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ТҰРҒЫН ҮЙ ҚОРЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Енгізілген күні – 2011.05.01
1 Қолданылу саласы
Осы тұрғын үй қорын техникалық пайдалану Ережелері тұрғын үй қорын техникалық
пайдалану - тұрғын үйлерді, тұрғын үйлерде (қосымша-жапсарластыра салынған) салынған
бөлмелерді, үйлерге бекітілген жер телімдерін, аула алдына салынған құрылыс (бұдан әрі ғимараттар және үй жанындағы аумақтар) үшін кеңінен қолданылады. Осы ережелер
көпфункционалды зәулім ғимараттарға және кешендерге, сонымен қатар техникалық күрделі
жүйелі және механизмді ғимараттарда қолданылмайды1.
2 Нормативтiк сiлтемелер
Осы нормативтік құжатта келесі техникалық нормативтік - құқықтық құжаттарға
сілтемелер қолданылған:
ҚР СТ 1.5-2008 «Стандарттар дайындауға, баяндауға, безендіруге және мазмұнына
қойылатын жалпы талаптар»;
ҚР СТ ИСО 6241-2008 «Құрылыстағы пайдалану көрсеткштердің стандарттары.
Оларды әзірлеу принциптері және есепке алынатын факторлар»;
ҚР ҚНжЕ 1.01-01-2001 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
Мемлекеттік нормативтер. Негізгі ережелер»;
ҚР ҚНжЕ 5.01-01-2002 «Ғимарат және имарат негіздері»;
ҚР ҚНжЕ 5.01-03-2002 «Қадалық іргетастар»;
ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 ««Ғимараттар мен имараттардың өрт қауіпсіздігі»;
ҚНжЕ 3.01-04-87 «Құрылысы аяқталған нысандарды пайдалануға қабылдау. Негізгі
ережелер»;
ҚР ҚН 1.02-18-2007 «Құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық ізденістер. Жұмыс
өндірісіне техникалық талаптар»;
ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы тораптар және имараттар»;
ҚР ҚНжЕ 3.01-02-2001 «Жеке тұрғын үй құрылысының аудандарын салу және
жоспарлау»;
ҚР ҚНжЕ 3.02-43-2007 «Тұрғын ғимараттар»;
ҚР ҚНжЕ 3.06.15-2005 «Қозғалысы шектелген тұрғындар топтарына үшін ғимараттар
мен имараттардың қолайлылығы»;
ҚР ҚН 1.04-26-2004 «Тұрғын ғимараттарды, әлеуметтік-мәдени орындарды және
коммуналдық нысандарды қайта құралымдау, күрделі және ағымдағы жөндеу»;
ҚР ҚН 1.04-04-2002 «Ғимараттардың және имараттардың техникалық жағдайын
бағалау және тексеру»;
ҚР ҚЖҚ 1.04-07-2002 «Ғимаратың және имараттың физикалық тозуын бағалау
ережелері»;
ҚР ҚН 1.04-10-2003 «Тұрғын ғимараттарды қайта құралымдау және жөндеу»;
ҚР ҚН «Тұрғын аймақтардың аудандарын көріктендіру ережелері»;
ҚР ҚЖҚ 1.04-15-2004 «Ғимараттардың және имараттардың жағдайын техникалық қадағалау
ережелері».
МемСТ 24846-81 «Топырақтар. Ғимараттар және имараттар негіздерінің
деформациялануының тәсілдері және өлшеу»;
МемСТ 2.02-97 «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды радонға қарсы қорғауды
жоспарлау»;
1

Қажетті талаптар жеке құжатпен дайындалады
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МемСТ 2.03-02-2002 «Аумақтарды, ғимараттарды және имараттарды қауіпті
геологиялық процестерден инженерлік қорғау»;
ЕСКЕРТУ. Қазіргі нормативті құжатты қолдану барысында жыл сайынғы
шығарылатын «Стандарттау бойынша нормативті құжаттардың көрсеткіші» стандарттарды
және классификаторларды жүргізу сілтемелерінің ағымдағы жылы жарияланған ақпараттық
көрсеткіштерін және ай сайынғы шығарылатын ақпараттық көрсеткіштерді мақсатқа сәйкес
тексеру. Егер сілтеме құжат енгізілсе (өзгертілген), онда осы әдістемені қолдану барысында
енгізілген (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтеме құжат ауыстырусыз
берілген болса, онда ережелер осы сілтеме берілген бөлімде қолданылады.
