНжЕ құралы. Тас және шегенделген
тас конструкцияларды жобалау жӛніндегі
құрал
5.01-01-2002 «Ғимараттар мен
құрылыстардың негіздіктері» ҚР ҚНжЕ
3.02.01-87 «Жер құрылыстары, негіздіктер
мен іргетастар» ҚНжЕ
2.02.04-88 «Мәңгілік тоңды топырақтардағы
негіздіктер мен іргетастар» ҚНжЕ

9.

1998:2006/2012 «Сейсмикалық
тӛзімді конструкцияларды
жобалау» (6 бӛлім) ҚР ҚН EN

5.01-03-2002 «Қазықты іргетастар» ҚР ҚНжЕ
II-7-81* «Сейсмикалық аудандардағы
құрылыс» (4- және 5-бӛлімдер) ҚНжЕ
2.03-30-2006 «Сейсмикалық аудандардағы
құрылыс» ҚР ҚНжЕ
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2.03-01-2009 «Сейсмикалық аудандарда кӛп
қабатты темір-бетон ғимараттарды жобалау»
ҚР ҚН
5.02-01-2009 «Сейсмикалық аудандарда
шегенделген тас конструкцияларды жобалау
және есептеу» ҚР ЕЖ
5.04-07-2004 «Кӛп қабатты ғимараттардың
сейсмикалық тӛзімді болат қаңқаларын
есептеу және құрастыру жӛніндегі құрал» ҚР
ҚН
10. 1999:2007/2011 «Алюминий
конструкцияларды жобалау» (5
бӛлім) ҚР ҚН EN

2.03.06-85 «Алюминий конструкциялар»
ҚНжЕ
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Б ҚОСЫМШАСЫ (ақпараттық) Құрылыс нормалары (ҚР ҚН), ережелер
жинақтары (ҚР ЕЖ), құрылыста басшылыққа алынатын құжаттар (ҚР ҚБҚ) және
қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттар
Б1 кестесі
№

Жаңа база НТҚ

1.

3.04-02-2012 «Ӛзендік гидротехникалық
имараттар» ҚР ҚН
3.04-03-2012 «Ӛзендік гидротехникалық
имараттар» ҚР ЕЖ
2.03-04-2012 «Су басқан және судың деңгейі
кӛтерілген аймақтардағы инженерлік
қорғау» ҚР ҚН
2.03-05-2012 «Су басқан және судың деңгейі
кӛтерілген аймақтардағы инженерлік
қорғау» ҚР ЕЖ

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
22

2.03-06-2012 «Азаматтық қорғаныстың
жерасты таулы ӛңдемелердегі қорғаныс
имараттары» ҚР ҚН
2.03-08-2012 «Азаматтық қорғаныстың
жерасты таулы ӛңдемелердегі қорғаныс
имараттары» ҚР ЕЖ
2.02-09-2012 «Мұнай және мұнай
ӛнімдерінің қоймалары. Ӛртке қарсы
нормалар» ҚР ҚН
2.02-10-2012 «Мұнай және мұнай
ӛнімдерінің қоймалары. Ӛртке қарсы
нормалар» ҚР ЕЖ
3.01-04-2012 «Жеке тұрғын құрылыс салу
аудандарын жоспарлау және құрылысын
салу» ҚР ҚН
3.01-05-2012 «Жеке тұрғын құрылыс салу
аудандарын жоспарлау және құрылысын
салу» ҚР ЕЖ
3.02-38-2012 «Мүгедек балаларға арналған
үйлер мен интернаттар» ҚР ҚН
3.02-39-2012 «Мүгедек балаларға арналған
үйлер мен интернаттар» ҚР ЕЖ
3.02-48-2013 «Моншалар және моншасауықтыру кешендері» ҚР ҚН
3.02-49-2013 «Моншалар және моншасауықтыру кешендері» ҚР ЕЖ
3.02-50-2013 «Хоспистер» ҚР ҚН
3.02-51-2013 «Хоспистер» ҚР ЕЖ

Қолданыстағы база НТҚ

3.07.01-85 «Ӛзендік
гидротехникалық имараттар» ҚНжЕ

2.03-10-2002* «Су басқан және
судың деңгейі кӛтерілген
аймақтардағы инженерлік қорғау» ҚР
ҚНжЕ

2.03-14-2003 «Азаматтық
қорғаныстың жерасты таулы
ӛңдемелердегі қорғаныс имараттары»
ҚР ҚНжЕ

2.11.03-93 «Мұнай және мұнай
ӛнімдерінің қоймалары. Ӛртке қарсы
нормалар» ҚНжЕ

3.01-02-2001* «Жеке тұрғын құрылыс
салу аудандарын жоспарлау және
құрылысын салу» ҚР ҚНжЕ
3.02-31-2005 «Мүгедек балаларға
арналған үйлер мен интернаттар» ҚР
ҚНжЕ
3.02-22-2004 «Моншалар және
монша-сауықтыру кешендері» ҚР
ҚНжЕ
3.02-23-2004 «Хоспистер» ҚНжЕ

№

Жаңа база НТҚ

17.

3.02-52-2013 «Жерастылық тау қазбалары»
ҚР ҚН
3.02-53-2013 «Жерастылық тау қазбалары»
ҚР ЕЖ
4.01-04-2013 «Ішкі санитарлық-техникалық
жүйелер» ҚР ҚН
4.01-05-2013 «Ішкі санитарлық-техникалық
жүйелер» ҚР ЕЖ
4.03-04-2013 «Газбен жабдықтау жүйелерін
салу мен қайта құруды қадағалау туралы
ереже» ҚР ҚБҚ

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

4.04-20-2013 «Электр-техникалық
құрылғылар» ҚР ҚН
4.04-21-2013 «Электр-техникалық
құрылғылар» ҚР ЕЖ
4.04-22-2013 «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың күш және жарықтандыру
жабдықтарын жобалау ережелері» ҚР ЕЖ
3.02-54-2013 «Тоңазытқыштар» ҚР ҚН
3.02-55-2013 «Тоңазытқыштар» ҚР ЕЖ
4.02-09-2013 «Жылу желілері» ҚР ҚН
4.02-10-2013 «Жылу желілері» ҚР ЕЖ
1.02-20-2013 «Құрылысқа арналған
инженерлік іздеулер. Сейсмикалық шағын
аймақтандыру. Жалпы ережелер» ҚР ҚН
1.02-21-2013 «Құрылысқа арналған
инженерлік іздеулер. Сейсмикалық шағын
аймақтандыру. Жалпы ережелер» ҚР ЕЖ
4.04-23-2013 «Қалаларды, поселкелерді
және ауылдық елді мекендерді сыртқы
электрмен жарықтандыру» ҚР ҚН
4.04-24-2013 «Қалаларды, поселкелерді
және ауылдық елді мекендерді сыртқы
электрмен жарықтандыру» ҚР ЕЖ

33.
34.

3.03-20-2013 «Аэродромдар» ҚР ҚН
3.03-21-2013 «Аэродромдар» ҚР ЕЖ

35.

5.01-20-2013 «Олардың қазандықтарын
тығыздаудың нәтижелері бойынша
іргетастардың күш түсетін қабілеттілігін
(ҚТІ) бақылау» ҚР ҚБҚ

36.

5.01-21-2013 «Темір-бетон қадаларды

Қолданыстағы база НТҚ

3.02.03-84 «Жерастылық тау
қазбалары» ҚНжЕ
3.05.01-85 «Ішкі санитарлықтехникалық жүйелер» ҚНжЕ
4.03-04-2001 «Газбен жабдықтау
жүйелерін салу мен қайта құруды
алдын ала қадағалау туралы ереже»
ҚБҚ
4.04-10-2002 «Электр-техникалық
құрылғылар» ҚР ҚНжЕ
4.04-19-2003 «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың күш және
жарықтандыру жабдықтарын жобалау
жӛніндегі нұсқаулық» ҚР ҚН
2.11.02-87 «Тоңазытқыштар» ҚНжЕ
3.05.03-85 «Жылу желілері» ҚНжЕ

1.02-16-2003 «Құрылысқа арналған
инженерлік іздеулер. Сейсмикалық
шағын аймақтандыру. Жалпы
ережелер» ҚР ҚН

4.04-18-2003 «Қалаларды,
поселкелерді және ауылдық елді
мекендерді сыртқы электрмен
жарықтандыруды жобалау жӛніндегі
нұсқаулық» ҚР ҚН
3.03-03-2001 «Аэродромдар» ҚР
ҚНжЕ
5.01-17-2003 «Олардың
қазандықтарын тығыздаудың
нәтижелері бойынша іргетастардың
күш түсетін қабілеттілігін (ҚТІ)
бақылау» ҚР ҚБҚ
5.01-19-2005 «Темір-бетон қадаларды
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№

37.

38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
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Жаңа база НТҚ

Қолданыстағы база НТҚ

қағуға қатысты жұмыстарды жобалау және
ӛндіру» ҚР ЕЖ
5.01-22-2013 «Тығыздалған
қазандықтардағы іргетастар» ҚР ЕЖ

қағуды жобалау және ӛндіру
жӛніндегі құрал» ҚБҚ
5.01-07-2002 «Тығыздалған
қазандықтардағы іргетастар.
Жұмыстарды жүргізу және қабылдау
ережелері» ҚР ҚН

3.02-56-2013 «Мүгедектер мен қарттарға
арналған интернат үйлері» ҚР ҚН
3.02-57-2013 «Мүгедектер мен қарттарға
арналған интернат үйлері» ҚР ЕЖ

3.02-17-2003 «Мүгедектер мен
қарттарға арналған интернат үйлері»
ҚР ҚНжЕ

3.02-58-2013 «Интернаттық ұйымдардың
ғимараттары» ҚР ҚН
3.02-59-2013 «Интернаттық ұйымдардың
ғимараттары» ҚР ЕЖ
1.03-17-2013 «Құрылыс алаңдарын
электрмен жарықтандыруды жобалау» ҚР
ЕЖ
4.03-01-2011 «Газ тарату жүйелері» ҚР ҚН
4.03-05-2013 «Газ тарату жүйелері» ҚР ЕЖ

3.02-01-2007 «Интернаттық
ұйымдардың ғимараттары» ҚР ҚН
1.03-01-2007 «Құрылыс алаңдарын
электрмен жарықтандыруды жобалау
жӛніндегі нұсқаулық» ҚР ҚН

«Санитарлық-эпидемиологиялық
қызметтердің объектілерін жобалау» ҚР ҚН
3.02-60-2013 «Санитарлықэпидемиологиялық қызметтердің
объектілерін жобалау» ЕЖ
3.03-22-2013 «Ӛнеркәсіптік кӛлік» ҚР ҚН
3.03-23-2013 «Ӛнеркәсіптік кӛлік» ҚР ЕЖ

535-81 «Санитарлықэпидемиологиялық станцияларды
жобалау жӛніндегі нұсқаулық» ҚН

3.02-14-2011 «Қоғамдық тамақтану
объектілері» ҚР ҚН
3.02-35-2012 «Қоғамдық тамақтану
объектілері» ҚР ЕЖ
3.02-06-2011 «Кӛп пәтерлі тұрғын
ғимараттар» ҚР ҚН
3.02-37-2012 «Кӛп пәтерлі тұрғын
ғимараттар» ҚР ЕЖ
1.03-14-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы» ҚР ҚН
1.03-16-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы» ҚР ЕЖ
2.03-02-2011 «Аймақтарда және отырмалы
топырақтарда орналасқан ғимараттар мен
имараттар» ҚР ҚН
2.03-03-2012 «Аймақтарда және отырмалы
топырақтарда орналасқан ғимараттар мен
имараттар» ҚР ЕЖ

4.03-01-2003 «Газ тарату жүйелері»
МҚН

2.05.07-91 «Ӛнеркәсіптік кӛлік»
ҚНжЕ
3.02-38-2006 «Қоғамдық
тамақтандыру объектілері» ҚР ҚНжЕ

3.02-43-2007* «Тұрғын ғимараттар»
ҚР ҚНжЕ
1.03-05-2001 «Құрылыстағы еңбек
қорғау және техника қауіпсіздігі» ҚР
ҚНжЕ

2.01.09-91 «Ӛңделетін аумақтардағы
және шӛгетін топырақтағы
ғимараттар мен құрылыстар» ҚНжЕ

№

Жаңа база НТҚ

57.

3.02-13-2011 «Қонақ үйлерді жобалау» ҚР
ҚН
3.02-44-2012 «Қонақ үйлерді жобалау» ҚР
ЕЖ
3.02-07-2011 «Мәдени ойын-сауық
мекемелері» ҚР ҚН
3.02-45-2012 «Мәдени ойын-сауық
мекемелері» ҚР ЕЖ
3.02-21-2011 «Бӛлшек сауда кәсіпорындары»
ҚР ҚН
3.02-34-2012 «Бӛлшек сауда кәсіпорындары»
ҚР ЕЖ
2.04-02-2011 «Табиғи және жасанды
жарықтандыру» ҚР ҚН
2.04-31-2012 «Табиғи және жасанды
жарықтандыру» ҚР ЕЖ
2.04-03-2011 «Шудан қорғау» ҚР ҚН
2.04-30-2012 «Тұрғын және қоғамдық
ғимараттардың қоршау конструкцияларын
дыбыстан оқшаулауды жобалау» ҚР ЕЖ

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

69.
70.

71.
72.

73.
74.

75.
76.

2.04-04-2011 «Ғимараттардың жылу
қорғанысы» ҚР ҚН
4.02-08-2012 «Жабдықтар мен құбыр
жолдарын жылумен оқшаулауды жобалау»
ҚР ЕЖ
4.02-03-2011 «Жабдықтар мен құбыр
жолдарын жылумен оқшаулау» ҚР ҚН
2.04-32-2012 «Ғимараттардың жылу
қорғанысын жобалау» ҚР ЕЖ
3.01-01-2011 «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың бас жоспарлары» ҚР ҚН
3.01-06-2012 «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың бас жоспарлары» ҚР ЕЖ
3.01-02-2011 «Ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарының бас жоспарлары» ҚР ҚН
3.01-07-2012 «Ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарының бас жоспарлары» ҚР ЕЖ
3.02-04-2011 «Мектепке дейінгі білім беру
объектілері» ҚР ҚН
3.02-27-2012 «Мектепке дейінгі білім беру

Қолданыстағы база НТҚ

3.02-13-2003 «Қонақ үйлерді
жобалау» ҚР ҚНжЕ
3.02-20-2004 «Мәдени ойын-сауық
мекемелері» ҚР ҚНжЕ
3.02-21-2004* «Бӛлшек сауда
кәсіпорындары» ҚР ҚНжЕ
2.04-05-2002* «Жасанды және табиғи
жарықтандыру» ҚР ҚНжЕ
2.04-03-2005 «Шудан қорғау» МҚН
2.04-03-2005 «Шудан қорғау» МҚН
2.04-102-2005 «Тұрғын және
қоғамдық ғимараттардың қоршау
құрылымдарының дыбыс
оқшаулауын жобалау» МЕЖ
2.04-02-2004 «Ғимараттардың жылу
қорғанысы» МҚН
4.02-102-99 «Жабдықтар мен
құбырлардың жылулық оқшаулауын
жобалау» МЕЖ
4.02-03-2004 «Жабдық пен
құбырларды жылу оқшаулау» МҚН
2.04-101-2001 «Ғимараттардың
жылулық қорғауын жобалау» МЕЖ
II-89-80* «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың бас жоспарлары»
ҚНжЕ
II-97-76 «Ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарының бас жоспарлары»
ҚНжЕ
3.02-24-2004* «Мектепке дейінгі
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№
77.
78.
79.
80.
81.

82.

83.
84.
85.

86.

87.

88.

89.
90.
91.

92.
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Жаңа база НТҚ
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объектілері» ҚР ЕЖ
3.02-05-2011 «Жалпы білім беру
мекемелері» ҚР ҚН
3.02-28-2012 «Жалпы білім беру
мекемелері» ҚР ЕЖ
3.02-11-2011 «Кӛп қызметтік ғимараттар мен
кешендер» ҚР ҚН
3.02-31-2012 «Кӛп қызметтік ғимараттар мен
кешендер» ҚР ЕЖ
3.02-22-2011 «Ауыл шаруашылығы
ӛнімдерін сақтау және қайта ӛңдеуге
арналған ғимараттар мен имараттар» ҚР ҚН
3.02-41-2012 «Ауыл шаруашылығы
ӛнімдерін сақтау және қайта ӛңдеуге
арналған ғимараттар мен имараттар» ҚР ЕЖ

білім беру нысандары» ҚР ҚНжЕ

3.02-24-2011 «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың имараттары» ҚР ҚН
3.02-40-2012 «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың имараттары» ҚР ЕЖ
3.06-01-2011 «Ғимараттар мен
имараттардың қимылы шектеулі топтар
үшін қолжетімділігі» ҚР ҚН
3.06-02-2012 «Ғимараттар мен имараттарды
халықтың қимылы шектеулі топтары үшін
қолжетімділіктің есебімен жобалау. Жалпы
ережелер» ҚР ЕЖ

4.01-02-2011 «Ғимараттар мен
имараттардың ішкі су құбыры және кәрізі»
ҚР ҚН
4.01-03-2012 «Ғимараттар мен
имараттардың ішкі су құбыры және кәрізі»
ҚР ЕЖ
4.02-02-2011 «Ауаны жылыту, желдету және
кондиционерлеу» ҚР ҚН
4.02-07-2012 «Ауаны жылыту, желдету және
кондиционерлеу» ҚР ЕЖ
2.04-15-2012 «Эвакуацияланған халықты
орналастыруға арналған инженерлік
телімдерді жобалау және құрылысын салу»
ҚР ҚН
2.01-05-2012 «Ғимараттардың,
имараттардың, олардың бӛліктері мен
конструктивтік элементтерінің апаттарының

3.02-25-2004* «Жалпы білім
мекемелері» ҚР ҚНжЕ
3.02-16-2003* «Кӛп қызметтік
ғимараттар мен кешендер» ҚР ҚНжЕ

2.10.02-84 «Ауыл шаруашылығы
ӛнімдерін сақтау мен қайта ӛңдеуге
арналған ғимараттар мен үй-жайлар»
ҚНжЕ
2.09.03-85 «Ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың имараттары» ҚНжЕ

3.02-05-2003 «Ғимараттар мен
имараттардың халықтың аз әрекетті
топтары үшін қолжетімділігі» МҚН
3.06-15-2005 «Ғимараттар мен
құрылыстарды халықтың қимылы
шектеулі тобы үшін қол жетімділік
есебімен жобалау. Жалпы ережелер»
ҚР ЕЖ

4.01-41-2006* «Ғимараттардың ішкі
су құбыры және канализациясы» ҚР
ҚНжЕ
4.02-42-2006 «Жылыту, желдету және
ауа баптау» ҚР ҚНжЕ
2.04-13-2003 «Эвакуацияланатын
халықты орналастыруға арналған
инженерлік учаскелерді жобалау
және салу жӛніндегі нұсқау» ҚР ҚН
2.01-04-2002 «Ғимараттардың,
имараттардың, олардың бӛліктерінің
және құрылымдық элементтері

№

Жаңа база НТҚ

Қолданыстағы база НТҚ

93.

себептеріне тексеру жүргізу туралы ереже»
ҚР ҚБҚ
3.02-61-2013 «Балалардың және
жасӛспірімдердің жаппай демалу
мекемелері» ҚР ЕЖ

апаттарының себептерін тексеру
туралы ережелер» ҚР ҚБҚ
3.02-21-2006 «Балалар мен
жеткіншектердің кӛпшілік демалу
мекемелерін жобалау жӛніндегі
нұсқаулық» ҚР ҚБҚ
1.03-03-2001 «Құрылыстағы
геодезиялық қызмет және
геодезиялық жұмыстарды
ұйымдастыру туралы ереже» ҚБҚ
1.02-01-2002 «Қазақстан
Республикасы сәулет және қала
құрылыстық ескерткіштерін
реконструкциялау және
реновациялаудың жобалық
құжаттамасын ӛңдеу, келісу,
сараптау, бекіту мен құрамы тәртібі
туралы нұсқаулық» ҚБҚ
1.02-01-2008 «Жобалау ұзақтығының
нормалары» ҚР ҚН
1.02-01-2009 «Үлгілік жобалау
бойынша нұсқаулық» ҚР ҚН
1.02-19-2007 «Топырақтық құрылыс
материалдарын зерттеу.Жұмыс
ӛндірісіне қойылатын техникалық
талаптар» ҚР ҚН
1.04-15-2002 «Жүк кӛтеретін аспалы
арқан жолдарын (ЖААЖ)
құрылғылау және қауіпсіз пайдалану
ережелері» ҚР ҚБҚ
4.02-103-2002 «Жылумен
жабдықтаудың дербес
кӛздерін жобалау» ҚР ЕЖ

94.

1.03-18-2013 «Геодезиялық қызмет және
құрылыстағы геодезиялық жұмыстарды
ұйымдастыру жӛніндегі ережелер» ҚР ҚБҚ

95.

1.02-05-2013 «Сәулет және қала құрылысы
ескерткіштерін реконструкциялау мен қайта
жаңғыртуға арналған жобалық құжаттаманы
әзірлеудің, келісудің, сараптаудың, бекіту
мен құрамының тәртібі» ҚР ҚБҚ

96.

1.02-08-2013 «Жобалаудың ұзақтылығы» ҚР
ЕЖ
1.02-09-2013 «Типтік жобалық
құжаттаманың ережелері» ҚР ЕЖ
1.02-10-2013 «Топырақтық құрылыс
материалдарын зерттеу. Жұмыстарды
орындаудың жалпы ережелері» ҚР ЕЖ

97.
98.

99.

1.04-19-2013 «Арқанды жүк жолдарын
орналастыру мен қауіпсіз пайдалануға
берудің ережелері» ҚР ЕЖ

100. 4.02-11-2013 «Жылумен жабдықтаудың
автономдық кӛздері» ҚР ЕЖ
101. 1.02-10-2013 «Типтік жобалау» ҚР ҚН
102. 1.02-11-2013 «Типтік жобалау» ҚР ЕЖ
103. 5.01-23-2013 «Оларды нығыздау кезіндегі
құрылыс алаңшасының жағдайларындағы
топырақтың нығыздығына оперативтік
бақылау жүргізу» ҚР ҚБҚ
104. 1.04-20-2013 «Қолданыста болған құрылыс
материалдарын, бұйымдары мен
конструкцияларын қайталап қолданудың
ережелері» ҚР ЕЖ
105. 1.03-19-2013 «Металл конструкцияларды
дайындайтын зауыттар мен
кәсіпорындардың бояу цехтарына арналған
техника қауіпсіздігі, ӛрт қауіпсіздігі және

1.02-03-2009 «Үлгілік жобалық
құжаттама» ҚР ҚНжЕ
5.01-09-2003 «Топырақ тығыздығын
құрылыс алаңы жағдайында олардың
нығыздалуы кезінде жедел бақылау»
ҚР ҚБҚ
1.04-02-2008 «Бұрын пайдалануда
болған құрылыс материалдарын,
бұйымдары мен құрыстырмаларын
қайта пайдалану бойынша
нұсқаулық» ҚР ҚН
1.03-04-2007 «Металл
конструкцияларды шығаратын
зауыттар мен кәсіпорындардың бояу
цехтары үшін қауіпсіздік техникасы,
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ӛндірістік санитария» ҚР ЕЖ

ӛрт қауіпсіздігі және ӛндірістік
санитария ережелері мен нормалары»
ҚР ҚН
1.01.01-2001. «Сәулет, қала құрылысы
және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер. Негізгі
ережелер» ҚР ҚНжЕ
1.01-01-2001 «Сәулет, қала құрылысы
және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер жобаларын
әзірлеу жӛніндегі жұмыстарды
жүргізу тәртібі» ҚР ҚБҚ
1.04-04-2002 «Ғимараттар мен
имараттардың техникалық жағдайын
тексеру және бағалау» ҚР ҚН
1.04-07-2002 «Ғимараттар мен
имараттардың табиғи тозуын бағалау
ережелері» ҚР ҚБҚ

106. 1.01-01-2011 «Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтер. Негізгі ережелер» ҚР ҚН
1.

107. 1.01-01-2011 «Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтер жобаларын дайындау
жұмыстарын жүргізу тәртібі» ҚБҚ
108. 1.04-11-2012 «Ғимараттар мен
имараттардың техникалық жағдайын
тексеру және бағалау» ҚР ҚН
109. 1.04-12-2012 «Ғимараттар мен
имараттардың физикалық тозуын
бағалаудың ережелері» ҚР ЕЖ
110. 2.03-09-2013 «Тау қазбаларын жерастылық
және жерүстілік сулардан қорғау» ҚР ҚН
111. 2.03-11-2013 «Тау қазбаларын жерастылық
және жерүстілік сулардан қорғау» ҚР ЕЖ
112. 2.04-33-2013 «Құрылыстық жылу
техникасы» ҚР ҚН
113. 2.04-34-2013 «Құрылыстық жылу
техникасы» ҚР ЕЖ
114. 1.04-17-2013 «Ғимараттар мен
имараттардың жағдайын техникалық
қадағалаудың ережелері» ҚР ҚБҚ
115. 1.02-03-2011 «Құрылысқа арналған жобалық
құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту мен
құрамының тәртібі» ҚР ҚН
116. 3.02-25-2012 «Едендер» ҚР ҚН
117. 3.02-26-2012 «Едендер» ҚР ЕЖ
118. 3.02-29-2012 «Мемлекеттік әлеуметтік
баспана» ҚР ҚН
119. 3.02-30-2012 «Мемлекеттік әлеуметтік
баспана» ҚР ЕЖ
120. 8.01-01-2012 «Құрылыста инновациялық
техникалық шешімдерді пайдаланудың
экономикалық тиімділігін анықтау тәртібі»
ҚР ҚН
121. 2.02-06-2012 «Ғимараттар мен
имараттардың ӛрт автоматикасы» ҚР ҚН
122. 2.02-07-2012 «Ғимараттар мен
имараттардың ӛрт автоматикасы» ҚР ЕЖ
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2.06.14-85 «Тау қазбаларын жер асты
және беттік сулардан қорғау» ҚНжЕ
2.04-03-2002 «Құрылыс жылу
техникасы» ҚР ҚНжЕ
1.04-15-2004 «Ғимараттар мен
имараттардың жағдайын техникалық
қадағалау ережелері» ҚБҚ
1.02-01-2007* «Құрылысқа арналған
жобалау құжаттаманы жасау, келісу,
бекіту тәртібі және құрамы туралы
нұсқаулық» ҚР ҚНжЕ
3.02-03-2003 «Едендер» ҚР ҚНжЕ
3.02-17-2001* «Мемлекеттік
әлеуметтік тұрғын үй» ҚР ҚНжЕ
509-78 «Құрылыста жаңа техниканы
пайдаланудың экономикалық
тиімділігін анықтау жӛніндегі
нұсқаулық» ҚН
2.02-15-2003 «Ғимараттар мен
құрылыстардың ӛрт автоматикасы»
ҚР ҚНжЕ

№

Жаңа база НТҚ

123. 4.02-05-2012 «Автоматизация жүйелері» ҚР
ҚН
124. 4.02-06-2012 «Автоматизация жүйелері» ҚР
ЕЖ
125. 3.02-42-2012 «Қоймалық ғимараттар» ҚР ҚН
126. 3.02-43-2012 «Қоймалық ғимараттар» ҚР
ЕЖ
127. 4.03-03-2012 «Технологиялық жобалау.
«Стационарлық типтегі автожанармай
станциялары» ҚР ҚН
128. 3.03-24-2013 «Стационарлық типтегі
автожанармай станциялары» ҚР ЕЖ
129. 3.02-62-2013 «Нарықтар» ҚР ҚН
130. 3.02-63-2013 «Нарықтар» ҚР ЕЖ
131. 4.04-25-2013 «Аз қабаттық құрылыс
аудандарын электрмен жабдықтаудың
ережелері» ҚР ЕЖ
132. 4.04-26-2013 «Қалалық және поселкелік
электр желілерін жобалау» ҚР ЕЖ
133. 5.03-02-2013 «Неопорбетоннан бұйымдар
жасау» ҚР ЕЖ
134. 5.03-03-2013 «Ұяшықты бетоннан
бұйымдар жасау» ҚР ЕЖ
135. 5.03-04-2013 «Полимербетон ӛндірісі және
олардан жасалған бұйымдар» ҚР ЕЖ
136. 5.03-06-2013 «Тығыз силикат бетоннан
жасалған конструкциялар мен бұйымдарды
дайындау» ҚР ЕЖ
137. 2.04-35-2013 «Құрылыс объектілеріндегі,
құрылыс индустриясы кәсіпорындарындағы
және құрылыс материалдарындағы
радиациялық бақылау» ҚР ҚБҚ
138. 5.03-07-2013 «Жиналмалы темір-бетон
конструкциялар мен бұйымдардың ӛндірісі»
ҚР ҚН
139. 5.03-08-2013 «Жиналмалы темір-бетон
конструкциялар мен бұйымдардың ӛндірісі»
ҚР ЕЖ

Қолданыстағы база НТҚ

3.05.07-85* «Автоматтандыру
жүйелері» ҚНжЕ
2.11.01-85* «Қойма ғимараттары»
ҚНжЕ

3.03-01-2001* «Технологиялық
жобалау нормалары. Стационарлық
типті автожанармай құю
станциялары» ҚР ҚН
2.02-08-2002 «Базарлар. Ӛртке қарсы
талаптар» ҚР ҚН
4.04-13-2003 «Аз қабатты құрылыс
аудандарын электрмен жабдықтау
жӛніндегі нұсқау» ҚР ҚН
4.04-191-2002 «Қалалық және кенттік
электр тораптарын жобалаудың
әдістемелік нұсқаулары» ҚР ҚБҚ
В.2.7.5-95 «Неопорбетоннан
жасалған бұйымдарды дайындау
жӛніндегі нұсқаулық» ҚР ҚН
277-80 «Ұяшықты бетоннан жасалған
бұйымдарды дайындау жӛніндегі
нұсқаулық» ҚН
525-80 «Полимербетон мен олардан
жасалған бұйымдарды дайындау
технологиясы бойынша нұсқаулық»
ҚН
529-80 «Тығыз силикат бетоннан
жасалған конструкциялар мен
бұйымдарды дайындау технологиясы
бойынша нұсқаулық» ҚН
2.04-11-2001 «Құрылыс объектілерін,
құрылыс индустриясы
кәсіпорындарын және құрылыс
материалдарын радиациялық бақылау
туралы ереже» ҚР ҚН

5.03-36-2005 «Құрастырмалы
темірбетон құрылымдар мен
бұйымдарды ӛндіру» ҚР ҚНжЕ
29

№

Жаңа база НТҚ

140. 5.03-09-2013 «Күш түсетін және қоршау
конструкциялары» ҚР ҚН
141. 5.03-10-2013 «Күш түсетін және қоршау
конструкциялары» ҚР ЕЖ
142. 2.04-36-2013 «Ғимараттар мен имараттарды
найзағайдан қорғау құрылғысы» ҚР ЕЖ
143. 4.04-27-2013 «Тұрғын және қоғамдық
ғимараттарды электрмен жабдықтау.
Жобалау ережелері» ҚР ЕЖ
144. 4.04-28-2013 «Жоғары ыңғайлылықтағы
қалалық пәтерлер мен коттедждердің
электрлік жүктемелерін есептеудің
ережелері» ҚР ЕЖ
145. 1.03-20-2013 «Құрылыстағы геодезиялық
жұмыстар» ҚР ҚН
146. 1.03-21-2013 «Құрылыстағы геодезиялық
жұмыстар» ҚР ЕЖ
147. 3.01-10-2013 «Қала құрылысы. Қалалық
және ауылдық елді мекендерді жоспарлау
және құрылысын салу» ҚР ҚН
148. 3.01-11-2013 «Қала құрылысы. Қалалық
және ауылдық елді мекендерді жоспарлау
және құрылысын салу» ҚР ЕЖ

Қолданыстағы база НТҚ

5.03-37-2005 «Күш түсетін және
қоршау конструкциялары» ҚР ҚНжЕ
2.04-29-2005 «Ғимараттарды және
имараттарды найзағайдан қорғауды
құрылғылау жӛніндегі нұсқау» ҚР ҚН
4.04-23-2004 «Тұрғын үй және
қоғамдық ғимараттарды электрмен
жабдықтау. Жобалау нормалары» ҚР
ҚН
4.04-11-2003 «Жайлылығы жоғары
қалалық пәтерлердің және
коттедждердің электр жүктемелерін
есептеу жӛніндегі нұсқаулар» ҚБҚ
1.03-26-2004 «Құрылыстағы
геодезиялық жұмыстар» ҚР ҚНжЕ

3.01-01 -2008* «Қала құрылысы.
Қалалық және ауылдық елді
мекендерді жоспарлау және
құрылысын салу» ҚР ҚНжЕ

149. 3.02-66-2013 «Жабық спорт залдары» ҚР ҚН
150. 3.02-67-2013 «Жабық спорт залдары» ҚР ЕЖ 3.02-23-2005 «Жабық спорт залдарды
жобалау туралы нұсқаулық» ҚР ҚН
151. 3.02-68-2013 «Ӛндірістік ғимараттар» ҚР
ҚН
152. 3.02-69-2013 «Ӛндірістік ғимараттар» ҚР
3.02-09-2010 «Ӛндірістік ғимараттар»
ЕЖ
ҚР ҚНжЕ
153. 3.05-02-2013 «Магистралдық құбыр
жолдары» ҚР ҚН
154. 3.05-03-2013 «Магистралдық құбыр
3.05-01-2010 «Магистральдық
жолдары» ҚР ЕЖ
құбырлар» ҚР ҚНжЕ
155. 3.03-25-2013 «Метрополитендер» ҚР ҚН
156. 3.03-26-2013 «Метрополитендер» ҚР ЕЖ
3.03-02-2010 «Метрополитендер» ҚР
ҚНжЕ
157. 3.03-27-2013 «Сейсмикалық аудандардағы
жерастылық имараттар» ҚР ЕЖ
158. 3.03-28-2013 «Темір жол және автожол
туннельдері» ҚР ҚН
159. 3.03-29-2013 «Темір жол және автожол
3.03-07-2003 «Темір жол және
туннельдері» ҚР ЕЖ
автожол туннельдері» ҚР ҚНжЕ
160. 3.03-30-2013 «Автомобиль жолдары» ҚР ҚН
161. 3.03-31-2013 «Автомобиль жолдары» ҚР ЕЖ 3.03-09-2006* «Автомобиль
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Қолданыстағы база НТҚ
жолдары» ҚР ҚНжЕ

162. 3.02-70-2013 «Әкімшілік және тұрмыстық
ғимараттар» ҚР ҚН
163. 3.02-71-2013 «Әкімшілік және тұрмыстық
ғимараттар» ҚР ЕЖ
164. 1.04-21-2013 «Ӛнеркәсіптік улы
қалдықтарды залалсыздандыру және кӛму
полигондары. Жобалау бойынша негізгі
қағидалар» ҚР ҚН
165. 1.04-22-2013 «Ӛнеркәсіптік улы
қалдықтарды залалсыздандыру және кӛму
полигондары. Жобалау бойынша негізгі
қағидалар» ҚР ЕЖ
166. 3.03-32-2013 «Кӛпірлер және құбырлар» ҚР
ҚН
167. 3.03-33-2013 «Кӛпірлер және құбырлар» ҚР
ЕЖ
168. 4.01-06-2013 «Сумен жабдықтау мен
кәріздің сыртқы желілері және имараттары»
ҚР ҚН
169. 4.01-07-2013 «Сумен жабдықтау мен
кәріздің сыртқы желілері және имараттары»
ҚР ЕЖ
170. 1.04-23-2013 «Су құбыры-кәріздік желілер
мен имараттардың жоспарлық-сақтандыру
жӛндеу жұмыстарын жүргізу ережелері» ҚР
ЕЖ
171. 3.01-12-2013 «Елді мекендердің аумағын
абаттандыру» ҚР ҚН
172. 3.01-13-2013 «Елді мекендердің аумағын
абаттандыру» ҚР ЕЖ

3.02-04-2009 «Әкімшілік және
тұрмыстық ғимараттар» ҚР ҚНжЕ

1.04-14-2003 «Ӛнеркәсіптік улы
қалдықтарды зиянсыздандыру және
кӛму полигондары. Жобалау
жӛніндегі негізгі ережелер» ҚР ҚНжЕ
2.05.03-84 «Кӛпірлер және
құбырлар» ҚНжЕ

3.05.04-85* «Сумен жабдықтау мен
канализацияның сыртқы желілері мен
имараттары» ҚНжЕ
1.04-07-2001 «Су құбырыканализациялық тораптар мен
имараттардың жоспарлы-ескертулі
жӛндеуін ұйымдастыру және ӛткізу»
ҚР ҚН
3.01-03-2010 «Елді мекендердің
аумақтарын абаттандыру жӛніндегі
ереже» ҚР ҚНжЕ