3 Жалпы ережелер
3.1 Бұл ережелер ғимаратты және үй жанындағы аумақтарды пайдалану және күтіп
ұстау барысында меншік түрлеріне қарамастан міндетті болып табылады.
3.2 Осы ережелердің сақталуына ғимаратты және үй жанындағы аумақтарды
пайдаланумен
және күтіп ұстау тәртібімен айналысатын Қазақстан Республикасының
заңдарында қарастырылған жеке немесе заңды құқығы бар тұлғалар жауап береді. Осы
ережелердің сақталуын тексеруді жергілікті атқару органдары жүзеге асырады .
3.3 Ғимаратты және үй жанындағы аумақтарды пайдалану және күтіп ұстау дегеніз тұрғын үй – тұрмыстық шарттарды жақсарту мақсатында қадағалау, жөндеу жұмыстарының
барлық түрлері, күтімі, апаттардан, мерзімінен бұрын тозудан сақтандыру бойынша жүргізілетін
ұйымдық және техникалық шаралардың жиынтығымен түсіндіріледі..
3.4 Ғимараттарды және үй жанындағы техникалық пайдалану және күтіп ұстау
жұмыстарына мыналар кіреді: техникалық қызмет көрсету, үйлерді тексеру, ғимарат бөліктері
және жеке бөлмелердің инженерлік жабдықтау жүйесі, үй жанындағы аумақ құрылысы және
көркейту элементтері, санитарлық тазалау, ғимаратты пайдалану және күтіп ұстауда нормативтік
шарттарды қамтамасыз етуі, конструкциялардың және инженерлік жабдықтаудың (бөлменің
температуралық және санитарлық режимі, лифтілердің және жалпы қолдану орындарының
жарықталуы, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары).
Пайдалану мен күтіп ұстау шығындары ғимараттардың және үй жанындағы аумақтардың
техникалық жағдайларын ескерумен жоспарлануы тиіс.
4 Терминдер мен анықтамалар
Апаттық жағдай - ғимараттың және имараттың бүтіндей, немесе құрылыс
конструкцияларының техникалық жағдайын, ақауларын және бұзылуларын сипаттайтын,
көтергіш қабілеттілігін және қауіп - қатердің (шұғыл апатқа қарсы шараларды өткізу
қажеттілігі) болуын дәлелдейтін категория.
Ақау - белгіленген жобамен немесе нормативтік құжаттармен (ҚНжЕ, МемСТ, ТШ,
ҚН және т.б.) жекелеген конструкциялардың қандай да бір параметрлерінің сәйкессіздігі.
Тұрғын ғимаратты күрделі жөндеу - ғимаратты қалпына келтіру мақсатында оның
қорларын, қажет болғанда конструктивтік элементтерін және инженерлік жабдықтау
жүйелерін ауыстырумен жөндеу, сонымен қатар пайдалану көрсеткіштерін жақсарту.
Тұрғын ғимараттар мониторингі - ғимараттардың көтергіш конструкцияларының
және іргетастарының, негіздерінің жағдайын және инфрақұрылым нысандарын бақылау
кешені.
Көтергіш құралымдар - ғимараттың кеңістікте тұрақтылығын қамтамасыз ететін және
пайдалану жүктемесі мен әсер етуіне бөгет болатын құрылыс құралымдары.
Тексеру - анықтайтын және бақыланатын параметрлердің нақты мәндерін бағалау
бойынша пайдалану жағдайын, нысандардың жарамдылығын және тексеру нысандарының
жұмысқа қабілеттілігін және олардың пайдалану немесе қалпына келтіру және күшейту
мүмкіншілігін сипаттайтын шаралардың кешені.
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Техникалық жағдайды бағалау - ғимараттардың және имараттардың бүтіндей немесе
зақымдалу дәрежелерін құру және құрылыс құралымдарының техникалық жағдайларының
категорияларын жобамен немесе нормативтік құжатпен белгіленген нақты мәндерді қою
негізінде сандық мәндерін бағаланатын белгілермен салыстыру.
Бұзылу – алынған құралымдардың дайындау, тасымалдау, монтаждау
немесе
пайдалану барысында бұзылуы.
Тұрғын үйді қайта құралымдау – шығарылатын өнімнің көлемін және қызмет
номенклатурасын
жақсарту мақсатын жүзеге асыруда жүйелердің тағайындалуын,
құрылымдық және көлемдік - жопарлау шешімдерін, негізгі техника-экономикалық
көрсеткіштерін өзгертуге байланысты құрылыс жұмыстарының және ұйымдастыру –
техникалық шараларының кешені.
Тұрғын ғимараттарды ағымдағы жөндеу – конструкцияларды және инженерлік
жабдықтау жүйелерінің дұрыстығын (жұмысқа қабілеттілігін), сонымен қатар пайдалану
көрсеткіштерін қалпына келтіру мақсатында ғимараттарды жөндеу.
Тұрғын ғимараттарға техникалық қызмет көрсету – ғимараттардың элементтерінің
және берілген параметрлерінің ақаулық жағдайын, сонымен қатар оның техникалық
құрылғыларының жұмыс режимін сақтау бойынша жұмыстардың кешені.
Ғимараттарды пайдалану көрсеткіштері – ғимараттың пайдалану сапасына себепші
болатын техникалық, көлемді - жоспарлық, санитарлық - гигиеналық, экономикалық және
эстетикалық сипаттамалардың жиынтығы.
Тұрғын ғимаратты эксперттік тексеру – жүйелерінің бүтіндей және оның
элементтерінің техникалық жағдайын анықтауға, олардың пайдалану сенімділігін бағалауға,
олардың элементтері және қабысуларын жөндеуді, күшейтуді немесе ауыстыруды талап
ететін шарттардың анықтамасын, тәртіптерін және қауіпсіз пайдалану мерзімін анықтауға
бағытталған жұмыстардың кешені. Техникалық тексеруден айырмашылығы анықтамамен
(бағалаумен) қалған қорларын немесе қауіпсіз пайдалану мерзімін бағалау.
Ғимараттың энергоаудиты (энергоаудит) - энергетикалық қорларды тұтынудың
экономикалық тиімділігін оңтайландыру мүмкіндігіне бағытталған техникалық, ұйымдық
экономикалық және басқа да шаралардың өзара байланысқан кешені.
Аспаптық тексеру - энергияны тұтыну жүйелерінің параметрлерін стационарлық және
ықшам аспаптардың көмегімен тіркеу және өлшеу
5 Тұрғын үй қорларын басқару нысаны және күтіп ұстауды қамтамасыз ету
5.1 Тұрғын үй қорларын басқару нысаны Қазақстан Республиканың тұрғын үй
заңдарына сәйкес белгiленедi.
5.2 Тұрғын үйлердi (тұрғын ғимараттарды, тұрғын кешенiн) басқару нысанын:
- мемлекеттiк коммуналдық тұрғын үй қорында – жергiлiктi атқарушы органдар;
- мемлекеттiк кәсiпорындардың тұрғын үй қорларында – кәсiпорын әкімшілігі;
- жеке тұрғын үй қорларында – меншiк иелерi (азаматтар, мемлекеттiк емес меншiк
нысанына негiзделген заңды тұлғалар) белгiлейдi.
5.3 Жеке тұрғын үй қорындағы тұрғын үйлердi басқару меншiк иелерiнiң өздерi
немесе олар құратын (тағайындайтын, сайлайтын) органдар, сондай-ақ меншiк иелерiнiң
сенiм берiлген тұлғалары арқылы жүзеге асырылады.
Тұрғын үйлерде екi немесе одан көп меншiк иелерiнiң қарамағындағы (кондоминимум
объектiлерiнде) бiрлесiп басқару нысаны меншiк иелерi – кондоминиум қатысушылары
арасындағы келiсiм негiзiнде белгiленедi.