173. 3.04-07-2013 «Гидротехникалық имараттар»
ҚР ҚН
174. 3.04-08-2013 «Гидротехникалық имараттар» 3.04-01-2008 «Гидротехникалық
ҚР ЕЖ
құрылыстар. Жобалаудың негізгі
ережелері» ҚР ҚНжЕ
175. 5.01-24-2013 «Жер имараттары, іргелер мен
іргетастар» ҚР ҚН
176. 5.01-25-2013 «Жер имараттары, іргелер мен 3.02.01-87 «Жер құрылыстары,
іргетастар» ҚР ЕЖ
негіздіктер мен іргетастар» ҚР ҚНжЕ
177. 4.04-29-2013 «Жылу электр станциялары»
ҚР ҚН
178. 4.04-30-2013 «Жылу электр станциялары»
II-58-75* «Жылу электр
ҚР ЕЖ
станциялары» ҚНжЕ
179. 4.02-12-2013 «Қазандық құрылғылары» ҚР
ҚН
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180. 4.02-13-2013 «Қазандық құрылғылары» ҚР
ЕЖ
181. 5.01-26-2013 «Ғимараттар мен
имараттардың іргелері» ҚР ҚН
182. 5.01-27-2013 «Ғимараттар мен
имараттардың іргелері» ҚР ЕЖ
183. 5.01-28-2013 «Қадалық іргетастар» ҚР ҚН
184. 5.01-29-2013 «Қадалық іргетастар» ҚР ЕЖ
185. 1.04-24-2013 «Кәсіпорын, ғимарат пен
имараттың құрылысының ұзақтығы мен
құрылыстағы бітеме. І бӛлім» ҚР ҚН
186. 1.04-25-2013 «Кәсіпорын, ғимарат пен
имараттың құрылысының ұзақтығы мен
құрылыстағы бітеме. І бӛлім» ҚР ЕЖ
187. 5.01-30-2013 «Динамикалық жүктемелері
бар машиналардың іргетастары» ҚР ҚН
188. 5.01-31-2013 «Динамикалық жүктемелері
бар машиналардың іргетастары» ҚР ЕЖ
189. 2.01-06-2013 «Құрылыс конструкцияларын
тот басудан қорғау» ҚР ҚН
190. 2.01-07-2013 «Құрылыс конструкцияларын
тот басудан қорғау» ҚР ЕЖ
191. 3.04-09-2013 «Мелиоративтік жүйелер мен
имараттар» ҚР ҚН
192. 3.04-10-2013 «Мелиоративтік жүйелер мен
имараттар» ҚР ЕЖ
193. 3.02-72-2013 «Шатырлар мен жабындар»
ҚР ҚН
194. 3.02-73-2013 «Шатырлар мен жабындар»
ҚР ЕЖ
195. 3.02-74-2013 «Сейсмикалық аудандарда
электр желілік объектілердің құрылысын
салу» ҚР ҚН
196. 3.02-75-2013 «Сейсмикалық аудандарда
электр желілік объектілердің құрылысын
салу» ҚР ЕЖ
197. 3.03-34-2013 «Автомобиль жолдары үшін
жер телімдерін бӛлу» ҚР ҚН
198. 3.03-35-2013 «Автомобиль жолдары үшін
жер телімдерін бӛлу» ҚР ЕЖ
199. «Кәсіпорын, ғимарат пен имараттың
құрылысының ұзақтығы мен құрылыстағы
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4.02-08-2003 «Қазандық
қондырғылар» ҚР ҚНжЕ
5.01-01-2002 «Ғимараттар мен
имараттар негіздері» ҚР ҚНжЕ
5.01-03-2002 «Қадалы іргетастар» ҚР
ҚНжЕ

1.04.03-2008 «Ғимараттар мен
құрылыстар кәсіпорындарының
құрылысын салу ұзақтығының және
құрылыстағы бітемелердің
нормалары. 1-бӛлім» ҚР ҚНжЕ
2.02.05-87 «Динамикалық
жүктемелері бар машиналардың
іргетастары» ҚНжЕ
2.01-19-2004 «Құрылыс
конструкцияларын коррозиядан
қорғау» ҚР ҚНжЕ
2.06.03-85 «Мелиоративтік жүйелер
мен имараттар» ҚНжЕ
3.02-06-2009 «Шатырлар мен
жабындар» ҚР ҚНжЕ

3.02-19-2001 «Сейсмикалық
аудандардағы электржелілік
объектілердің құрылысы» ҚР ҚН
3.03-02-2001 «Автомобиль жолдары
үшін жер кесіп беру нормалары» ҚР
ҚН

№

Жаңа база НТҚ

бітеме. ІІ бӛлім» ҚР ҚН
200. «Кәсіпорын, ғимарат пен имараттың
құрылысының ұзақтығы мен құрылыстағы
бітеме. ІІ бӛлім» ҚР ЕЖ
201. «Астықты сақтайтын және ӛңдейтін
кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар»
ҚР ҚН
202. «Астықты сақтайтын және ӛңдейтін
кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар»
ҚР ЕЖ

203. «Азаматтық қорғанысты қорғайтын
имараттар» ҚР ҚН
204. «Азаматтық қорғанысты қорғайтын
имараттар» ҚР ЕЖ
205. «Қоғамдық ғимараттар мен имараттар» ҚР
ҚН
206. «Қоғамдық ғимараттар мен имараттар» ҚР
ЕЖ
207. «Емдеу-сауықтыру мекемелері» ҚР ҚН
208. «Емдеу-сауықтыру мекемелері» ҚР ЕЖ
209. «Темір жолдар үшін жер телімдерін бӛлу»
ҚР ЕЖ
210. «Қатты емес типтегі жол киімдерін
жобалау» ҚР ҚН
211. «Қатты емес типтегі жол киімдерін
жобалау» ҚР ЕЖ
212. «Қатты жол киімдерін жобалау» ҚР ҚН
213. «Қатты жол киімдерін жобалау» ҚР ЕЖ
214. «Бір пәтерлік тұрғын үйлер мен олардың
инженерлік жүйелерін жобалау» ҚР ҚН
215. «Бір пәтерлік тұрғын үйлер мен олардың
инженерлік жүйелерін жобалау» ҚР ЕЖ

Қолданыстағы база НТҚ
1.04-03-2008 «Кәсіпорындар,
ғимараттар мен имараттар
құрылысының ұзақтығын анықтау
бойынша құрал» ҚР ҚНжЕ

3.02-07-2009 «Астықты сақтау мен
қайта ӛңдеуге арналған кәсіпорындар,
ғимараттар мен құрылыстар» ҚР
ҚНжЕ және 2.10.05-85 «Астықты
сақтау мен қайта ӛңдеуге арналған
кәсіпорындарды, ғимараттар мен
құрылыстарды жобалау жӛніндегі
құрал» ҚНжЕ құралы
2.04-09-2002 «Азаматтық
қорғаныстың қорғау құрылыстары.
Жобалау нормалары» ҚР ҚНжЕ
3.02-02-2009 «Қоғамдық ғимараттар
мен құрылыстар» ҚР ҚНжЕ
3.02-08-2010 «Емдеупрофилактикалық мекемелер» ҚР
ҚНжЕ
3.03-17-2001 «Темір жолдарға
арналған жер кесіп берудің
нормалары» ҚР ҚН
3.03-19-2006 «Қатты емес үлгідегі
жол тӛсемдерін жобалау» ҚР ҚН
3.03-34-2006 «Қатты жол тӛсемдерін
жобалау жӛніндегі нұсқаулық» ҚР
ҚН
3.02-27-2004 «Бір пәтерлі тұрғын
үйлер» ҚР ҚНжЕ
4.02-16-2005 «Бір пәтерлі тұрғын
үйлердің инженерлік жүйелерін
жобалау және құрылысын салу» ҚР
ЕЖ
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216. «Гидротехникалық имараттардың бетон
және темір-бетон конструкциялары» ҚР ҚН
217. «Гидротехникалық имараттардың бетон
және темір-бетон конструкциялары» ҚР ЕЖ
218. «Бетон және темір-бетон бӛгеттер» ҚР ҚН
219. «Бетон және темір-бетон бӛгеттер» ҚР ЕЖ
220. «Гидротехникалық туннельдер» ҚР ҚН
221. «Гидротехникалық туннельдер» ҚР ЕЖ
222. «Гидротехникалық теңіз және ӛзен кӛлік
имараттары» ҚР ҚН
223. «Гидротехникалық теңіз және ӛзен кӛлік
имараттары» ҚР ЕЖ
224. «Тау жұмыстарының ӛңделетін
аумақтарында гидротехникалық
имараттарды жобалау, құрылысын салу
және пайдалануға беру» ҚР ҚН
225. «Тау жұмыстарының ӛңделетін
аумақтарында гидротехникалық
имараттарды жобалау, құрылысын салу
және пайдалануға беру» ҚР ЕЖ
226. «Мелиоративтік арналар үшін жер телімін
бӛлу» ҚР ЕЖ
227. «Гидротехникалық имараттарға түсетін
жүктемелер мен әсер етулер» (толқындық,
мұзды және кемелік) ҚР ЕЖ
228. «Темір жолдар» ҚР ҚН
229. «Темір жолдар» ҚР ЕЖ
230. «Құрылысқа арналған инженерлік іздеулер»
ҚР ЕЖ

231. «Құрылыстық мұнаралық крандарға
арналған крандық жолдарды орнату және
пайдалануға беру» ҚР ҚН
232. «Құрылыстық мұнаралық крандарға
арналған крандық жолдарды орнату және
пайдалануға беру» ҚР ЕЖ
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Қолданыстағы база НТҚ

2.06.08-87 «Гидротехникалық
имараттардың бетон және темір-бетон
конструкциялары» ҚНжЕ
3.04-03-2008 «Бетоннан және темір
бетоннан жасалған бӛгеттер» ҚР
ҚНжЕ
2.06.09-84 «Гидротехникалық
туннельдер» ҚНжЕ
3.07.02-87 «Гидротехникалық теңіз
және ӛзен кӛлік имараттары» ҚНжЕ

522-79 «Тау жұмыстарының
ӛңделетін аумақтарында
гидротехникалық имараттарды
жобалау, құрылысын салу және
пайдалануға беру жӛніндегі
нұсқаулық» ҚН
3.04-01-2001 «Мелиоративтік
каналдарға арналған жер кесіп беру
нормалары» ҚР ҚН
3.04-40-2006 «Гидротехникалық
құрылыстарға жүктемелер мен
әсерлер» ҚР ҚНжЕ
3.03-01-2001 «1520 мм жолтабанның
темір жолдары» ҚР ҚНжЕ
1.02.07-87 «Құрылысқа арналған
инженерлік іздеулер» ҚНжЕ
1.02-18-2004 «Құрылысқа арналған
инженерлік іздеулер. Негізгі
ережелер» ҚР ҚНжЕ

1.03-39-2006 «Құрылыстық
мұнаралық крандарға арналған кран
астылық жолдарды қондыру,
эксплуатациялау және қайта базалау
бойынша нұсқаулық» ҚР ҚНжЕ

№

Жаңа база НТҚ

233. «Трамвай, троллейбус тораптары мен
байланыс желілері» ҚР ҚН
234. «Трамвай, троллейбус тораптары мен
байланыс желілері» ҚР ЕЖ

235. «Трамвай жолдары» ҚР ҚН
236. «Трамвай жолдары» ҚР ЕЖ
237. «Кӛпірлер мен құбырлар. Тексеру және
сынау ережелері» ҚР ЕЖ
238. «Ғимараттар мен имараттардың жерастылық
бӛліктерінің гидрооқшаулауын жобалау» ҚР
ЕЖ
239. «Эскалаторлар мен қозғалмалы жолақтарды
жобалау және орнату» ҚР ҚН
240. «Эскалаторлар мен қозғалмалы жолақтарды
жобалау және орнату» ҚР ЕЖ
241. «Жолаушылардың аспалы арқан жолдарын
(ЖААЖ) орнату және қауіпсіз пайдалану
ережесі» ҚР ЕЖ
242. «Иілмелі рельстік-арқандық кӛтергіштерді
(фуникулерді) орнату және қауіпсіз
пайдалану ережесі» ҚР ЕЖ
243. «Құрғақ минералдық тыңайтқыштар мен
ӛсімдіктерді қорғаудың химиялық
құралдарының қоймалары» ҚР ҚН
244. «Құрғақ минералдық тыңайтқыштар мен
ӛсімдіктерді қорғаудың химиялық
құралдарының қоймалары» ҚР ЕЖ
245. «Зиратты жобалау және ұстау» ҚР ЕЖ

246. «Байланыс желілері үшін жер телімдерін
бӛлу» ҚР ЕЖ
247. «Әуежайлар үшін жер телімдерін бӛлу» ҚР
ЕЖ
248. «Дизель станцияларын технологиялық

Қолданыстағы база НТҚ

2.05.09-90 «Трамвай және
троллейбус тораптары» ҚНжЕ
3.03-09-2002 «Трамвай және
троллейбус түйіспелік тораптарын
жобалау жӛніндегі нұсқаулар» ҚР
ҚБҚ
III-39-76 «Трамвай жолдары» ҚНжЕ
3.06-07-86 «Кӛпірлер мен құбырлар.
Тексеру және сынау ережелері»
ҚНжЕ
3.02-36-2006 «Ғимараттар мен
құрылыстардың жер асты бӛліктерін
гидро оқшаулауды жобалау» ҚР ҚН
1.04-18-2001 «Эскалаторларды
құрылғылау және қауіпсіз пайдалану
ережелері» ҚР ЕЖ
1.04-15-2002 «Жүк кӛтеретін аспалы
арқан жолдарын (ЖААЖ)
құрылғылау және қауіпсіз пайдалану
ережелері» ҚР ҚБҚ
1.04-14-2001 «Кӛлбеген рельс-арқан
кӛтергіштерінің (фуникулерлердің)
құрылғысы және қауіпсіз пайдалану
ережесі» ҚР ҚБҚ

II-108-79 «Құрғақ минералдық
тыңайтқыштар мен ӛсімдіктерді
қорғаудың химиялық құралдарының
қоймалары» ҚНжЕ
1.04-05-2003
«Тұрғын
халыққа
рәсiмдiк-жоралық (жерлеу) қызмет
кӛрсетудi жобалау, ұйымдастыру
тәртiбi және елдi мекендердегi
зираттарды
күту туралы ереже» ҚР ҚБҚ
3.02-03-2001 «Байланыс желілері
үшін жер кесіп беру нормалары» ҚР
ҚН
457-74 «Аэропорттар үшін жер бӛлу
нормалары» ҚН
3.02-09-2001 «Дизельдік электр
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жобалау» ҚР ЕЖ

станцияларын (ДЭС) технологиялық
жобалау нормалары» ҚР ҚН
3.02-12-2001 «Кернеуі 0,4-1150 кВ
электр тораптарына арналған жер
кесіп беру нормалары» ҚР ҚНжЕ
441-72 «Кәсіпорындардың
ғимараттардың және имараттардың
алаңдары мен телімдерін қоршауды
жобалау жӛніндегі нұсқау» ҚН

249. «0,4-1150 кВ кернеулі электрлік желілер
үшін жер телімдерін бӛлу» ҚР ЕЖ
250. «Кәсіпорын, ғимарат және имарат алаңдары
мен телімдерінің қоршауларын жобалау» ҚР
ЕЖ
251. «Ашық спорт имараттарын жобалау» ҚР ҚН
252. «Ашық спорт имараттарын жобалау» ҚР ЕЖ
253. «Электрлендірілген кӛліктің байланыс
желілері, ӛндіру және жұмыстарды
қабылдаудың ережелері» ҚР ЕЖ
254. «Қалалар мен басқа елді мекендердің
аумақтарында тӛселетін құбыр жолдары» ҚР
ЕЖ
255. «Технологиялық жабдық және
технологиялық құбыр жолдары» ҚР ЕЖ

3.02-20-2006 «Ашық спорттық
имараттарды жобалау жӛніндегі
нұсқаулық» ҚР ҚБҚ
III-41-76 «Электрлендірілген кӛліктің
байланыс желілері» ҚНжЕ

2.05.13-90 «Қалалар мен басқа елді
мекендердің аумақтарында тӛселетін
мұнай құбыр жолдары» ҚНжЕ
3.05-09-2002* «Технологиялық
жабдықтар және технологиялық
құбырлар» ҚР ҚНжЕ
256. «Магистралдық су таратқыштар мен кәріздік 3-05-06-2001 «Магистралды
коллекторлар үшін жер телімдерін бӛлу» ҚР суағарлар мен канализациялық
ЕЖ
коллекторға жер кесіп беру
нормалары» ҚР ҚН
257. «Теңізде және ішкі су қоймаларында мұнай
3.05-27-2004 «Теңізде және ішкі су
операцияларын жүргізу кезіндегі
қоймаларында мұнай операцияларын
стационарлық имараттарды жобалау,
жүргізу кезінде стационарлық
құрылысын салу және монтаждау» ҚР ЕЖ
құрылыстарды жобалау, құрылысын
салу және монтаждау.
Классификация» ҚР ҚН
258. «Қалалық жылу желілерін жоғары деңгейлі
4.02-09-2002 «Жоғары деңгейлі
топырақ сулары бар аймақтарда жобалау
жерасты сулары бар аймақтардағы
және құрылысын салу» ҚР ЕЖ
қалалық жылу желілерін жобалау
және салу жӛніндегі нұсқаулық» ҚР
ҚН
259. «Болат конструкцияларды дайындау
1.03-35-2006 «Болат
кезіндегі қауіпсіздік техникасының
конструкцияларды әзірлеудегі
ережелері» ҚР ЕЖ
қауіпсіздік техникасы бойынша
үлгілік нұсқаулық» ҚР ҚН
260. «Жеке тұрғын үйлердің құрылысына
1.02-02-2007 «Жеке тұрғын
жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу,
үйлердің құрылысына арналған
бекіту мен құрамының тәртібі» ҚР ЕЖ
жобалау құжаттамасын жасау, келісу,
бекіту тәртібі және құрамы туралы
нұсқаулық» ҚР ҚНжЕ
261. «Тіреу қабырғалары, кеме жүзетін шлюздер, 2.06.07-87 «Тіреу қабырғалары, кеме
балық ӛткізетін және балықты қорғайтын
жүзетін шлюздер, балық ӛткізетін
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имараттар» ҚР ЕЖ

және балықты қорғайтын имараттар»
ҚНжЕ

262. «Мұнай, мұнай ӛнімдері мен сұйытылған
газдардың жерастылық қоймалары» ҚР ҚН
263. «Мұнай, мұнай ӛнімдері мен сұйытылған
газдардың жерастылық қоймалары» ҚР ЕЖ
264. «Автобекеттерді жобалау» ҚР ҚН
265. «Автобекеттерді жобалау» ҚР ЕЖ
266. «Ӛнеркәсіптік пештер мен мұржалар» ҚР
ҚН
267. «Ӛнеркәсіптік пештер мен мұржалар» ҚР
ЕЖ
268. «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер.
Негізгі ережелер» ҚР ҚБҚ

269. «Ауылдық электрлік желілерді жобалау» ҚР
ЕЖ
270. «Ғимараттар мен имараттардың құрылысын
салуға авторлық қадағалауды ұйымдастыру
мен жүргізу» ҚР ҚБҚ

271. «Балалар мен жасӛспірімдердің жаппай дем
алу мекемелері» ҚР ҚН
272. «Аудандық (қалалық) соттардың
ғимараттары» ҚР ҚН
273. «Аудандық (қалалық) соттардың
ғимараттары» ҚР ЕЖ
274. «Ғимараттардың сыртқы қоршау
конструкцияларын жылу-техникалық
тексеру» ҚР ЕЖ
275. «Оқшаулайтын және әрлейтін жабындар»

2.11.04-85 «Мұнай, мұнай ӛнімдері
мен сұйытылған газдардың жер асты
қоймалары» ҚНжЕ
ЦЛ-86 «Темір жол вокзалдары.
Жобалау нормалары» ВҚН
III-24-75 «Ӛнеркәсіптік пештер мен
кірпіш мұржалар» ҚНжЕ
1.01-01-2011 «Сәулет, қала
құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік
нормативтер. Негізгі ережелер» ҚР
ҚН
1.01-02-2001 «Сәулет, қала
құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік
нормативтерді тіркеу, оларды шығару
және тарату тәртібі» ҚР ҚБҚ
4.04-185-2003 «Қазақстан
Республикасы ауылдық электр
тораптарын технологиялық
жобалаудың нормалары» ҚР ҚБҚ
1.03-03-2010 «Кәсіпорындарды,
ғимараттарды, құрылыстарды салу
және оларды күрделі жӛндеу үшін
жобаларды әзірлеушілердің авторлық
қадағалауы туралы ереже» ҚР ҚНжЕ
және Авторлық қадағалауды
ұйымдастыру және жүргізу ережелері
(20.10.2004 ж. № 406 бұйрық)
3.02-21-2006 «Балалар мен
жеткіншектердің кӛпшілік демалу
мекемелерін жобалау жӛніндегі
нұсқаулық» ҚР ҚБҚ
3.02-101-2001* «Аудандық (қалалық)
соттардың ғимараттары» МЕЖ
4.02-03-2003 «Ғимараттардың
сыртқы қоршау конструкцияларын
жылу-техникалық тексеру» ҚР ЕЖ
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№

Жаңа база НТҚ

ҚР ҚН
276. «Оқшаулайтын және әрлейтін жабындар»
ҚР ЕЖ
277. «Жылыжай мен кӛшетханалар» ҚР ҚН
278. «Жылыжай мен кӛшетханалар» ҚР ЕЖ
279. «Ғимараттар мен имараттардың ӛрт
қауіпсіздігі» ҚР ҚН
280. «Ғимараттар мен имараттардың ӛрт
қауіпсіздігі» ҚР ЕЖ

281.

282.

283.

284.

285.
286.
287.
288.
289.
290.

291.

292.
293.
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Қолданыстағы база НТҚ
2.04-10-2004 «Оқшаулайтын және
әрлейтін жабындар» ҚР ҚНжЕ
3.02-12-2010 «Жылыжайлар мен
парниктер» ҚР ҚНжЕ

2.02-05-2009* «Ғимараттар мен
құрылыстардың ӛрт қауіпсіздігі» ҚР
ҚНжЕ және 2.02-20-2006*
«Ғимараттар мен құрылыстардың ӛрт
қауіпсіздігі» құралы ҚР ЕЖ
«Ғимараттарды, үй-жайлар мен имараттарды 2.02-11-2002* «Ғимараттарды,
автоматтық түрдегі ӛрт сигнализациясының бӛлмелерді және имараттарды
жүйесімен, ӛрт сӛндіру және адамдарға ӛрт
автоматты ӛрттік сигналдаудың
туралы хабарлаудың автоматты түрдегі
жүйелерімен, автоматты ӛрт сӛндіру
қондырғыларымен жабдықтау» ҚР ЕЖ
және ӛрт туралы адамдарға хабарлау
қондырғыларымен жабдықтау
нормалары» ҚР ҚН
«Автомобиль кӛлігін жӛндеу және
техникалық қызмет ету кәсіпорындары» ҚР
ҚН
«Автомобиль кӛлігін жӛндеу және
01-89 «Автомобильдерге қызмет
техникалық қызмет ету кәсіпорындары» ҚР кӛрсететін кәсіпорындар» ВҚН
ЕЖ
«Топырақтық материалдардан жасалған
3.04-02-2008 «Топырақтық
бӛгеттер» ҚР ЕЖ
материалдардан жасалған бӛгеттер»
ҚР ҚНжЕ
«Гидротехникалық имараттардың
негіздіктері» ҚР ҚН
«Гидротехникалық имараттардың
3.04-04-2006 «Гидротехникалық
негіздіктері» ҚР ЕЖ
имараттардың негіздіктері» ҚР ҚНжЕ
«Жылу орындарын жобалау ережелері» ҚР
4.02-17-2005 «Жылу орындарын
ЕЖ
жобалау» ҚР ЕЖ
«Темір жол вокзалдарын жобалау» ҚР ҚН
«Темір жол вокзалдарын жобалау» ҚР ЕЖ
II-85-80 «Вокзалдарды жобалау
жӛніндегі құрал» ҚНжЕ құралы
«Эксперименталдық объектілерді жобалау
Эксперименталдық объектілерді
және құрылысын салу тәртібі» ҚР ҚБҚ
жобалау және құрылысын салу
туралы ереже
«Жұмыс сызбаларының құрамы және
Нұсқаулық. 3.11.2004 ж. № 427
оларды рәсімдеу ережелері» ҚР ЕЖ
бұйрық. 1.02.2005 ж. бастап
енгізілген.
«Ӛртке қарсы қызмет органдарының
объектілерін жобалау» ҚР ҚН
«Ӛртке қарсы қызмет органдарының
2.02-30-2005 «Ӛртке қарсы қызмет
объектілерін жобалау» ҚР ЕЖ
органдарының объектілерін жобалау

№

Жаңа база НТҚ

Қолданыстағы база НТҚ
нормалары» ҚР ҚН

294. «Құрылысқа арналған инженерлікгеологиялық іздеулер» ҚР ЕЖ
295. «Құрылысқа арналған инженерлікгеодезиялық іздеулер» ҚР ЕЖ

296. «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтерді
әзірлеу мен қайта әзірлеудің бағасын
анықтау» ҚР ҚБҚ
297. «Құрылыс терминологиясы» ҚР ЕЖ
298. «Құрылыс терминологиясы. Құрылыс
конструкциялары. Құрылыс материалдары
мен бұйымдары» ҚР ЕЖ

299. «Құрылыс терминологиясы. Құрылыс
технологиясы және оны ұйымдастыру» ҚР
ЕЖ
300. «Құрылыс терминологиясы. Инженерлік
іздеулер» ҚР ЕЖ

II-9-78 ҚНжЕ бӛлімінің 1.02-18-2007
«Құрылысқа арналған инженерлікгеологиялық зерттеулер. Жұмыс
ӛндірісіне қойылатын техникалық
талаптар» ҚР ҚН
8.02-02-2007 «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік
нормативтерін әзірлеу және қайта
ӛңдеу құнын анықтау ережелері» ҚР
ҚБҚ
1.01-32-2005 «Құрылыс
терминологиясы» ҚР ҚНжЕ
1.01-04-2008 «Құрылыс
терминологиясы. Құрылыс
конструкциялары» ҚР ҚНжЕ
1.01-03-2008 «Құрылыс
терминологиясы. Құрылыс
материалдары мен бұйымдары» ҚР
ҚНжЕ
1.01-05-2008 «Құрылыс
терминологиясы. Құрылыс
технологиясы және оны
ұйымдастыру» ҚР ҚНжЕ
1.01-35-2005 «Құрылыс
терминологиясы. II бӛлім. Негізгі
комплекстері. Инженерлік ізденістер»
ҚР ҚНжЕ
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БИБЛИОГРАФИЯ
[1] Еуропалық комиссияның 2003 жылдың 11 желтоқсанындағы конструкциялық
құрылыс бұйымдары мен объектілердің құрылыстық жұмыстары үшін Еурокодтарды енгізу
мен пайдалану жӛніндегі ұсынымдары (C (2003) 4639 құжатына сәйкес хабарлама)
(Еуропалық экономикалық кеңістік үшін ӛзекті мәтін) (2003/887/EC) // Official Journal of the
European Union. 12 желтоқсан 2003. № L 332/62.
[2] Еуропалық комиссияның 2003 жылдың 27 қарашасындағы L басшылыққа алынатын
құжаты. «Еурокодтарды қолдану және пайдалану» (мәтін CONSTRUCT 03/629 құжаты
ретінде ӛзектілендірілген. Rev. 1 (27 қараша 2003).
[3] ҚР СТ 1.0 - «Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесі».
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III

ВВЕДЕНИЕ
В Республике Казахстан с 2010 по 2014 годы, в рамках реформирования системы
технического регулирования строительной сферы, создана новая нормативно-техническая
база с разработкой нормативно-технических документов по прогрессивному
параметрическому методу нормирования.
Согласно «Концепции по реформированию нормативной базы в строительной сфере
Республики Казахстан», утвержденной постановлением Правительства Республики
Казахстан 31 декабря 2013г. №1509, в 2014 году завершился подготовительный этап по
созданию новой нормативной базы и наступил второй этап – «период сосуществования»
действующей и новой нормативных баз, их параллельного действия с 2015 по 2020 гг.
В «Период сосуществования» в целях эффективного внедрения новой нормативной
базы в проектирование и строительство предусматривается подготовка и переподготовка
специалистов строительной сферы, апробация с дальнейшим совершенствованием
нормативно-технических документов новой нормативной базы по результатам
применения на практике.
Настоящий нормативный документ устанавливает правила и положения,
учитывающие параллельное действие новой и действующей нормативно-технических баз
в проектировании и строительстве на территории Республики Казахстан в период 20152020 гг.

IV

ИНСТРУКЦИЯ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И НОВОЙ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ БАЗ В ПЕРИОД 2015 – 2020 гг.
VALUATION DEVELOPMENT AND REFINING ОF SТАТЕ REGULATION
IN THE FIELDS OF ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND
CONSTRUCTION
Дата введения –

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 «Инструкция сосуществования действующей и новой нормативно-технических
баз в период 2015–2020 гг.» (далее - Инструкция) предназначена для проектирования
зданий и сооружений.
1.2 Инструкция устанавливает порядок применения и использования в «период
сосуществования» (параллельного действия) действующей и новой нормативнотехнических баз в сфере проектирования, в том числе гармонизированных СН РК EN,
идентичных Еврокодам, с национальными приложениями по расчету и проектированию
несущих конструкций зданий и сооружений.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Для применения настоящей Инструкции необходимы следующие ссылочные
нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II.
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республики Казахстан» от 16 июля 2001 № 242-II.
«Концепция реформирования нормативной базы строительной сферы Республики
Казахстан», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 31
декабря 2013 года № 1509.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства
Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
РДС РК 1.01-01-2014 «Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства. Основные положения».
СН РК 1.01-01-2011 «Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства. Основные положения».
Примечание - При применении настоящей Инструкции следует проверить действие ссылочных документов
по соответствующим перечням и указателям нормативных правовых актов, нормативно-технических документов и
стандартов. При отмене действия ссылочного - нормативного документа, следует руководствоваться введенным
взамен, а при отмене ссылочного нормативного документа без заменяющего его, положение со ссылкой
применяется в части, не затрагивающей данную ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
В настоящей Инструкции использованы термины и определения из нормативных
правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан, включѐнных в
раздел 2 «Нормативные ссылки», а также дополнительные термины и определения,
соответствующие современной практике.
3.1 Еврокоды (EN Eurocodes): Комплект кодифицированных европейских норм,
предназначенных для проектирования и расчета несущих строительных конструкций
зданий и сооружений. Еврокоды являются региональными европейскими нормами.
3.2 Метод альтернативных решений: Средство соблюдения параметрических
норм, подразумевающий использование инновационных решений, не вписывающихся в
рамки приемлемых решений (альтернативные технические решения), которые
обеспечивают уровень безопасности, функциональности и другие качества объекта
нормирования не ниже показателей, изложенных в одобренных нормативных документах,
применяемых в рамках приемлемых решений.
3.3 Национально определяемый параметр, НОП (Nationally Determined
Parameter) (NDP): Положения, параметры, оставленные в Еврокоде EN открытыми для
свободного выбора значения, для которых в даются символы классов или альтернативных
процедур разрешенных в при проектировании и строительстве зданий и сооружений.
3.4 Национальное приложение (National Annex): Приложение к Еврокоду (к части
СН РК EN) содержащее параметры, определяемые на национальном уровне (NDPs) для
использования в проектировании конструкций зданий и сооружений, а также решения об
использовании справочных приложений и перечень вспомогательных документов, не
противоречащие положениям (EN Eurocodes).
3.5 Национальные положения (National provisions): Национальные законы,
нормативные документы, административные постановления и др., устанавливающие
требования (нормы, положения) нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов Республики Казахстан.
3.6 НТП РК: Нормативно-техническое пособие Республики Казахстан.
3.7
Параметрический
метод
строительного
нормирования:
Метод,
акцентирующий внимание на результате (цели), который данное нормативное требование
должно достичь, и допускает множество альтернативных путей его достижения.
3.8
Предписывающий
метод
строительного
нормирования:
Метод,
предусматривающий поэлементное описание строительных объектов, которое
предписывает определенные объемно-планировочные, конструктивные и иные решения,
материалы, изделия, оборудование, рабочие характеристики, методы изготовления,
монтажа, условия эксплуатации, порядок приемки и др. средства достижения цели.
3.9 РДС РК: Руководящий документ в строительстве Республики Казахстан.
3.10 СН РК EN: Строительные нормы Республики Казахстан, идентичные
Еврокодам (EN Eurocodes).
3.11 СН РК: Строительные нормы Республики Казахстан.
3.12 Сооружение (здание) (Structure): Несущая конструкция, то есть
организованная совокупность взаимосвязанных частей, запроектированная для
обеспечения механической прочности и устойчивости сооружений и зданий (ID 1).
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3.13 СП РК: Своды правил Республики Казахстан.
3.14 Специальные технические условия (СТУ) - Особые нормы на проектирование
и строительство, заменяющие для данного объекта отсутствующие нормативы или
дополняющие действующие нормативы в части учета указанных специфических
параметров.
3.15 Технические условия (Technical specifications): hEN и ETA на строительные
изделия (статья 4.1 CPD).
3.16 В каждой части строительных норм СН РК EN, идентичных Еврокодам, в
национальных приложениях к частям СН РК EN и нормативно–технических пособиях
приводятся термины и определения, относящиеся к определенному документу по
специфике рассматриваемых вопросов.
3.17 В строительных нормах СН РК EN применяются следующие сокращения:
CEC - Комиссия европейских сообществ (Commission of the European Communities);
CEN- Европейский комитет по стандартизации (Comite Europeen de Normalisation);
CPD- Директива по строительным изделиям (Construction Products Directive);
EFTA- Европейская ассоциация по свободной торговле (European Free Trade
Association);
EN - европейские нормы (европейский стандарт) (EuroNorm);
ENV- разрабатываемые европейские нормы (предварительный европейский
стандарт) (EuroNorm Vornorm (European Pre-standard));
EOTA- Европейская организация по техническому контролю (European Organization
for Technical Approval);
ER - Основное требование (Essential Requirement);
ETA - Европейский технический контроль (European Technical Approval);
ETAG - Европейские директивы по техническому контролю (European Technical
Approval Guidelines);
EU - Евросоюз (European Union);
hEN - гармонизированный европейский стандарт на строительное изделие
(Harmonized European Standard for a construction product) (для получения маркировки СЕ);
ID - Разъяснительный документ (Interpretative Document);
NDP - национально определяемый параметр, НОП (Nationally Determined Parameter);
NSB - Национальный орган по стандартизации (national standard body);
PT - проектная рабочая группа (Project Team);
SC - подкомитет (Subcommittee);
TC - технический комитет (Technical Committee).
3.18 Символы и обозначения приводятся в каждой части СН РК EN.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Новая нормативная база строительной сферы
4.1.1 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства как система взаимосвязанных нормативных правовых актов,
государственных нормативных документов и нормативно-технических документов,
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стандартов образуют нормативную базу, используемую при архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. (СН РК 1.0101).
4.1.2 В период 2010-2014 гг. создана новая нормативная база в сфере строительства,
направленная на внедрение в практику проектирования прогрессивной европейской
системы и основанная на параметрическом методе нормирования, позволяющем повысить
безопасность, долговечность и эксплуатационную пригодность объектов строительства
путем внедрения методов системы СН РК EN, идентичных Еврокодам.
4.1.3 Новая нормативная база состоит из:
- строительного законодательства (Законы и подзаконные акты);
- технических регламентов;
- строительных норм;
- сводов правил;
- руководящих документов в строительстве;
- строительных норм Республики Казахстан, идентичных Еврокодам (EN Eurocodes),
с Национальными приложениями;
- нормативно-технических пособий;
- норм технологического проектирования;
- норм затрат материальных и трудовых ресурсов;
- технологических карт;
- сметных норм;
- пособий, правил и методических рекомендаций
- государственных стандартов (СТ РК, СТ РК EN, СТ РК ИСО и др.).
4.1.4 Правовой базой технического нормирования и стандартизации в области
архитектуры, градостроительства и строительства является законодательство Республики
Казахстан, определяющее взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности, их
права, обязанности и ответственность за качество продукции и услуг. (СН РК 1.01-01).
4.1.5 Технические регламенты устанавливают определяющие, социально значимые
цели и существенные (базовые), обязательные для выполнения требования, которыми
необходимо руководствоваться в процессе создания продукции строительства. В
техническом регламенте Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и
сооружений, строительных материалов и изделий» определены 6 существенных (базовых)
требований безопасности:
1) механическая прочность и устойчивость;
2) пожарная безопасность;
3) безопасность для здоровья (людей и животных) и окружающей среды;
4) безопасность в процессе эксплуатации (использования);
5) защита от шума;
6) экономия энергии и сохранение тепла.
4.1.7 Руководящие документы в строительстве (РДС РК) – особый вид нормативных
документов в строительстве, которые носят предписывающий характер. Руководящие
документы
в
строительстве
устанавливают
организационно-технологические,
организационно-методические процедуры и требования к порядку разработки,
согласования, утверждения, применения нормативно-технических документов в области
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архитектуры, градостроительства и строительства, предпроектной и проектной
документации, организации и ведения авторского и технического надзора, а также по
другим вопросам, относящимся к компетенции уполномоченного государственного
органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства. (РДС РК 1.01-01).
4.1.6 Строительные нормы Республики Казахстан (СН РК) – детализируют и
конкретизируют базовые требования безопасности технического регламента Республики
Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий» по типам зданий или сооружений, инженерным системам и др. Строительные
нормы Республики Казахстан разработаны на основе параметрического метода
нормирования и содержат требования, определяющие цели нормирования, обязательные
функциональные (эксплуатационные) требования, а также требования к рабочим
характеристикам, которые используются для оценки технических характеристик
нормируемого объекта, установленных функциональными требованиями. (СН РК 1.01-01).
4.1.8 Строительные нормы Республики Казахстан, идентичные Еврокодам (СН РК
EN) с Национальными приложениями, устанавливают общие принципы и правила
проектирования, расчета и определения параметров, как самих несущих конструкций, так
и отдельных конструктивных элементов. Они касаются как традиционных методов
строительства, так и аспектов инновационного применения, но при этом не содержат
правил для нестандартных конструкций или специальных решений, для которых
необходимо привлекать экспертов. В «период сосуществования» СН РК EN, действуют
для применения на территории Республики Казахстан на добровольной основе. (СН РК
1.01-01).
4.1.9 Нормативно-технические пособия (НТП РК) – разработаны к соответствующим
частям СН РК EN для облегчения освоения европейской методики проектирования и
строительства, разъясняющие и дополняющие их, с учетом национальных особенностей
РК с примерами расчетов.
4.1.10 Нормативно-технические документы Республики Казахстан в виде сводов
правил (СП РК) и (или) нормативно-технических пособий (НТП РК), норм
технологического проектирования (ТП), норм затрат материальных и трудовых ресурсов
(НЗ), технологических карт (ТК), сметных норм (СМН), пособий, правил и методических
рекомендаций (МДС), в том числе стандарты на строительные материалы и изделия,
устанавливают проверенные практикой положения, рекомендуемые параметры в развитие
и обеспечение обязательных требований строительных норм и технических регламентов
Республики Казахстан. (СН РК 1.01-01).
4.1.11 Государственные стандарты Республики Казахстан (СТ РК, СТ РК EN, СТ РК
ИСО и др.) - устанавливают рекомендуемые параметры и характеристики отдельных
частей зданий и сооружений, методы их испытаний, требования к строительным
материалам и изделиям, обеспечивающие техническое единство при разработке,
производстве и эксплуатации этой продукции. (СН РК 1.01-01).
4.1.12 Основные положения и параметры, установленные в нормативно-техническом
документе добровольного применения, в случае выбора использования данного документа
в практике проектирования и строительства отдельных объектов, подлежат обязательному
соблюдению на этих объектах.
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4.2 Основные положения существующей нормативной базы строительной
сферы
4.2.1 Существующая в странах СНГ, в том числе и в Республике Казахстан, система
нормирования основана на предписывающем методе, предполагающем строгое соблюдение
параметров проектирования объектов в соответствии с утвержденными строительными
нормами и правилами (СНиП РК, СНиП и т.д.), стандартами (ГОСТ), которые не допускают
применение альтернативных вариантов в проектировании. Это сдерживает привлечение
иностранных и отечественных инвестиций, новых научно-технических разработок и
решений в сферу строительного проектирования.
4.2.2 Существующая нормативная база также подразделяется на нормативы,
необходимые для проведения расчетов конструкций зданий и сооружений по прочности,
устойчивости, долговечности, эксплуатационной пригодности с применением методов
расчета по предельным состояниям первой группы - несущей способности и по предельным
состояниям второй группы – деформациям, прогибам, относящимися к категории
определения эксплуатационной пригодности конструкций , зданий и сооружений.
4.2.3 Нормативные документы существующей нормативной базы, регламентирующие
методики расчетов строительных конструкций, зданий и сооружений на отдельные виды
воздействий (нагрузок) содержат строго регламентированные положения, параметры и
коэффициенты, которые не позволяют учитывать некоторые особенности воздействий на
конструкции.
4.3 Применение новой или действующей нормативных баз в «период
сосуществования»
4.3.1 Применение действующей, новой нормативной базы или одновременное
(совместное) применение нормативных технических документов новой и существующей
нормативных баз при проектировании строительных объектов определяется Заказчиком в
техническом задании на проектирование, а также раскрывается и обосновывается в
пояснительной записке к проектно-сметной документации.
4.3.2 В «период сосуществования» не рекомендуется одновременное (совместное)
использование нормативных технических документов новой и существующей нормативных
баз, во избежание предполагаемых коллизий при проектировании и строительстве, в виду
различия принципов и подходов параметрического и предписывающего методов
нормирования.
4.3.3 Одновременное (совместное) применение нормативных технических документов
новой и существующей нормативных баз, возможно при использовании тех или иных
документов в качестве альтернативных решений к документам новой нормативной базы,
либо в виде специальных технических условий (СТУ) к документам существующей
нормативной базы. Применение альтернативных решений должно осуществляться в
соответствии с положениями РДС РК 1.01-01. Применение специальных технических
условий должно осуществляться в соответствии с положениями СН РК 1.02-03.
4.3.4 Применение альтернативных решений допускается только в случае, если они
обеспечивают уровень безопасности, функциональности и качества объекта нормирования
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не ниже показателей, изложенных в одобренных нормативных документах, применяемых в
рамках метода приемлемых решений.
4.3.5 В «период сосуществования» возможны 4 варианта применения нормативных
технических документов, условно обозначенных в Таблице 1.
Таблица 1 – Применение нормативных технических документов
в «период сосуществования»
Документы по градостроительным,
Документы по расчету и
Варианты объемно-планировочным решениям
проектированию несущих
применения и по проектированию инженерных
конструкций и конструктивных
систем
элементов
1 вариант
СН, СП, РДС и др. – новой СН РК EN, с Национальными
нормативной базы
приложениями
и
нормативнотехническими пособиями
2 вариант
СНиП, СН, РДС и др. – действующей СНиП, Пособия к СНиП и др. –
нормативной базы
действующей нормативной базы
3 вариант
СНиП, СН, РДС и др. – действующей СН РК EN, с Национальными
нормативной базы
приложениями
и
нормативнотехническими пособиями
4 вариант
СН, СП, РДС и др. – новой СНиП, Пособия к СНиП и др. –
нормативной базы
действующей нормативной базы
Примечание: 3-й вариант применения документов при проектировании может быть осуществлен с
применением специальных технических условий СТУ в соответствии с СН РК 1.02-03.