5.4 Тұрғын үй қоры адамдардың өмiр сүруге сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгiн, олардың жеке
мүлiкерiнiң және ортақ мүлiктiң сақтығын қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететiн
жағдайда күтiп ұсталуы тиiс.
Осы мақсаттарда меншiк иелерi немесе олардың мүддесiн бiлдiретiн бiрлесiп басқару
органдары, сайланбалы (тағайындалатын) тұлғалар қызмет түрлерiн лицензиялау
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талаптарын, сондай-ақ, осы нормаларды ескере отырып, басқа да мiндеттi нормалар мен
ережелердi, лифтілердi және газ шаруашылығын қоспағанда, тұрғын үйдi (тұрғын үйдiң бiр
бөлiгiн) күту, оған ағымдағы және күрделi жөндеу жұмыстарын өздерi (жұмыстардың орындалуын басқаларға тапсыруға) жүргiзуге құқылы.
5.5 Меншiк иелерi-кондоминимум қатысушылары Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексiне сәйкес, үйдi күтiп ұстау сапасын, тұрғын үйдi немесе оның бiр бөлiгiн ағымдағы
(күрделi) жөндеу мен қайта құрылымдаудан кейiн қабылдап алуға бақылау жүргiзу құқығын,
сондай-ақ орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметке белгiленген тәртiппен ақы төлеу
құқығын бiрлесiп басқару органына болмаса сайланған (тағайындалған) органға немесе
тұлғаға бере алады.
5.6 Тұрғын үйге (ғимаратқа) қосымша салынған тұрғылықты емес (қосымшажапсарластырыла салынған) бөлмелердiң меншiк иелердiң құқықтары мен мiндеттерi
Қазақстан Республикасы тұрғын үй заңдарына сәйкес белгiленедi.
5.7 Үйдің техникалық сипаттамалары және оның жағдайы тұрғын үйдің техникалық
төлқұжатында көрсетіледі.
5.8 Тұрғын үйде немесе пәтерде тұрақты тұру үшін пайдалану туралы мәселесі оның
техникалық жағдайын бағалау негізінде шешіледі.
Бұл жағдайда ҚР ҚЖҚ 1.04-07-2002. қолдану ұсынылады.
5.9 Белгіленген нормалармен немесе нақты қажеттіліктер бойынша (коммуналдық
қызметтердің есептеу құралдарының көрсеткіштерімен, алдын-ала қарастырылған келісімшарттағы сапа деңгейімен) тұрғын үйді (пәтерді) жобалау және құрылысын салу
барысында
тұрғындар
коммуналдық
қызметтердің
барлық
түрлерімен
қамтамасыздандырылған болуы тиіс.
5.10 Тұрғын үй қорларына (ғимараттың), оның жеке бөліктерінің ақаусыз жағдайына
және ақаулы жағдайдың себебі оларға қатысты болмаған жағдайда, азаматтардың қауіпсіз
өмір сүруін қамтамасыз ету жауапкершілігі меншік иелеріне жүктеледі.
5.11 Меншік иелері (жалдаушылар) пәтер - үйді (кісі тұратын бөлмені) пайдалануда
немесе оның тағайындалған қосалқы бөліктерін қиратуға немесе оны жарамсыз етуге, басқа
тұрғындардың өмір сүру шарттарын бұзуға , қоршаған ортаға зиян келтіруге тиісті емес.
5.12 Тұрғын үйлердің жанындағы жер алаңдарын пайдалану Қазақстан Республикасы
Президенті бекіткен қаулысының тәртібімен және шарттарымен, заңдық күші бар «Жер
туралы» кодексте белгіленген осы мәселелерді реттейтін осы ережемен және басқа
нормативтік актілермен жүзеге асырылады.