4.3.6 Альтернативные проектные решения применяются по решению основного
разработчика, по согласованию с заказчиком.
Альтернативные правила расчета и конструирования зданий и сооружений,
отличающиеся от Правил, приведенных в нормативных и нормативно-технических
документах, допускается применять только при наличии доказательств их полного
соответствия Принципам, приведенным в соответствующих разделах нормативных и
нормативно-технических документов. (РДС РК 1.01-01).
Эти доказательства должны базироваться на признанных научных положениях,
апробированных технических решениях и обеспечивать зданиям и сооружениям
надежность, равнозначную, или более, предусмотренной в Разделах СН РК EN 1990-1999.
4.3.7 В тех случаях, когда альтернативный норматив используется для строительных
конструкций, разрабатываются соответствующие рабочие чертежи и предоставляются
расчеты, обосновывающие их применение в составе проектно-сметной документации для
строительства.
4.3.8 При
экспертизе
методов
расчета
конструкций
рассматриваются
представленные автором проекта доказательства, состоящие из документации, в которой
содержится метод расчета, отвечающий соответствующим нормативным требованиям.
4.3.9 По результатам применения альтернативного норматива подготавливается
доказательная база (результаты испытаний и др.) с учетом подтверждения соответствия
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или проект экспериментального проектирования направляется на экспертизу проекта для
оценки и подтверждения соответствия принципам и обязательным требованиям
соответствующего государственного норматива.
4.4. Общие положения «периода сосуществования» новой и существующей
нормативных баз
4.4.1 В «период сосуществования» будут проведены определенные работы по
подготовке национальных положений (нормативные правовые и нормативно-технические
документы), обеспечивающих применение СН РК EN, по подготовке производственной
базы к выпуску строительной продукции соответствующей европейским стандартам,
обеспечивающей требуемое качество строительных материалов и изделий, а также
проведение анализа и уточнение параметров национальных приложений путем апробации
их в практике проектирования и анализа результатов проектирования конструкций и
объектов в целом.
4.4.2 Положения государственных нормативов могут быть обязательными и
рекомендуемыми (добровольными). Обязательные положения устанавливаются на
минимально необходимом или максимально допустимом уровне, рекомендуемые – на
уровне лучших отечественных и мировых достижений.
К обязательным относят требования, которые в соответствии с принципами СН РК
EN и государственных нормативов подлежат безусловному соблюдению.
К рекомендуемым относят нормы, правила и характеристики, которые могут
изменяться в соответствии с конкретными потребностями и возможностями потребителя
или условиями производства.
5 ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Общие положения
5.1.1 В соответствии с Руководством L [2], Еврокоды EN являются европейскими
нормами (стандартами) европейских стран (далее - ЕС), предназначенными для
проектирования и расчета несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
Еврокоды являются региональными европейскими нормами.
Система Еврокодов — это комплекс европейских стандартов (EN) для
проектирования зданий и сооружений и строительной продукции, разработанных
европейской организацией по стандартизации CEN. [2].
5.1.2 Система Еврокодов EN включает в себя следующие стандарты, как правило,
состоящие из нескольких частей:
EN 1990 Еврокод 0: Основы проектирования несущих конструкций
EN 1991 Еврокод 1: Воздействия на несущие конструкции
EN 1992 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций
EN 1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций
EN 1994 Еврокод 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций
EN 1995 Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций
EN 1996 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций
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EN 1997 Еврокод 7: Геотехническое проектирование
EN 1998 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций
EN 1999 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций
5.1.3 Стандарты Еврокодов EN признают ответственность регулирующих органов
каждой из стран-членов и гарантируют их право определять значения, связанные с
вопросами регулирования безопасности на национальном уровне, в тех случаях, когда они
могут варьироваться для разных стран. [2].
Государства-члены EU и EFTA признают, что Еврокоды EN служат в качестве
ссылочных документов в следующих целях:
– как средство для достижения соответствия конструкций зданий и инженерных
сооружений основным требованиям Директивы Совета 89/106/EEC (регламент 305/2011),
в частности, Обязательному требованию N°1 – Механическая прочность и устойчивость,
и Обязательное требование N°2 – Безопасность при пожаре;
– как основа для составления контрактов на строительные работы и связанные с
ними инженерные услуги;
– как база для разработки гармонизированных технических условий на строительные
изделия (EN и ETA).
Еврокоды EN обеспечивают Принципы и Правила применения для расчета всей
конструкции и составляющих изделий как традиционного, так и инновационного
характеров.
5.1.4 Еврокоды EN охватывают все основные области проектирования конструкций
(основы проектирования конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование,
землетрясения и т. д.), широкий спектр типов конструкций и продуктов (здания, мосты,
башни и мачты, и т. д.), а также основных строительных материалов (бетон, сталь, дерево,
камень, кирпич и алюминий) и предусматривают общие правила строительного
проектирования для обычного применения (повседневного использования) при
проектировании зданий и сооружений полностью или их частей, а также конструктивных
строительных изделий, как традиционного, так и инновационного характеров.
В тех случаях, когда необычные формы строений или условия проектирования
специально не оговорены в Еврокодах EN, проектировщиком должно быть проведено
дополнительное экспертное рассмотрение, а все мероприятия, компенсирующие
отступления от правил EN, оговорены в специальных технических условиях на
проектирование.
5.2 Национальные строительные нормы Республики Казахстан СН РК EN
5.2.1 Строительные нормы СН РК EN разработаны как национальные нормы,
реализующие требования и положения Еврокодов EN в Республике Казахстан, и содержат,
без изменений, полный текст частей Еврокодов EN и его приложений, опубликованных
Европейским комитетом по стандартизации CEN.
Строительные нормы СН РК EN имеют национальные титульные листы и
национальные предисловия. В состав строительных норм СН РК EN входят национальные
приложения по отдельным частям СН РК EN.
5.2.2 Строительные нормы СН РК EN предназначены для достижения следующих
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преимуществ:
- обеспечение взаимопонимания при проектировании зданий или сооружений между
владельцами, эксплуатационными службами, проектировщиками, подрядчиками и
поставщиками строительных материалов;
- обеспечение единых критериев и методов при разработке конкретных требований
по повышению механической прочности, устойчивости, огнестойкости, включая аспекты
долговечности, экономии строительных материалов и конструкций;
- способствование сбыту и применению строительных компонентов и комплектов в
государствах - членах Содружества ЕС, странах Евразийского Экономического Союза
(далее - ЕАЭС) и Таможенного Союза (далее - ТС);
- способствование сбыту и применению в государствах - членах содружества ЕС,
ЕАЭС и ТС материалов и составляющих изделий, свойства которых входят в расчеты по
проекту;
- разработка общих средств проектирования и программного обеспечения в рамках
стран ЕАЭС и ТС;
- содействие организациям и предприятиям, предпринимателям стран ЕАЭС и ТС
работающим в области гражданского строительства, подрядчикам, проектировщикам и
производителям изделий за счет повышения их конкурентоспособности и улучшения
мировой конъюнктуры.
5.2.3 Каждый комплект строительных норм СН РК EN составляет комплекс
нормативов из частей (если они предусмотрены) и ни одна из ряда частей СН РК EN 1990
или СН РК EN 1991 и другие не формируют комплект сами по себе, части размещаются в
каждом из комплектов, так как они являются независимыми друг от друга.
5.3 Национальные приложения частей строительных норм СН РК EN
5.3.1 Национальные приложения к строительным нормам СН РК EN приводятся в
отдельности как приложения.
5.3.2 Национальные приложения, учитывающие возможные различия в
географических или климатических условиях (например, ветровые карты или карты
снеговых нагрузок) или в образе жизни, а также различные уровни безопасности, которые
могут преобладать на национальном, региональном или местном уровнях, учитываются
путем выбора значений, классов или альтернативных методов.
5.3.3 Национальное Приложение может содержать информацию только о тех
параметрах, которые оставлены в Еврокоде EN открытыми для национального выбора, и
именуются как национально определенные параметры, предназначенные для применения
при проектировании зданий и гражданских инженерных сооружений в данной стране.
5.3.4 Национальное приложение не является необходимым, если часть СН РК EN не
содержит параметров, определяемых на национальном уровне, или часть Еврокодов EN не
представляет особой необходимости для проектирования зданий и сооружений на
территории Республики Казахстан.
Некоторые параметры национальных приложений также не являются
необходимыми, если в СН РК EN принимаются рекомендованные значения,
предусмотренные в части Еврокодов EN.
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5.3.5 В Национальном приложении не допускается изменять или модифицировать
содержание текста СН РК EN кроме как задания национально определяемых параметров.
В тех случаях, когда, уровни безопасности и/или иные показатели, принятые в
Еврокодах EN, признаны недостаточными для обеспечения безопасности зданий,
сооружений или их элементов и/или не соответствуют современному состоянию теории и
практики строительства, но не оставлены открытыми для национального выбора,
модификация текста соответствующих положений выполняется в нормативнотехнических пособиях, разработанных в развитие СН РК EN.
Нормативно-технические пособия, содержащие модифицированный текст СН РК
EN, должны быть указаны в Национальном приложении.
5.4 Национальные положения
5.4.1 Национальные положения (национальные законы, нормативные правовые
документы и др.) Республики Казахстан должны соответствовать требованиям по
созданию условий организации работ по внедрению СН РК EN, идентичных Еврокодам
EN в практику проектирования объектов.
В Республике Казахстан в «период сосуществования» (параллельного действия)
новой и действующей нормативных баз в рамках национального положения
(законодательства) вводятся строительные нормы СН РК EN для их применения в
качестве альтернативы предыдущим нормам и правилам (СНиП, СНиП РК, ГОСТ или
другим техническим правилам, включенным или упомянутым в национальных
положениях).
5.4.2 Национальное положение Республики Казахстан обеспечит выполнение
следующих основных требований:
- расчеты, выполненные на основе СН РК EN, идентичных Еврокодам EN, в
сочетании с параметрами, определяемыми на национальном уровне, должны обеспечивать
приемлемый уровень безопасности конструкций;
- использование СН РК EN, идентичных Еврокодам EN, в сочетании с параметрами,
определяемыми на национальном уровне, не должны приводить к удорожанию
конструкций, в сравнении с конструкциями, которые проектируются в соответствии с
действующими национальными стандартами или положениями.
5.5 Нормативно-технические пособия к частям строительных норм СН РК EN
5.5.1 В целях ускорения процесса внедрения строительных норм СН РК EN с
национальными приложениями в практику проектирования объектов, а также для
повышения прозрачности внедрения европейской системы нормирования в области
строительства, дополнительно к частям СН РК EN, разработаны нормативно-технические
пособия, содержащие положения и примеры расчетов (с применением принятых в
Республике Казахстан национальных приложений).
5.5.2 Пособия содержат положения и требования по проектированию строительных
конструкций, оснований зданий и сооружений из бетонных, железобетонных,
металлических, стальных, деревянных и каменных конструкций, а также по
проектированию оснований и фундаментов с учетом геотехнических аспектов
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промышленных, гражданских зданий и сооружений на различные воздействия и нагрузки,
в том числе климатические, сейсмические и динамические нагрузки.
5.5.3 Пособия разработаны на основе анализа материалов и разработок стран
ближнего и дальнего зарубежья, и гармонизации с основными положениями
строительных норм. В пособиях приволятся примеры расчетов элементов наиболее
типичных случаев, встречающихся в практике проектирования специфических
строительных конструкций из различных материалов с учетом установления единых
требований к механической прочности, устойчивости и огнестойкости по обеспечению
безопасности, надежности и долговечности строительных конструкций в зависимости от
их назначения.
5.5.4 В пособиях приводятся расчеты и примеры по определению несущей
способности элементов зданий и сооружений, для обеспечения:
- устойчивости к воздействиям и влияниям, возникающим в течение сроков их
возведения и предполагаемого использования (с учетом требования по абсолютному
предельному состоянию);
- пригодности для использования при наличии всех ожидаемых воздействий (в части
требования по предельному состоянию эксплуатационной пригодности);
- достаточного сопротивления, эксплуатационной пригодности и долговечности;
- достаточного сопротивления на протяжении требуемого периода времени в случае
возникновения пожара.
5.5.5 Нормативно-технические пособия являются практическим методическим
материалом для проведения расчетов при проектировании строительных конструкций
зданий и сооружений в соответствии с методами расчетов строительных норм СН РК EN
на различные воздействия.
5.6 Связь между строительными нормами СН РК EN и гармонизированными
стандартами Республики Казахстан СТ РК (EN, ISO)
5.6.1 Наиболее важные характеристики материалов, введенные в расчеты
проектирования, описывают фундаментальные технические аспекты строительных
материалов (СН РК EN), в которые входят:
- прочность;
- модуль упругости £;
- предел текучести (если применимо) о у ;
- предел пропорциональности е у ;
- деформация при разрыве £у.
5.6.2 Для строительных материалов и изделий, обеспечивающих механическую
прочность и устойчивость конструкций, различают два типа свойств:
(1) свойства, определяемые испытанием (обычно для строительных материалов и
изделий, таких как бетон, стальная арматура для бетона, конструкционная сталь и т. п.);
(2) свойства, определяемые расчетом, согласно методам, заданным в СН РК EN, которые
также используются при расчетах строительных конструкций (строительные конструкции и их
комплекты заводского изготовления, такие как сборные железобетонные элементы, лестницы,
комплекты деревянных и металлических рам и т. п.).
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Для обоих типов свойств строительных материалов и изделий окончательные
значения приводятся в сопроводительной документации и используются в расчетах
строительных конструкций или их составных частей.
5.6.3. Свойства материалов и грунтов представляют собой важную группу базовых
переменных для определения структурной надежности зданий и сооружений. При
проектных расчетах свойства материалов (включая грунты и скальные породы) или
продуктов представлены величинами, которые с заданной вероятностью остаются
неизменными.
Если данное свойство материала подвержено сильным изменениям, то при проверке
предельных состояний следует принимать во внимание как верхнее, так и нижнее
значения свойств материала.
5.6.4 В переходный период, когда процесс гармонизации национальных стандартов с
европейскими еще не завершен, свойства конструкционных материалов и составных
элементов, допускается, определять путем проведения испытаний строительных
материалов и изделий по методам, указанным в гармонизированных национальных
стандартах СТ РК (EN, ISO и др.) или по действующим национальным стандартам СТ РК
ГОСТ, ГОСТ и др., с использованием частных коэффициентов перевода для
отечественных строительных материалов и изделий.
5.6.5 Для конструкционных материалов и составных изделий со свойствами, которые
входят в расчет конструкций зданий и сооружений или иным образом связанных с их
механической прочностью и устойчивостью и/или огнестойкостью, включая аспекты
долговечности и пригодности к нормальной эксплуатации, должны учитываться
технические требования СН РК EN. Это относится, в частности, к общим принципам и
требованиям, приведенным в СН РК EN 1990, например, в отношении определения
значений свойств материалов или изделий, таких как нормативное значение.
5.6.6 При проектировании объектов строительства с применением строительных
норм СН РК EN в соответствии с национальными положениями, стандарты или
технические условия (задания на проектирование) не должны исключать из рынка
изделия, используемые на законных основаниях и отличающиеся от положений
Еврокодов EN, при условии, что заявленные значения остаются в силе для
проектирования строительных сооружений и конструкций в соответствии с СН РК EN.
С целью обеспечения уровней безопасности, включая аспекты долговечности и
экономии, заявленные значения или классы «конструкционных материалов и изделий»
должны определяться с учетом:
- неопределенности относительно заявленных значений «в проектных расчетах,
выполненных в соответствии с Еврокодами EN» будут разрешаться частными
коэффициентами запаса прочности материала;
- значение или класс свойства или исполнения «конструкционного материала или
составного изделия» необходимые при проектировании конструкций и их частей не будет
заявленным нормативным значением или классом, а будет расчетным значением;
- определение коэффициентов запаса прочности, включая частные коэффициенты
материала, используемые для определения расчетного значения из нормативного значения
должно иметь место в национальных приложениях строительных норм СН РК EN.
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5.7 Основы проектирования несущих конструкций зданий и сооружений по
строительным нормам СН РК EN
5.7.1 Основным документом в составе комплектов строительных норм СН РК EN
является СН РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 (далее - СН РК EN 1990), в котором
устанавливаются принципы и требования по безопасности, эксплуатационной
пригодности и долговечности строительных конструкций, а также содержатся
рекомендации для оценки надежности строительных конструкций, в свою очередь
распространяемые на все строительные нормы СН РК EN, в которых рассматривается
проектирование конструкций.
В указанных строительных нормах СН РК EN также содержатся основы и общие
принципы проектирования зданий для осуществления строительных работ (в том числе
геотехнические аспекты, проектирование пожарной безопасности, сейсмостойкое
проектирование, процессы строительства и др.).
5.7.2 Проект, разработанный на основании Принципов и Правил применения,
считается соответствующим требованиям строительных норм СН РК EN 1990, при
условии соблюдения условий их применения.
5.7.3 Положения и требования строительных норм СН РК EN 1990 представляются в
виде принципов или правил Еврокода EN 1990, которые различаются тем, что:
1) «Принципы включают в себя: обязательные утверждения и определения, для
которых нет никаких альтернатив; обязательные требования и аналитические модели, для
которых нет никаких альтернатив, если специально не оговорено противное».
2) «Правила применения представляют собой общепринятые методы, которые
соответствуют Принципам и выполняют их требования».
5.7.4 Национальные документы, не относящиеся к новой нормативной базе, не
должны заменять собой положения Еврокодов EN, в том числе Правила применения не
должны замещаться национальными правилами (кодексами, стандартами, нормативными
положениями и прочими документами).
5.7.5 Случайные (аварийные) воздействия по характеристикам воздействий могут
быть определены как:
- сейсмические воздействия по СН РК EN 1998;
- случайные (аварийные) нагрузки при пожарах по СН РК EN 1991;
- взрывы и некоторые виды ударных нагрузок по СН РК EN 1991, часть 1.7;
- воздействия на мосты во время аварийных расчетных ситуаций по СН РК EN 1991,
часть 2.
5.7.6 При проверке усталостной прочности необходимо применять модели
воздействий, оговоренные в соответствующих частях СН РК EN 1991 с учетом оценки
реакций конструкций (например, одно- и многопролетных мостов, башенных строений
при действии ветровых нагрузок) на динамические воздействия.
5.7.7 Динамические
воздействия
–
модели
воздействий,
определяемых
характеристическими значениями, а также модели усталостных воздействий, приведенные в
СН РК EN 1991, могут явно или неявно, с помощью корректирующих коэффициентов
динамичности, включать в себя эффекты колебаний, вызванные воздействиями.
5.7.8 Геотехнические воздействия следует оценивать в соответствии с положениями
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СН РК EN 1997-1.
5.7.9 Влияние окружающей среды (двуокись углерода, хлориды, влажность,
воздействие огня и прочее) может в значительной степени изменять свойства
материалов и, следовательно, неблагоприятным образом воздействовать на безопасность и
эксплуатационные характеристики сооружений и конструкций.
5.7.10 Свойства материалов, используемые в расчетах конструкций и при
проектировании, должны описываться измеряемыми физическими величинами,
соответствующими свойствам в расчетных моделях. Физические величины, входящие в
расчетные данные зависят от времени, и, помимо этого, они могут зависеть от
температуры, влажности, истории нагружения и воздействия со стороны окружающей
среды.
5.7.11 Свойства материалов могут быть определены в результате проведения
испытаний стандартных опытных образцов, либо испытания должны быть проведены на
случайно выбранных образцах, которые для данной серии являются репрезентативными
образцами.
5.7.12 Если применяются материалы, параметры которых определены в соответствии
с требованиями СН РК EN, то допускается применять частные коэффициенты
безопасности γмi при определении несущей способности по прочности и устойчивости по
Национальному Приложению с учетом местных условий (температура, влажность,
нагрузки и т.п.)
5.7.13 Для показателей жесткости (например, модуля упругости, коэффициентов
ползучести) и коэффициентов температурного расширения следует применять средние
значения. Другие значения этих параметров необходимо использовать в тех случаях, когда
во внимание принимается продолжительность воздействия.
5.7.14 Значения свойств строительных материалов и изделий указываются в СН РК
EN, а также в гармонизированных стандартах СТ РК (EN ISO) или в других документах.
Если при проектировании используются значения, заимствованные из стандартов на
изделия и не указанные в СН РК EN, то следует использовать наиболее неблагоприятные их
значения.
5.7.15 При использовании метода частных коэффициентов необходимо
удостовериться, что во всех значимых расчетных ситуациях, характеризуемых
расчетными значениями воздействий, эффектами воздействий, а также сопротивлениями,
принятыми в расчетных моделях, ни одно из возможных предельных состояний не
превышено.
Для выбранных расчетных ситуаций и значимых предельных состояний отдельные
воздействия при критических случаях нагружений следует комбинировать в
соответствии с правилами СН РК EN. Воздействия, которые не могут возникнуть
одновременно, например, по физическим причинам, не следует рассматривать в
комбинациях как совместные.
5.7.16 Расчетные значения, определяемые непосредственно на основании
статистических данных, должны обеспечивать для разных предельных состояний, как
минимум, такую же степень надежности, что и при применении частных коэффициентов.
5.7.17 Правила, приведенные в СН РК EN 1990, ограничиваются проверками
критических предельных состояний и предельных состояний по эксплуатационной
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пригодности сооружений, подверженных статическим воздействиям, включая случаи,
когда динамические эффекты, включая ветровые воздействия или нагрузки, связанные с
режимами дорожного движения, оцениваются с применением эквивалентных
квазистатических нагрузок и коэффициентов динамичности. Для нелинейных расчетов и
расчетов на усталость следует применять специальные правила, приведенные в
различных частях СН РК EN.
5.7.18 Расчетное сопротивление конструктивного элемента выражается различными
способами, в зависимости от определения характеристических значений: в том числе как:
- сопротивление элемента (например, сопротивление балки-колонны), где Rk может
быть линейной или нелинейной функцией множества геометрических параметров,
параметров материала и параметров конструктивных и геометрических погрешностей;
- сопротивление поперечного сечения, обычно выражаемое в виде линейной или
нелинейной формулы взаимодействия, включающей геометрические параметры и данные
для материала, совместимые с эффектами воздействия;
- местное сопротивление в терминах напряжений, деформаций, коэффициентов
интенсивности напряжений (или несущей способности при кручении) и т. п.
5.7.19 При проектировании зданий и сооружений необходимо проверять следующие
значимые критические предельные состояния:
а) EQU: потеря статического равновесия сооружением или любой его части,
рассматриваемых как жесткое тело, для которого:
– незначительные изменения значения или пространственного распределения
постоянных воздействий одинакового происхождения, являются существенными; и
– прочность материалов конструкций или грунта основания, как правило, не
являются определяющими;
б) STR: отказ по внутренней причине или в результате чрезмерных деформаций
сооружения или его конструктивных элементов, включая фундаменты, сваи, стены
подвалов и т.д., для которых прочность строительных материалов является
определяющей;
в) GEO: отказ или чрезмерные деформации грунта оснований, для которых
прочность грунтов или скальных формаций являются определяющими в обеспечении
сопротивляемости;
г) FAT: Усталостное разрушение сооружения или конструктивных элементов.
д) UPL: Потеря устойчивости сооружением или грунтом основания в результате их
подъема при давлении воды (возникновения выталкивающей силы, иначе – плавучести)
или других вертикальных воздействий;
е) HYD: Гидравлический подъем, внутренняя эрозия и суффозия (сосредоточенная
фильтрация) в грунте, обусловленная гидравлическими градиентами.
5.8 Порядок применения СН РК EN в проектировании строительных
конструкций и изделий для строительства
5.8.1 При применении СН РК EN для проектирования конструкций или их частей,
необходимо учитывать параметры, определяемые на национальном уровне Республики
Казахстан.
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5.8.2 Для применения СН РК EN с национальными приложениями в проектировании
объектов строительства, настоящая Инструкция может функционировать в качестве
национального положения.
Правила включают, достаточные для организации проектирования объектов,
положения, необходимые для проектирования объектов с учетом применения СН РК EN и
НТП к ним.
5.8.3 При использовании СН РК EN для проектирования конструкций или их частей,
необходимо применять параметры, определяемые на национальном уровне.
При установлении параметров для проектирования конструкций необходимо:
- выбрать из классов, включенных в национальные приложения СН РК EN или
- использовать рекомендованное значение или выбрать значение в рекомендуемом
диапазоне значений, для символа, где СН РК EN, дают рекомендации;
- когда даются альтернативные методы, допускается использовать рекомендуемый
метод СН РК EN;
- принимать во внимание необходимость обеспечения согласованности параметров
определяемых на национальном уровне и установленных для различных СН РК EN и их
различных частей.
5.8.4 В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области
архитектуры, градостроительства и строительства, строительство объектов на территории
республики осуществляется в соответствии с проектами (проектно-сметной
документацией), разработанными в установленном порядке, в соответствии с
требованиями правовых и нормативных документов, действующих в системе
нормирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
5.8.5 В процессе проектирования объектов строительства с применением методики
СН РК EN в «период сосуществования» проектирование объектов строительства
необходимо осуществлять в режиме экспериментального проектирования в соответствии с
«Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов», как
реализация программы научно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
5.8.6 Программа экспериментального проектирования объекта строительства должна
предусматривать следующие меры:
- выполнение предпроектных работ по выдаче исходных данных для проектирования
и подготовку задания на проектирование заказчиком;
-порядок выполнения проектных работ с указанием отдельных разделов проектной
документации с учетом вариантного проектирования по методикам СН РК EN и новой
нормативной базы (СН РК и СП РК) или действующих нормативных документов СНиП
РК (СНиП),
- порядок и последовательность оказания методической и технической помощи
разработчиками СН РК EN проектным организациям в решении вопросов применения СН
РК EN;
- анализ результатов проектирования и порядок выработки предложений, внесения
корректировок (изменений и дополнений) в национальные приложения СН РК EN;
- анализ и сравнение основных критериев расчета конструкций по методикам СН РК
EN и действующими нормативами СНиП РК (СНиП);
- анализ и сравнение общих технико-экономических показателей вариантов
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проектных решений;
- составление обобщенного документа о результатах экспериментального
проектирования с анализом преимущества и недостатках применения СН РК EN в
практике проектирования и строительства объектов.
5.8.7 Для ускорения процесса проектирования рекомендуется проведение расчетов
конструкций с применением автоматизированных электронных программ.
5.8.8 Расчеты, выполненные на основе СН РК EN, в сочетании с параметрами,
определяемыми на национальном уровне, должны обеспечивать приемлемый уровень
безопасности конструкций.
5.8.9 Общие требования для выполнения предпроектных работ и выполнения
проектных работ с учетом применения СН РК EN не отличаются от требований и
положений, предусмотренных в действующем нормативе CH PK 1.02-03.

18

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)
Строительные нормы СН РК EN, идентичные Еврокодам EN и действующие
нормативные технические документы по проектированию несущих конструкций
зданий и сооружений
Таблица А1
№
1.

2.

3.

Наименование СН РК EN
СН РК EN
1990:2002+А1:2005/2011«Основы
проектирования несущих
конструкций»
СН РК EN 1991:2002/2011
«Воздействия на несущие
конструкции» (10 частей)
СН РК EN 1992:2004/2011
«Проектирование железобетонных
конструкций» (4 части)

Наименование действующего НТД
-

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
СНиП 2.03.01-84* Бетонные и
железобетонные конструкции
СНиП РК 5.03-34-2005 Бетонные и
железобетонные конструкции. Основные
положения
Рекомендации по проектированию
монолитных зданий с несущими стенами из
ячеистых бетонов для сейсмических районов
ВСН 35-77 Правила по проектированию
сборных железобетонных крыш жилых и
общественных зданий
СНиП РК 5.03-33-2005 Бетонные и
железобетонные конструкции из плотного
силикатного бетона
СН РК 5.03-05-2001 Правила по
проектированию монолитных зданий из
пенобетонов
СН 549-82 Правила по проектированию,
изготовлению и применению конструкций и
изделий из арболита
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4.

СН РК EN 1993:2007/2011
«Проектирование стальных
конструкций» (20 частей)

СНиП 2.03.04-84 Бетонные и
железобетонные конструкции,
предназначенные для работы в условиях
воздействия повышенных и высоких
температур
СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные
конструкции. Нормы проектирования
СНиП РК 5.04-18-2002 Металлические
конструкции. Правила производства и
приемки работ
СН РК 5.04-08-2004 Пособие по
проектированию стальных конструкций
СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность
стальных трубопроводов

5.

6.

7.

8.

СН РК EN 1994:2005/2011
«Проектирование
сталежелезобетонных
конструкций» (3 части)
СН РК EN 1995:2004/2011
«Проектирование деревянных
конструкций»
(3 части)
СН РК EN 1996:2006/2011
«Проектирование каменных
конструкций»(4 части)

СН РК EN 1997:2007/2011
«Геотехническое проектирование»
(2 части)

-

Пособие к СНиП II-25-80 Пособие по
проектированию деревянных конструкций
СНиП РК 5.02-02-2010 Каменные и
армокаменные конструкции
Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по
проектированию каменных и армокаменных
конструкций
СНиП РК 5.01-01-2002 Основания зданий и
сооружений
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения,
основания и фундаменты
СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты
на вечномерзлых грунтах

9.
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СН РК EN 1998:2006/2012
«Проектирование сейсмостойких
конструкций» (6 частей)

СНиП РК 5.01-03-2002 Свайные фундаменты
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических
районах (разделы 4 и 5)

СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в
сейсмических районах
СН РК 2.03-01-2009 Проектирование
железобетонных зданий повышенной
этажности в сейсмических районах
СП РК 5.02-01-2009 Проектирование и
расчет армокаменных конструкций в
сейсмических районах
СН РК 5.04-07-2004 Пособие по расчету и
конструированию стальных сейсмостойких
каркасов многоэтажных зданий
10. СН РК EN 1999:2007/2011
«Проектирование алюминиевых
конструкций» (5 частей)

СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)
Строительные нормы (СН РК), своды правил (СП РК) и руководящие документы
в строительстве (РДС РК) и действующие нормативные технические документы
Таблица Б1
№

НТД новой базы

1.

СН РК 3.04-02-2012 «Гидротехнические
сооружения речные»
СП РК 3.04-03-2012 «Гидротехнические
сооружения речные»
СН РК 2.03-04-2012 «Инженерная защита в
зонах затопления и подтопления»
СП РК 2.03-05-2012 «Инженерная защита в
зонах затопления и подтопления»

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
22

СН РК 2.03-06-2012 «Защитные сооружения
гражданской обороны в подземных горных
выработках»
СП РК 2.03-08-2012 «Защитные сооружения
гражданской обороны в подземных горных
выработках»
СН РК 2.02-09-2012 «Склады нефти и
нефтепродуктов. Противопожарные нормы»
СП РК 2.02-10-2012 «Склады нефти и
нефтепродуктов. Противопожарные нормы»
СН РК 3.01-04-2012 «Планировка и
застройка районов индивидуального
жилищного строительства»
СП РК 3.01-05-2012 «Планировка и
застройка районов индивидуального
жилищного строительства»
СН РК 3.02-38-2012 «Дома и интернаты для
детей-инвалидов»
СП РК 3.02-39-2012 «Дома и интернаты для
детей-инвалидов»
СН РК 3.02-48-2013 «Бани и баннооздоровительные комплексы»
СП РК 3.02-49-2013 «Бани и баннооздоровительные комплексы»
СН РК 3.02-50-2013 «Хосписы»
СП РК 3.02-51-2013 «Хосписы»
СН РК 3.02-52-2013 «Подземные горные
выработки»
СП РК 3.02-53-2013 «Подземные горные

НТД действующей базы

СНиП 3.07.01-85 «Гидротехнические
сооружения речные»
СНиП РК 2.03-10-2002*
«Инженерная защита в зонах
затопления и подтопления»

СНиП РК 2.03-14-2003 «Защитные
сооружения гражданской обороны в
подземных горных выработках»
СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и
нефтепродуктов. Противопожарные
нормы»

СНиП РК 3.01-02-2001* «Планировка
и застройка районов
индивидуального жилищного
строительства»
СНиП РК 3.02-31-2005 «Дома и
интернаты для детей-инвалидов»
СНиП РК 3.02-22-2004 «Бани и
банно-оздоровительные комплексы»
СНиП 3.02-23-2004 «Хосписы»
СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные

№
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

НТД новой базы

НТД действующей базы

выработки»
СН РК 4.01-04-2013 «Внутренние
санитарно-технические системы»
СП РК 4.01-05-2013 «Внутренние
санитарно-технические системы»
РДС РК 4.03-04-2013 «Положение о надзоре
за строительством и реконструкцией систем
газоснабжения»

выработки»

СН РК 4.04-20-2013 «Электротехнические
устройства»
СП РК 4.04-21-2013 «Электротехнические
устройства»
СП РК 4.04-22-2013 «Правила
проектирования силового и осветительного
оборудования промышленных предприятий»
СН РК 3.02-54-2013 «Холодильники»
СП РК 3.02-55-2013 «Холодильники»
СН РК 4.02-09-2013 «Тепловые сети»
СП РК 4.02-10-2013 «Тепловые сети»
СН РК 1.02-20-2013 «Инженерные
изыскания для строительства. Сейсмическое
микрорайонирование. Общие положения»
СП РК 1.02-21-2013 Инженерные
изыскания для строительства. Сейсмическое
микрорайонирование. Общие положения
СН РК 4.04-23-2013 Наружное
электрическое освещение городов,
поселков и сельских населенных пунктов
СП РК 4.04-24-2013 Наружное
электрическое освещение городов,
поселков и сельских населенных пунктов
СН РК 3.03-20-2013 «Аэродромы»
СП РК 3.03-21-2013 «Аэродромы»
РДС РК 5.01-20-2013 Контроль несущей
способности фундаментов (ФВК) по
результатам вытрамбовывания их
котлованов
СП РК 5.01-21-2013 «Проектирование и
производство работ по забивке
железобетонных свай»
СП РК 5.01-22-2013 «Фундаменты в
вытрамбованных котлованах»

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние
санитарно-технические системы»
РДС 4.03-04-2001 «Положение о
предварительном надзоре за
строительством и реконструкцией
систем газоснабжения»
СНиП РК 4.04-10-2002
«Электротехнические устройства»
СН РК 4.04-19-2003 «Инструкция по
проектированию силового и
осветительного оборудования
промышленных предприятий»
СНиП 2.11.02-87 «Холодильники»
СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»

СН РК 1.02-16-2003 «Инженерные
изыскания для строительства.
Сейсмическое микрорайонирование.
Общие положения»

СН РК 4.04-18-2003 «Инструкция по
проектированию наружного
электрического освещения городов,
поселков и сельских населенных
пунктов»
СНиП РК 3.03-03-2001 «Аэродромы»
РДС РК 5.01-17-2003 «Контроль
несущей способности фундаментов
(ФВК) по результатам
вытрамбовывания их котлованов»
РДС 5.01-19-2005 «Пособие по
проектированию и производству
забивки железобетонных свай»
СН РК 5.01-07-2002 «Фундаменты в
вытрамбованных котлованах.
Правила производства и приемки
23

№

НТД новой базы

38.