5.13 Кісі тұратын пәтерлердің меншік иелері (жалдаушылар) және қосымша
жапсарластыра салынған қосалқы бөлмелерде меншік иелері (жалдаушылар) міндетті :
- конструкция элементтерінің жағдайын күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарына
қатысты тексеру жүргізетін, инженерлік жүйелер және жабдықтау, апаттық жағдайларды
жою немесе оқшаулау немесе басқа да жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарымен, апаттық
немесе басқа төтенше жағдайларды қадағалаумен айналысатын тұлға тәулік бойына
қолайлы уақытта кісі тұратын және қосалқы бөлмелерге кіру рұқсатына берілген жазбаша
хабарландыру қағазымен қамсыздандыру;
- басқа азаматтардың құқықтарын бұзуға қатысты жіберілген зардаптарды және
олардың салдарын жою;
- тұрғын үйге және оларды жабдықтауға байланысты кісі тұратын пәтерлердің меншік
иелерінің (жалға алушы) және қосалқы бөлмелердің меншік иелерінің (жалға алушы) кесірінен
болған бұзылған жерлерді белгіленген заң шығару тәртібі бойынша зиян келтіру шығындарын
төлету;
- сол мекенжайда тұратын, басқа пәтерде тұратын тұлғалардың көлікпен шығуын, жөндеуқалпына келтіру және апаттарды жою жұмыстарын орындайтын пайдалану қызметкерлерінің кіру
мүмкіндіктерін, сонымен қатар мүлікті сақтау жауапкершілігін белгіленген заң шығаруға сәйкес
қамсыздандыру.
5.14 Тұрғын үйлерді тұтастай немесе оның бөліктерін қайтадан жабдықтау, қайта жоспарлау
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және жеке бөлмелерді қайта құрылымдау белгіленген заң шығару тәртібіне сәйкес жоба бойынша
жүзеге асырылады. Басқа тұрғындардың өмір сүру шарттарын нашарлатуға, конструкциялардың
беріктігін төмендетуге, инженерлік жүйелердің жұмыс істеу қауіпсіздігін бұзуға апаратын жағдайда
қайта жабдықтау, қайта жоспарлау немесе қайта құрылымдау жұмыстарына тыйым салынады.
5.15 Бөлмені немесе жаңадан жабдықтау мақсаттарына байланысты қайта жабдықтау, қайта
жоспарлау немесе қайта құрылымдау жобасын жергілікті атқарушы мекемелермен, өртке қарсы
сақтық, санитарлық және экологиялық қызмет орындарымен келісім жасау және мемлекеттік
сараптамадан өткізу қажет. Келісім өткізу қажеттілігі жобаны жүзеге асыруға рұқсат беуші
мекемемен анықталады.
5.16 Тұрғын үйді (ғимаратты) қайта жоспарлауға немесе қайта құрылымдауға рұқсат етілетін
тәртіптер Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған шешімдеріне сәйкес белгіленеді.
5.17 Ғимарат бөлімдерін не бөлмені қайта жабдықтау, қайта жоспарлау немесе қайта
құрылымдау жұмыстарына басқа меншік иелері араласқан жағдайда, олардан алдын ала жазбаша
келісім қағазы талап етіледі.
6 Тұрғын үй қорының нысандарын пайдалануға қабылдау тәртiбi
6.1 Тұрғын үй кешендерін және жеке ғимараттарды пайдалануға қабылдау ҚНжЕ 3.01.04-87
талаптарына сәйкес жүргізіледі.
6.2 Тұрғын үй қорының құрылысы аяқталған нысандарын пайдалануға қабылдау барлық
құрылыс – монтаждау жұмыстары, аумақты көркейту аяқталғаннан кейін, бекітілген жобаға сәйкес
нысандарды толығымен мүіктермен және жабдықтаумен қамтамасыз еткеннен кейін, сонымен
қатар бітпей қалған жұмыстар жойылғаннан кейін қабылдау комиссияларымен жүргізіледі.
7 Тұрғын ғимараттардың
қойылатын талаптар

техникалық

жағдайына

және

пайдалануына

7.1 Ғимараттың құрылыстық конструкцияларын пайдалануға және техникалық
жағдайына қойылатын талаптар
7.1.1 Іргетастар және үйасты қабаты бөлмелерінің қабырғалары
Іргетастарды және үйасты қабаты бөлмелерінің қабырғаларын келесі талаптарды қатаң
сақтаумен пайдалану керек:
- ғимаратқа қосылған аланда жер беті суларын алып кететін құбырлар болуы керек;
- су әкететін астаулар қоқыстардан тазартылып кем дегенде 0,005 еңісте болуы керек;
- үйасты қабаты қабырғаларында орнатылатын терезелер тротуарлар деңгейінен 15 см
биік орналасуы тиіс;
- үйасты қабаты бөлмелері мен іргетастар арқылы өтетеін инженерлі коммуникациялар
герметизирленуі және жылытылуы тиіс;
- үйасты қабаты бөлмелерінде орналасқан құбырлардан ағып кеткен сулар сол мезеттте
құрғатылуы тиіс.
Пайдалану процесінде тиым салынады:
- іргетастар мен үйасты қабаты бөлмелерінің қабырғаларының тік және көлденең
гиидроизоляциясы бұзылуы кезінде;
- талаптан тыс ағаштар мен өсімдіктер отырғызу;
- шөгулер пайда болған жағдайда;
- инженерлі құралдардың бұзылуы кезінде үйасты қабатын су алса;
- құралдардың астына қосымша іргетастар орнату керек, бекітілген жобадан тыс
бөлмелердің биіктігін едендердің белгісін төмендету арқылы ұзарту;
- қазаңшұңқырлар, орлар қазу және басқа да ғимаратқа жақын (10 м дейін) арнайы жер
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жұмыстарын рұқсатсыз орындау;
- 10-15 см дейін биіктегіш орнатылған ғимараттың жанына топырақ себу;
- үйасты қабаты мен техникалық бөлмелерді арнайы келісімсіз тұрғындармен қолдану.
Тұрғын қорына қызмет көрсетуді ұйымдастыру келесі жағдайларды қамтуы тиіс:
- үйасты қабаты және техникалық бөлмелердің температура-ылғалдылық режимін, ол
жер беті қоршау конструкцияларының конденсатының түсуіне әкеледі;
- үйасты қабаты және техникалық бөлмелердің қабырғаларында пайда болған
жарықшақтарды жою, олардың дамуына жол бермеу;
- үйасты қабаты және техникалық бөлмелердің конструкцияларындағы дымқылды және
топырақтардың сулануын жою;
- үйдің ішкі және сыртқы дренаждарының жұмыс істеуін қадағалау;
- үйасты қабаты және техникалық бөлмелерге кіру жерлерді таза ұстау;
Үйасты қабаты және техникалық бөлмелер жыл мезгілінде вентиляционды құбырлар,
терезелер, және басқа да ауа жібергіш заттар көмегімен желдетіліп отыруы тиіс.
Үрлегіштер ауданы шамамен 1/600 жертөле және техникалық бөлмелердің ауданы
сияқты болады; үрлегіштер желдеткіштер орналасқан қабырғаларға қарама-қарсы
орналастырылады (ғимараттың әр секциясына кемінде 2 үрлегіш келеді); үрлегіштерді торлы
бетпен жапқан жөн болады. Цокольды ғимаратарда үрлегіштер ашық болуы керек. Үйасты
қабаты бөлмелерді жылы күндері желдеткен жөн.
Үйасты қабаты бөлмелер құрғақ, таза және жарық болуы керек.
Ауа температурасы +5 °С төмен болмауы керек, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60% көп емес.
Үйасты қабаты қабырғалары тротуарлар деңгейінен 15 см биік орналасуы тиіс;
жертөле қабырғасы мен үйдің қабырғасы түйіскен жерде жапсарлар болмауы керек;
қоқыстан тазарту 1 айда кемінде бір рет жүргізілуі тиіс; жертөлені судан тазарту үшін оның
еденінің еңісін 0,03 етіп жобалау қажет, бұрыш қабырғада су айдағыш құрал болуы керек
(құбыр); жаңбырдан қорғау үшін жобалау кезінде сәулетшімен келісіп жапқыштар орнатуға
болады.
Тротуарлар мен ірге табандар ғимарат қабырғасынан тік еңістерге ие болып, 0,03 тең
болуы керек. Ірге табандар беті, жүретін жолдардан 15см шамасына көтреіліп жатуы тиіс.
Ірге табандар еңі жобалау кезінде орнығады (құмды ірге табандарды бетонды ірге
табандармен ғана алмастыруға болады).