СН РК 3.02-56-2013 «Дома-интернаты для
инвалидов и престарелых»
СП РК 3.02-57-2013 «Дома-интернаты для
инвалидов и престарелых»

НТД действующей базы
работ»

39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.
58.
24

СН РК 3.02-58-2013 «Здания интернатных
организаций»
СП РК 3.02-59-2013 «Здания интернатных
организаций»
СП РК 1.03-17-2013 «Проектирование
электрического освещения строительных
площадок»
СН РК 4.03-01-2011
«Газораспределительные системы»
СП РК 4.03-05-2013
«Газораспределительные системы»
СН РК Проектирование объектов санитарноэпидемиологических служб
СП 3.02-60-2013 «Проектирование объектов
санитарно-эпидемиологических служб»
СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный
транспорт»
СП РК 3.03-23-2013 «Промышленный
транспорт»
СН РК 3.02-14-2011 «Объекты
общественного питания»
СП РК 3.02-35-2012 «Объекты
общественного питания»
СН РК 3.02-06-2011 «Здания жилые
многоквартирные»
СП РК 3.02-37-2012 «Здания жилые
многоквартирные»
СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и
техника безопасности в строительстве»
СП РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и
техника безопасности в строительстве»
СН РК 2.03-02-2011 «Здания и сооружения
на подрабатываемых территориях и
просадочных грунтах»
СП РК 2.03-03-2012 «Здания и сооружения
на подрабатываемых территориях и
просадочных грунтах»
СН РК 3.02-13-2011 «Проектирование
гостиниц»
СП РК 3.02-44-2012 «Проектирование

СНиП РК 3.02-17-2003 «Домаинтернаты для инвалидов и
престарелых»
СН РК 3.02-01-2007 «Здания
интернатных организаций»
СН РК 1.03-01-2007 «Инструкция по
проектированию электрического
освещения строительных площадок»
МСН 4.03-01-2003
«Газораспределительные системы»
СН 535-81 «Инструкция по
проектированию санитарноэпидемиологических станций»
СНиП 2.05.07-91 «Промышленный
транспорт»
СНиП РК 3.02-38-2006 «Объекты
общественного питания»

СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые
здания»
СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана
труда и техника безопасности в
строительстве»

СНиП 2.01.09-91 «Здания и
сооружения на подрабатываемых
территориях и просадочных грунтах»
СНиП РК 3.02-13-2003

№
59.
60.
61.
62.
63.
64.

НТД новой базы

НТД действующей базы

гостиниц»
СН РК 3.02-07-2011 «Культурно-зрелищные
учреждения»
СП РК 3.02-45-2012 «Культурно-зрелищные
учреждения»
СН РК 3.02-21-2011 «Предприятия
розничной торговли»
СП РК 3.02-34-2012 «Предприятия
розничной торговли»
СН РК 2.04-02-2011 «Естественное и
искусственное освещение»
СП РК 2.04-31-2012 «Естественное и
искусственное освещение»

«Проектирование гостиниц»

65.
66.

СН РК 2.04-03-2011 «Защита от шума»
СП РК 2.04-30-2012 «Проектирование
звукоизоляции ограждающих конструкций
жилых и общественных зданий»

67.

СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита
зданий»
СП РК 4.02-08-2012 «Проектирование
тепловой изоляции оборудования и
трубопроводов»

68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

СН РК 4.02-03-2011 «Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов»
СП РК 2.04-32-2012 «Проектирование
тепловой защиты зданий»

СН РК 3.01-01-2011 «Генеральные планы
промышленных предприятий»
СП РК 3.01-06-2012 «Генеральные планы
промышленных предприятий»
СН РК 3.01-02-2011 «Генеральные планы
сельскохозяйственных предприятий»
СП РК 3.01-07-2012 «Генеральные планы
сельскохозяйственных предприятий»
СН РК 3.02-04-2011 «Дошкольные объекты
образования»
СП РК 3.02-27-2012 «Дошкольные объекты
образования»
СН РК 3.02-05-2011 «Общеобразовательные

СНиП РК 3.02-20-2004 «Культурнозрелищные учреждения»
СНиП РК 3.02-21-2004*
«Предприятия розничной торговли»
СНиП РК 2.04-05-2002*
«Естественное и искусственное
освещение»
МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума»
МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума»
МСП 2.04-102-2005
«Проектирование звукоизоляции
ограждающих конструкций жилых и
общественных зданий»
МСН 2.04-02-2004 «Тепловая защита
зданий»
МСП 4.02-102-99 «Проектирование
тепловой изоляции оборудования и
трубопроводов»
МСН 4.02-03-2004 «Тепловая
изоляция оборудования и
трубопроводов»
МСП 2.04-101-2001
«Проектирование тепловой защиты
зданий»
СНиП II-89-80* «Генеральные планы
промышленных предприятий»
СНиП II-97-76 «Генеральные планы
сельскохозяйственных предприятий»
СНиП РК 3.02-24-2004*
«Дошкольные объекты образования»
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№
78.
79.

80.

81.

82.

83.
84.
85.
86.

87.

88.

89.
90.
91.

92.

26

НТД новой базы
учреждения»
СП РК 3.02-28-2012
«Общеобразовательные учреждения»
СН РК 3.02-11-2011
«Многофункциональные здания и
комплексы»
СП РК 3.02-31-2012
«Многофункциональные здания и
комплексы»
СН РК 3.02-22-2011 «Здания и помещения
для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции»
СП РК 3.02-41-2012 «Здания и сооружения
для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции»
СН РК 3.02-24-2011 «Сооружения
промышленных предприятий»
СП РК 3.02-40-2012 «Сооружения
промышленных предприятий»
СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп»
СП РК 3.06-02-2012 «Проектирование
зданий и сооружений с учетом доступности
для маломобильных групп населения.
Общие положения»

СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний
водопровод и канализация зданий и
сооружений»
СП РК 4.01-03-2012 «Внутренний
водопровод и канализация зданий и
сооружений»
СН РК 4.02-02-2011 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха»
СП РК 4.02-07-2012 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха»
СН РК 2.04-15-2012 «Проектирование и
строительство инженерных участков для
размещения эвакуируемого населения»
РДС РК 2.01-05-2012 «Положение о
расследовании причин аварий зданий,
сооружений, их частей и конструктивных

НТД действующей базы
СНиП РК 3.02-25-2004*
«Общеобразовательные учреждения»

СНиП РК 3.02-16-2003*
«Многофункциональные здания и
комплексы»

СНиП 2.10.02-84 «Здания и
помещения для хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции»
СНиП 2.09.03-85 «Сооружения
промышленных предприятий»
МСН 3.02-05-2003 «Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»
СП РК 3.06-15-2005
«Проектирование зданий и
сооружений с учетом доступности
для маломобильных групп населения.
Общие положения»

СНиП РК 4.01-41-2006*
«Внутренний водопровод и
канализация зданий»
СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование»
СН РК 2.04-13-2003 «Инструкция по
проектированию и строительству
инженерных участков для
размещения эвакуируемого
населения»
РДС РК 2.01-04-2002 «Положение о
расследовании причин аварий зданий,
сооружений, их частей и

№

НТД новой базы

НТД действующей базы

93.

элементов»
СП РК 3.02-61-2013 «Учреждения
массового отдыха детей и подростков»

конструктивных элементов»
РДС РК 3.02-21-2006 «Инструкция
по проектированию учреждений
массового отдыха детей и
подростков»
РДС 1.03-03-2001 «Положение о
геодезической службе и организации
геодезических работ в строительстве»
РДС 1.02-01-2002 Инструкция о
порядке разработки, согласования,
экспертизы, утверждения и состава
проектной документации на
реконструкцию и реновацию
памятников архитектуры и
градостроительства Республики
Казахстан
СН РК 1.02-01-2008 «Нормы
продолжительности проектирования»
СН РК 1.02-01-2009 «Инструкция по
типовому проектированию»
СН РК 1.02-19-2007 «Изыскания
грунтовых строительных материалов
Общие правила выполнения работ»
РДС РК 1.04-15-2002 «Правила
устройства и безопасной
эксплуатации грузовых подвесных
канатных дорог. (ГПКД)»
СП РК 4.02-103-2002
«Проектирование автономных
источников теплоснабжения»

94.

95.

96.
97.
98.

99.

РДС РК 1.03-18-2013 «Положение о
геодезической службе и организации
геодезических работ в строительстве»
РДС РК 1.02-05-2013 Порядок разработки,
согласования, экспертизы, утверждения и
состава проектной документации на
реконструкцию и реновацию памятников
архитектуры и градостроительства

СП РК 1.02-08-2013 «Продолжительность
проектирования»
СП РК 1.02-09-2013 «Правила типовой
проектной документации»
СП РК 1.02-10-2013 «Изыскания грунтовых
строительных материалов. Общие правила
выполнения работ»
СП РК 1.04-19-2013 «Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузовых
подвесных канатных дорог»

100. СП РК 4.02-11-2013 «Автономные
источники теплоснабжения»
101. СН РК 1.02-10-2013 Типовое
проектирование
102. СП РК 1.02-11-2013 Типовое
проектирование
103. РДС РК 5.01-23-2013 «Оперативный
контроль плотности грунтов в условиях
строительной площадки при их уплотнении»
104. СП РК 1.04-20-2013 «Правила повторного
применения строительных материалов,
изделий и конструкций, бывших в
употреблении»
105. СП РК 1.03-19-2013 «Техники
безопасности, пожарная безопасность и
производственная санитарии для
окрасочных цехов заводов и предприятий по
изготовлению металлоконструкций»

СНиП РК 1.02-03-2009 «Типовая
проектная документация»
РДС РК 5.01-09-2003 «Оперативный
контроль за плотностью грунтов в
условиях строительной площадки при
их уплотнении»
СН РК 1.04-02-2008 «Инструкция по
повторному применению
строительных материалов, изделий и
конструкций, бывших в
употреблении»
СН РК 1.03-04-2007 «Правила и
нормы техники безопасности,
пожарной безопасности и
производственной санитарии для
окрасочных цехов заводов и
27

№

НТД новой базы

НТД действующей базы

предприятий по изготовлению
металлоконструкций»
106.
СН РК 1.01-01-2011. Государственные СНиП РК 1.01.01-2001.
нормативы в области архитектуры, Государственные нормативы в
градостроительства и
области архитектуры,
строительства. Основные
градостроительства и строительства.
положения.
Основные положения.
107. РДС 1.01-01-2011 Порядок проведения
РДС РК 1.01-01-2001 Порядок
работ по подготовке проектов
проведения работ по подготовке
государственных нормативов в области
проектов государственных
архитектуры, градостроительства и
нормативов в области архитектуры,
строительства
градостроительства и строительства
108. СН РК 1.04-11-2012 «Обследование и
СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и
оценка технического состояния зданий и
оценка технического состояния
сооружений»
зданий и сооружений»
109. СП РК 1.04-12-2012 «Правила оценки
РДС РК 1.04-07-2002 «Правила
физического износа зданий и сооружений»
оценки физического износа зданий и
сооружений»
110. СН РК 2.03-09-2013 «Защита горных
выработок от подземных и поверхностных
вод»
111. СП РК 2.03-11-2013 «Защита горных
СНиП 2.06.14-85 «Защита горных
выработок от подземных и поверхностных
выработок от подземных и
вод»
поверхностных вод»
112. СН РК 2.04-33-2013 «Строительная
теплотехника»
113. СП РК 2.04-34-2013 «Строительная
СНиП РК 2.04-03-2002
теплотехника»
«Строительная теплотехника»
114. РДС РК 1.04-17-2013 «Правила
РДС 1.04-15-2004 «Правила
технического надзора за состоянием зданий технического надзора за состоянием
и сооружений»
зданий и сооружений»
115. СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки,
СНиП РК 1.02-01-2007*
согласования, утверждения и состав
«Инструкция о порядке разработки,
проектной документации на строительство
согласования, утверждения и составе
проектной документации на
строительство»
116. СН РК 3.02-25-2012 «Полы»
117. СП РК 3.02-26-2012 «Полы»
СНиП РК 3.02-03-2003 «Полы»
118. СН РК 3.02-29-2012 «Государственное
социальное жилище»
119. СП РК 3.02-30-2012 «Государственное
СНиП РК 3.02-17-2001*
социальное жилище»
«Государственное социальное
жилище»
120. СН РК 8.01-01-2012 «Порядок определения
СН 509-78 «Инструкция по
экономической эффективности
определению экономической
использования в строительстве
эффективности использования в
инновационных технических решений»
строительстве новой техники»
121. СН РК 2.02-06-2012 «Пожарная автоматика
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№

НТД новой базы

зданий и сооружений»
122. СП РК 2.02-07-2012 «Пожарная автоматика
зданий и сооружений»
123. СН РК 4.02-05-2012 «Системы
автоматизации»
124. СП РК 4.02-06-2012 «Системы
автоматизации»
125. СН РК 3.02-42-2012 «Складские здания»
126. СП РК 3.02-43-2012 «Складские здания»
127. СН РК 4.03-03-2012 «Технологическое
проектирование. «Автозаправочные станции
стационарного типа»
128. СП РК 3.03-24-2013 «Автозаправочные
станции стационарного типа»
129. СН РК 3.02-62-2013 «Рынки»
130. СП РК 3.02-63-2013 «Рынки»
131. СП РК 4.04-25-2013 «Правила
электроснабжения районов малоэтажной
застройки»
132. СП РК 4.04-26-2013 «Проектирование
городских и поселковых электрических
сетей»
133. СП РК 5.03-02-2013 «Изготовление изделий
из неопорбетона»
134. СП РК 5.03-03-2013 «Изготовление изделий
из ячеистого бетона»
135. СП РК 5.03-04-2013 «Производство
полимербетонов и изделий из них»
136. СП РК 5.03-06-2013 «Изготовление
конструкций и изделий из плотного
силикатного бетона»
137. РДС РК 2.04-35-2013 Радиационный
контроль на объектах строительства,
предприятиях стройиндустрии и
строительных материалов
138. СН РК 5.03-07-2013 «Производство
сборных железобетонных конструкций и
изделий»
139. СП РК 5.03-08-2013 Производство сборных

НТД действующей базы
СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная
автоматика зданий и сооружений»
СНиП 3.05.07-85* «Системы
автоматизации»
СНиП 2.11.01-85* «Складские
здания»

СН РК 3.03-01-2001* «Нормы
технологического проектирования.
Автозаправочные станции
стационарного типа»
СН РК 2.02-08-2002 «Рынки.
Противопожарные требования»
СН РК 4.04-13-2003 «Указания по
электроснабжению районов
малоэтажной застройки»
РДС РК 4.04-191-2002
«Методические указания по
проектированию городских и
поселковых электрических сетей»
СН РК В.2.7.5-95 «Инструкция по
изготовлению изделий из
неопорбетона»
СН 277-80 «Инструкция по
изготовлению изделий из ячеистого
бетона»
СН 525-80 «Инструкция по
технологии изготовления
полимербетонов и изделий из них»
СН 529-80 «Инструкция по
технологии изготовлений
конструкций и изделий из плотного
силикатного бетона»
СН РК 2.04-11-2001 «Положение о
радиационном контроле на объектах
строительства, предприятиях
стройиндустрии и стройматериалов»

СНиП РК 5.03-36-2005
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№

НТД новой базы

НТД действующей базы

железобетонных конструкций и изделий

«Производство сборных
железобетонных конструкций и
изделий»

140. СН РК 5.03-09-2013 «Несущие и
ограждающие конструкций»
141. СП РК 5.03-10-2013 «Несущие и
ограждающие конструкций»
142. СП РК 2.04-36-2013 «Устройство
молниезащиты зданий и сооружений»
143. СП РК 4.04-27-2013 «Электрооборудование
жилых и общественных зданий. Правила
проектирования»
144. СП РК 4.04-28-2013 «Правила расчета
электрических нагрузок городских квартир
и коттеджей повышенной комфортности»
145. СН РК 1.03-20-2013 «Геодезические работы
в строительстве»
146. СП РК 1.03-21-2013 «Геодезические
работы в строительстве»
147. СН РК 3.01-10-2013 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских населенных пунктов»
148. СП РК 3.01-11-2013 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских населенных пунктов»
149. СН РК 3.02-66-2013 «Закрытые спортивные
залы»
150. СП РК 3.02-67-2013 «Закрытые спортивные
залы»
151. СН РК 3.02-68-2013
здания»
152. СП РК 3.02-69-2013
здания»
153. СН РК 3.05-02-2013
трубопроводы»
154. СП РК 3.05-03-2013
трубопроводы»
155. СН РК 3.03-25-2013
156. СП РК 3.03-26-2013

СНиП РК 1.03-26-2004
«Геодезические работы в
строительстве»

СНиП РК 3.01-01 -2008*
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
населенных пунктов»
СН РК 3.02-23-2005 «Инструкция по
проектированию закрытых
спортивных залов»

«Производственные
«Производственные

СНиП РК 3.02-09-2010
«Производственные здания»

«Магистральные
«Магистральные
«Метрополитены»
«Метрополитены»

157. СП РК 3.03-27-2013 Подземные сооружения
в сейсмических районах
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СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и
ограждающие конструкций»
СН РК 2.04-29-2005 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий и
сооружений»
СН РК 4.04-23-2004
«Электрооборудование жилых и
общественных зданий. Нормы
проектирования»
РДС 4.04-11-2003 «Указания по
расчету электрических нагрузок
городских квартир и коттеджей
повышенной комфортности»

СНиП РК 3.05-01-2010
«Магистральные трубопроводы»
СНиП РК 3.03-02-2010
«Метрополитены»

№

НТД новой базы

158. СН РК 3.03-28-2013 «Тоннели
железнодорожные и автодорожные»
159. СП РК 3.03-29-2013 Тоннели
железнодорожные и автодорожные
160. СН РК 3.03-30-2013 «Автомобильные
дороги»
161. СП РК 3.03-31-2013 «Автомобильные
дороги»
162. СН РК 3.02-70-2013 «Административные и
бытовые здания»
163. СП РК 3.02-71-2013 «Административные и
бытовые здания»
164. СН РК 1.04-21-2013 «Полигоны по
обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов. Основные
положения по проектированию»
165. СП РК 1.04-22-2013 «Полигоны по
обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов. Основные
положения по проектированию»
166. СН РК 3.03-32-2013 «Мосты и трубы»
167. СП РК 3.03-33-2013 «Мосты и трубы»
168. СН РК 4.01-06-2013 «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации»
169. СП РК 4.01-07-2013 «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации»
170. СП РК 1.04-23-2013 Правила проведения
планово-предупредительного ремонта
водопроводно-канализационных сетей и
сооружений
171. СН РК 3.01-12-2013 «Благоустройство
территорий населенных пунктов»
172. СП РК 3.01-13-2013 «Благоустройство
территорий населенных пунктов»
173. СН РК 3.04-07-2013 «Гидротехнические
сооружения»
174. СП РК 3.04-08-2013 «Гидротехнические
сооружения»
175. СН РК 5.01-24-2013 «Земляные
сооружения, основания и фундаменты»
176. СП РК 5.01-25-2013 «Земляные