Ғимараттың
іргетастарында, үйасты қабырғаларында немесе негіздерінде
(қабырғаларда жарылулар, қалау қатарларының немесе горизонтальды жапсарлардың
майысуы, қабырғаларда кездесетін бұзылулар, үйасты қабырғаларының беттеріне немесе
үйдің цокольдық бөлімдерінде және т.б. дымқыл дақтың) ақаулардың болуын көрсететін
белгілер болса, онда осы конструкцияларды мұқият қарап шығу және лайықты шаралар
қабылдау қажет.
Тасты іргетастарда және үйасты қабырғаларында (шойтас, ірі блокты және т.б.) жоюды
талап ететін келесі негізгі ақауларды кездестіруге болады: тік және қиғаш жарықшақтар,
жергілікті шөгінділер, қалаудың қабаттануы және шойтасты іргетастарда бөлек тастардың
құлауы, қыртыстану немесе темірбетонды панельдердің немесе сылақтың қорғау
қабаттарының бұзылуы, үйасты қабырғасының ішкі беттерінің дымқылдануы. Іргетастардың
зақымдануы немесе бұзылуының себептері негіздердің топырақ суымен шайылуы,
топырақтың сумен қанығуы, конструкцияларға жабысып тұратын, жерасты сулардың
агрессиялық әсері, гидроизоляцияның зақымдалуы.
Топырақтардың,
іргетас конструкцияларының және үйасты
қабырғаларының
жағдайын зерттеу шурф жасау әдісімен жүргізу ұсынылады. Іргетастарды тексеру үшін
лайықты мамандандырылған ұйымдардың мамандарын шақыру ұсынылады.
7.1.2 Сыртқы қабырғалар
Қабырғалардың жұмыс қабілеттілігін анықтау үшін алдымен сыртқы қабырғалардың
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бұрыштарын, сыртқы қабырғалардың ішкі қабырғалармен, жабындармен, жабындылармен
түйіскен жерлерін, терезе блоктарының қабырғаға жапысқан жерлерін, үйасты қабаты
бөлмелерінің дымқылдығын, астынғы қабаттардың температурасын қарап шығуы керек.
Қабырғаларды жөндеу кезінде бөлек бұйымдар көмегімен келесі жұмыстарды атқаруға
болады:
- түсіп қалған кірпіштерді, тастарды қатайтып қалап, оларды жаңасымен ауыстыру;
- терезе және есік ойыстарын қатайту; ғимарат қасбетін ертіндімен сырлау қажет.
Толық жиналған ғимараттарды тексергенде үйдің ішкі қабырғаларына, сыртқы
қабырғалардың тік және көлденең түйіскен жерлеріне, терезе арасындағы жапсарларға,
шатыр асты жабындармен, қабырғаларына, сонымен бірге қаңқалардың қоршалған
конструкциялармен түйіскен жерлеріне көп көңіл бөледі.
Ірі панельді және ірі блокты ғимараттардың негізгі айтарлықтай кемістіктері болып,
түйісулердің көп ауа жібергіштігі мен су өтушілігі, салмалы бөлшектердің тоттылыққа
ұшырауы, сыртқы темірбетонды қабат арматураларының дұрыс қорғалмағаны болып
табылды.
Ірі панельді және ірі блокты қабырғаларда жұмыстарды уақытында жүргізу керек:
- панельдерде жарықтарды жабу (жарылыстар, тесіктер);
- түйісулер мен жіктерде ауа өткізгіш жерлерді герметизациялау;
- мұзданған панельдерді жылыту;
- сыртқа шығып тұрған арматураларды тоттылықтан қорғау.
Панель арасындағы ауа өткізгіш жіктерді сырт жағынан арнайы герметикалық
материалдармен тығыздау қажет, осыдан кейін қорғаныс қабатын төсеу қажет.
Жіктерді герметизациялауды арнайы осындай жұмыс атқаратын мекемелерге
тапсырған жөн, немесе қасбетті әрлеу жұмыстары кезінде жүргізу керек.
Аз жылу алатын қабырғаларды жылыту қажет.
Салынғыш болат бөлшектерін арнайы тексертуден өткізген жөн.