НТД действующей базы

СНиП РК 3.03-07-2003 «Тоннели
железнодорожные и автодорожные»
СНиП РК 3.03-09-2006*
«Автомобильные дороги»
СНиП РК 3.02-04-2009
«Административные и бытовые
здания»

СНиП РК 1.04-14-2003 «Полигоны
по обезвреживанию и захоронению
токсичных промышленных отходов.
Основные положения по
проектированию»
СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы»
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и
канализации»
СН РК 1.04-07-2001 «Организация и
проведение плановопредупредительного ремонта
водопроводно-канализационных
сетей и сооружений»
СНиП РК 3.01-03-2010 «Правила по
благоустройству территорий
населенных пунктов»
СНиП РК 3.04-01-2008
«Гидротехнические сооружения.
Основные положения
проектирования»
СНиП РК 3.02.01-87 «Земляные
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№

НТД новой базы

НТД действующей базы

сооружения, основания и фундаменты»

сооружения, основания и
фундаменты»

177. СН РК 4.04-29-2013 «Электростанции
тепловые»
178. СП РК 4.04-30-2013 «Электростанции
тепловые»
179. СН РК 4.02-12-2013 «Котельные
установки»
180. СП РК 4.02-13-2013 «Котельные
установки»
181. СН РК 5.01-26-2013 «Основания зданий и
сооружений»
182. СП РК 5.01-27-2013 «Основания зданий и
сооружений»
183. СН РК 5.01-28-2013 «Свайные
фундаменты»
184. СП РК 5.01-29-2013 «Свайные
фундаменты»
185. СН РК 1.04-24-2013 Продолжительность
строительства и задел в строительстве
предприятий, зданий и сооружений. Часть I
186. СП РК 1.04-25-2013 Продолжительность
строительства и задел в строительстве
предприятий, зданий и сооружений. Часть I
187. СН РК 5.01-30-2013 «Фундаменты машин с
динамическими нагрузками»
188. СП РК 5.01-31-2013 «Фундаменты машин с
динамическими нагрузками»
189. СН РК 2.01-06-2013 «Защита строительных
конструкций от коррозии»
190. СП РК 2.01-07-2013 «Защита строительных
конструкций от коррозии»
191. СН РК 3.04-09-2013 «Мелиоративные
системы и сооружения»
192. СП РК 3.04-10-2013 «Мелиоративные
системы и сооружения»
193. СН РК 3.02-72-2013 «Крыши и кровли»
194. СП РК 3.02-73-2013 Крыши и кровли
195. СН РК 3.02-74-2013 «Строительство
электросетевых объектов в сейсмических
районах»
196. СП РК 3.02-75-2013 «Строительство
электросетевых объектов в сейсмических
районах»
197. СН РК 3.03-34-2013 Отвод земель для
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СНиП II-58-75* «Электростанции
тепловые»
СНиП РК 4.02-08-2003 «Котельные
установки»
СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания
зданий и сооружений»
СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные
фундаменты»

СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы
продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий
зданий и сооружений. Часть I»
СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты
машин с динамическими нагрузками»
СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита
строительных конструкций от
коррозии»
СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные
системы и сооружения»
СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и
кровли»

СН РК 3.02-19-2001 «Строительство
электросетевых объектов в
сейсмических районах»

№

НТД новой базы

автомобильных дорог
198. СП РК 3.03-35-2013 Отвод земель для
автомобильных дорог
199. СН РК Продолжительность строительства и
задел в строительстве предприятий, зданий
и сооружений. Часть II
200. СП РК Продолжительность строительства и
задел в строительстве предприятий, зданий
и сооружений. Часть II
201. СН РК «Предприятия, здания и сооружения
по хранению и переработке зерна»
202. СП РК «Предприятия, здания и сооружения
по хранению и переработке зерна»

203. СН РК «Защитные сооружения гражданской
обороны»
204. СП РК «Защитные сооружения гражданской
обороны»
205. СН РК «Общественные здания и
сооружения»
206. СП РК «Общественные здания и
сооружения»
207. СН РК «Лечебно-профилактические
учреждения»
208. СП РК «Лечебно-профилактические
учреждения»
209. СП РК Отвод земель для железных дорог
210. СН РК «Проектирование дорожных одежд
нежесткого типа»
211. СП РК «Проектирование дорожных одежд
нежесткого типа»
212. СН РК Проектирование жестких дорожных
одежд
213. СП РК Проектирование жестких дорожных
одежд
214. СН РК Проектирование одноквартирных
жилых домов и их инженерных систем
215. СП РК Проектирование одноквартирных

НТД действующей базы
СН РК 3.03-02-2001 «Норма отвода
земель для автомобильных дорог»

СНиП РК 1.04-03-2008 «Пособие по
определению продолжительности
строительства предприятий, зданий и
сооружений»
СНиП РК 3.02-07-2009
«Предприятия, здания и сооружения
по хранению и переработке зерна» и
Пособия к СНиП 2.10.05-85
«Пособие по проектированию
предприятий, зданий и сооружений
по хранению и переработке зерна»
СНиП РК 2.04-09-2002 «Защитные
сооружения гражданской обороны.
Нормы проектирования»
СНиП РК 3.02-02-2009
«Общественные здания и
сооружения»
СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебнопрофилактические учреждения»
СН РК 3.03-17-2001 «Нормы отвода
земель для железных дорог»
СН РК 3.03-19-2006
«Проектирование дорожных одежд
нежесткого типа»
СН РК 3.03-34-2006 «Инструкция по
проектированию жестких дорожных
одежд»
СНиП РК 3.02-27-2004 «Дома жилые
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№

НТД новой базы

НТД действующей базы

жилых домов и их инженерных систем

одноквартирные» СП РК 4.02-162005 «Проектирование и
строительство инженерных систем
одноквартирных жилых домов»

216. СН РК «Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических
сооружений»
217. СП РК Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических сооружений
218. СН РК «Плотины бетонные и
железобетонные»
219. СП РК «Плотины бетонные и
железобетонные»
220. СН РК «Туннели гидротехнические»
221. СП РК «Туннели гидротехнические»
222. СН РК «Гидротехнические морские и
речные транспортные сооружения»
223. СП РК «Гидротехнические морские и
речные транспортные сооружения»
224. СН РК «Проектирование, строительство и
эксплуатация гидротехнических сооружений
на подрабатываемых горными работами
территориях»
225. СП РК «Проектирование, строительство и
эксплуатации гидротехнических
сооружений на подрабатываемых горными
работами территориях»
226. СП РК «Отвод земель для мелиоративных
каналов»
227. СП РК «Нагрузки и воздействия на
гидротехнические сооружения» (волновые,
ледовые и от судов)
228. СН РК «Железные дороги»
229. СП РК «Железные дороги»
230. СП РК «Инженерные изыскания для
строительства»

231. СН РК «Устройство, эксплуатация и
перебазирование подкрановых путей для
строительных башенных кранов»
232. СП РК «Устройство, эксплуатация и
34

СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и
железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений»
СНиП РК 3.04-03-2008 «Плотины
бетонные и железобетонные»
СНиП 2.06.09-84 «Тоннели
гидротехнические»
СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические
морские и речные транспортные
сооружения»

СН 522-79 «Инструкция по
проектированию, строительству и
эксплуатации гидротехнических
сооружений на подрабатываемых
горными работами территориях»
СН РК 3.04-01-2001 «Нормы отвода
земель для мелиоративных каналов»
СНиП РК 3.04-40-2006 «Нагрузки и
воздействия на гидротехнические
сооружения»
СНиП РК 3.03-01-2001 «Железные
дороги колеи 1520 мм»
СНиП 1.02.07-87 «Инженерные
изыскания для строительства» СНиП
РК 1.02-18-2004 «Инженерные
изыскания для строительства.
Основные положения»

СНиП РК 1.03-39-2006 «Инструкция

№

НТД новой базы

НТД действующей базы

перебазирование подкрановых путей для
строительных башенных кранов»

по устройству, эксплуатации и
перебазированию подкрановых путей
для строительных башенных кранов»

233. СН РК Трамвайные, троллейбусные линии и
контактные сети
234. СП РК Трамвайные, троллейбусные линии и
контактные сети

235. СН РК «Трамвайные пути»
236. СП РК «Трамвайные пути»
237. СП РК Мосты и трубы. Правила
обследований и испытаний
238. СП РК Проектирование гидроизоляции
подземных частей зданий и сооружений
239. СН РК Проектирование и установка
эскалаторов и движущихся дорожек
240. СП РК Проектирование и установка
эскалаторов и движущихся дорожек
241. СП РК Правила устройства и безопасной
эксплуатации пассажирских подвесных
канатных дорог (ППКД)
242. СП РК Правила устройства и безопасной
эксплуатации наклонных рельсо-канатных
подъемников (фуникулеров)
243. СН РК Склады сухих минеральных
удобрений и химических средств защиты
растений
244. СП РК Склады сухих минеральных
удобрений и химических средств защиты
растений
245. СП РК Проектирование и содержание
кладбищ

246. СП РК Отвод земель для линий связи
247. СП РК Отвод земель для аэропортов

СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и
троллейбусные линии» РДС РК 3.0309-2002 «Указания по
проектированию трамвайных и
троллейбусных контактных сетей»
СНиП III-39-76 «Трамвайные пути»
СНиП 3.06-07-86 «Мосты и трубы.
Правила обследований и испытаний»
СН РК 3.02-36-2006
«Проектирование гидроизоляции
подземных частей зданий и
сооружений»
СП РК 1.04-18-2001 «Правила
устройства и безопасной
эксплуатации эскалаторов»
РДС РК 1.04-15-2002 «Правила
устройства и безопасной
эксплуатации грузовых подвесных
канатных дорог. (ГПКД)»
РДС РК 1.04-14-2001 «Правила
устройства и безопасной
эксплуатации наклонных рельсоканатных подъемников
(фуникулеров)»

СНиП II-108-79 «Склады сухих
минеральных удобрений и
химических средств защиты
растений»
РДС РК 1.04-05-2003 «Положение о
проектировании, порядке
организации ритуального
(похоронного) обслуживания
населения и содержания кладбищ в
населенных пунктах»
СН РК 3.02-03-2001 «Нормы отвода
земель для линий связи»
СН 457-74 «Нормы отвода земель
35

№

НТД новой базы

248. СП РК Технологическое проектирование
дизельных станций
249. СП РК Отвод земель для электрических
сетей напряжением 0,4 -1150 кВ
250. СП РК Проектирование ограждений
площадок и участков предприятий, зданий и
сооружений
251. СН РК Проектирование открытых
спортивных сооружений
252. СП РК Проектирование открытых
спортивных сооружений
253. СП РК Контактные сети
электрифицированного транспорта, правила
производства и приемки работ
254. СП РК «Нефтепродуктопроводы,
прокладываемые на территории городов и
других населенных пунктов»

255.

256.

257.

258.

259.

260.
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НТД действующей базы
для аэропортов»
СН РК 3.02-09-2001 «Нормы
технологического проектирования
дизельных электростанций. (ДЭС)»
СНиП РК 3.02-12-2001 «Нормы
отвода земель для электрических
сетей напряжением. 0,4 -1150 кВ»
СН 441-72 «Указания по
проектированию ограждений
площадок и участков предприятий,
зданий и сооружений»
РДС РК 3.02-20-2006 «Инструкция
по проектированию открытых
спортивных сооружений»
СНиП III-41-76 «Контактные сети
электрифицированного транспорта»

СНиП 2.05.13-90
«Нефтепродуктопроводы,
прокладываемые на территории
городов и других населенных
пунктов»
СП РК «Технологическое оборудование и
СНиП РК 3.05-09-2002*
технологические трубопроводы»
«Технологическое оборудование и
технологические трубопроводы»
СП РК Отвод земель для магистральных
СН РК 3-05-06-2001 «Нормы отвода
водоводов и канализационных коллекторов
земель для магистральных водоводов
и канализационных коллекторов»
СП РК Проектирование, строительство и
СН РК 3.05-27-2004
монтаж стационарных сооружений при
«Проектирование, строительство и
проведении нефтяных операций на море и
монтаж стационарных сооружений
внутренних водоемах
при проведении нефтяных операций
на море и внутренних водоемах.
Классификация»
СП РК Проектирование и строительство
СН РК 4.02-09-2002 «Инструкция по
городских тепловых сетей в зонах с высоким проектированию и строительству
уровнем грунтовых вод
городских тепловых сетей в зонах с
высоким уровнем грунтовых вод»
СП РК Правила техники безопасности при
СН РК 1.03-35-2006 «Типовая
изготовлении стальных конструкций
инструкция по технике безопасности
при изготовлении стальных
конструкций»
СП РК Порядок разработки, согласования,
СНиП РК 1.02-02-2007 «Инструкция
утверждения и состав проектной
о порядке разработки, согласования,
документации на строительство
утверждения и составе проектной
индивидуальных жилых домов
документации на строительство

№

НТД новой базы

261. СП РК «Подпорные стены, судоходные
шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные
сооружения»
262. СН РК «Подземные хранилища нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов»
263. СП РК Подземные хранилища нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов
264. СН РК Проектирование автостанций
265. СП РК Проектирование автостанций
266. СН РК «Промышленные печи и трубы»
267. СП РК «Промышленные печи и трубы»
268. РДС РК Государственные нормативы в
области архитектуры, градостроительства и
строительства. Основные положения

269. СП РК Проектирование сельских
электрических сетей
270. РДС РК Организация и ведение авторского
надзора за строительством зданий и
сооружений

271. СН РК Учреждения массового отдыха детей
и подростков
272. СН РК Здания районных (городских) судов
273. СП РК Здания районных (городских) судов
274. СП РК «Теплотехнические обследования
наружных ограждающих конструкций
зданий»

НТД действующей базы
индивидуальных жилых домов»
СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены,
судоходные шлюзы, рыбопропускные
и рыбозащитные сооружения»
СНиП 2.11.04-85 «Подземные
хранилища нефти, нефтепродуктов и
сжиженных газов»
ВСН ЦЛ-86 «Железнодорожные
вокзалы. Нормы проектирования»
СНиП III-24-75 «Промышленные
печи и кирпичные трубы»
СН РК 1.01-01-2011
«Государственные нормативы в
области архитектуры,
градостроительства и строительства.
Основные положения» РДС РК 1.0102-2001 «Порядок регистрации
государственных нормативов в
области архитектуры,
градостроительства и строительства,
их издания и распространения»
РДС РК 4.04-185-2003 «Нормы
технологического проектирования
электрических сельских сетей
Республики Казахстан»
СНиП РК 1.03-03-2010 «Положение
об авторском надзоре разработчиков
проектов за строительством
предприятий, зданий, сооружений и
их капитальным ремонтом» и Правил
организации и ведения авторского
надзора (приказ № 406 от
20.10.2004г.)
РДС РК 3.02-21-2006 «Инструкция
по проектированию учреждений
массового отдыха детей и
подростков»
МСП 3.02-101-2001* «Здания
районных (городских) судов»
СП РК 4.02-03-2003
«Теплотехнические обследования
наружных ограждающих конструкций
зданий»
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№

НТД новой базы

275. СН РК «Изоляционные и отделочные
покрытия»
276. СП РК «Изоляционные и отделочные
покрытия»
277. СН РК «Теплицы и парники»
278. СП РК «Теплицы и парники»
279. СН РК «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»
280. СП РК «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»

281. СП РК Оборудование зданий, помещений и
сооружений системами автоматической
пожарной сигнализации, автоматическими
установками пожаротушения и оповещения
людей о пожаре
282. СН РК Предприятия по ремонту и
техническому обслуживанию
автомобильного транспорта
283. СП РК Предприятия по ремонту и
техническому обслуживанию
автомобильного транспорта
284. СП РК «Плотины из грунтовых материалов»
285. СН РК «Основания гидротехнических
сооружений»
286. СП РК «Основания гидротехнических
сооружений»
287. СП РК Правила проектирования тепловых
пунктов
288. СН РК Проектирование железнодорожных
вокзалов
289. СП РК Проектирование железнодорожных
вокзалов
290. РДС РК Порядок проектирования и
строительства экспериментальных объектов
291. СП РК Правила по составу и оформлению
рабочих чертежей
292. СН РК Проектирование объектов органов
противопожарной службы
293. СП РК Проектирование объектов органов
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НТД действующей базы

СНиП РК 2.04-10-2004
«Изоляционные и отделочные
покрытия»
СНиП РК 3.02-12-2010 «Теплицы и
парники»
СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений» и
СП РК 2.02-20-2006* Пособие
"Пожарная безопасность зданий и
сооружений"
СН РК 2.02-11-2002* «Нормы
оборудования зданий, помещений и
сооружений системами
автоматической пожарной
сигнализации, автоматическими
установками пожаротушения и
оповещения людей о пожаре»

ВСН 01-89 «Предприятия по
обслуживанию автомобилей»
СНиП РК 3.04-02-2008 «Плотины из
грунтовых материалов»
СНиП РК 3.04-04-2006 «Основания
гидротехнических сооружений»
СП РК 4.02-17-2005
«Проектирование тепловых пунктов»
Пособие к СНиП II-85-80 «Пособие
по проектированию вокзалов»
Положения о проектировании и
строительстве экспериментальных
объектов
Инструкция. Приказ от 3.11.2004 г.
№ 427. Введен с 1.02.2005 г.
СН РК 2.02-30-2005 «Нормы

№

НТД новой базы

НТД действующей базы

противопожарной службы

проектирования объектов органов
противопожарной службы»

294. СП РК Инженерно-геологические изыскания
для строительства
295. СП РК Инженерно-геодезические изыскания СН РК 1.02-18-2007 «Инженернодля строительства
геологические изыскания для
строительства. Технические
требования к производству работ»
раздела СНиП II -9-78
296. РДС РК «Определение стоимости
РДС РК 8.02-02-2007 «Правила
разработки и переработки государственных определения стоимости разработки и
нормативов в области архитектуры,
переработки государственных
градостроительства и строительства»
нормативов Республики Казахстан»
297. СП РК «Строительная терминология»
СНиП РК 1.01-32-2005
«Строительная терминология»
298. СП РК Строительная терминология.
СНиП РК 1.01-04-2008
Строительные конструкции. Строительные
«Строительная терминология.
материалы и изделия
Строительные конструкции» СНиП
РК 1.01-03-2008 «Строительная
терминология. Строительные
материалы и изделия»
299. СП РК Строительная терминология.
СНиП РК 1.01-05-2008
Технология и организация строительства
«Строительная терминология.
Технология и организация
строительства»
300. СП РК Строительная терминология.
СНиП РК 1.01-35-2005
Инженерные изыскания
«Строительная терминология. Часть
II. Основные комплексы.
Инженерные изыскания»
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