Жағымды жағдайда ғимаратты тексерістен құрылысы 10 жыл өткенен кейін ғана
өткізуге болады. Ал арнайы тандалмалы тексерістер 3 жыл сайын жүргізіліп отыруы тиіс.
Тексеру жұмыстарын арнайы ұйымдарды жалдау арқылы жүргізген жөн.
Біріншіден тексерулерді салмалы бөлшектерге өткізген жөн, олардың әрқашан да
температурасы мен ылғалдылығы өзгерісте болып отырғандықтан, әртүрлі жағымсыз
жақтарға ие болады.
Ашылған жерлерді тексерген кезде олардың дәнекерленген сапасы көрінеді,
арматурасының коррозиясы көрінеді. Бұзылған элементтің ені жерді әбден коррозиядан
тазалағанан кейін ғана өлшенеді.
Егер бөлшектің қимасы бойынша 30% астам жері коррозияға ұшыраған болса, онда сол
бөлшекке ұқсас басқа жерлерді де тексерістен өткізу керек.
Тексеріс жүргізілгенен кейін ашылған жерді тұтастап алып цементті ертіндімен
сырлап, жауып тастау қажет. Бұзылған бөлшектерді коррозиядан тазартып, коррозияға қарсы
ертінділермен майлап жауып тастау керек.
Қабырға беттерінде, панельдерде бұзылған жерлер көрінсе, қабырғаның тік беттен
ауытқуы көрінсе, міндетті түрде ғимараттың деформациясын тексерген жөн болады. Егер
деформация жоғарылай берсе, 10.2.3. п. көрсетілген сілтемелерді орындаған жөн.
Орныққан жарықтар бұрын жабылған материалға ұқсас материалдармен жабылады.
Егер беріктілікті, төзімділікті, тоңдануды, жылушылықты бұзатын ақауларды жоба
бойынша алдын алу керек.
Ағаш қабырғаларды тексерген кезде астынғы және үстінгі бөренелердің жағдайын
қарау керек, сыртқы бұрыштарды, терезе асты бөлшектерді тексерістен өткізк керек.
Ағаш үйлерді пайдалану кезінде келесі ақаулар пайда болуы мүмкін: ағаштың
жәндіктермен желініп, шіруі, қабырғалардың тоңазуы, жоғары ауа өткізгіштік, бұрыштардың
түсуі, сылақтың бұзылуы мен түсуі.
Осындай ақаулар көрінген жағдайда арнайы бөлімді қараған жөн «Ғимаратты
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техникалық пайдалану бойынша арнайы шаралар».
Қабырғалардың тоңазыған учаскелерін (сыртқы бұрыштары, сыртқы қабырға мен ішкі
қабырға қиылысқан
жерлерін, жабынды деңгейін) жылуды шығармайтын тиімді
материалмен сыртынан көмкеру арқылы жылыту қажет.
Пайдалану барысында ағаштан салынған үйлердің қабырғаларында жоюды қажет ететін
келесі ақаулар болуы мүмкін: құрт-құмырсқалардан ағаштың зақымдануы, қабырғалардың
тоңазуы, қалқандардың, қырланған кеспе (бөренелердің) және қаңқалы үйлердің тоғысқан
жерлеріндегі саңылаулар, бұрыштардың шөгуі, ішкі қабырғалармен сыртқы қабырғаларда
кездесетін сылақтың және қаптаманың қирауы немесе бұзылуы, қаңқалы қабырғаларда
құюдың шөгуі, кіші еңістер, судан оқшаулау қасиеттерінің жоғалуы.
Ағаш қабырғаларында зақымдалған белгілері табылған жағдайда 7 тарау нұсқауларын
негізге алу қажет.
Қабырғалардың тоңазыған учаскелері (сыртқы бұрыштары, сыртқы қабырға мен ішкі
қабырғалардың қиылысқан жерлерінде, аражабындар деңгейінде) тиімді жылуоқшаулайтын
материалдармен сыртқы жағынан қаптау қажет.
Жоғарғы ауаөткізгіш, сонымен қатар қабырғалардың тоңазуына және дымқылдануына
байланысты қалқандардың, қырланған кеспе (бөренелердің) және қаңқалы үйлердің
тоғысқан жерлеріндегі сағылаулары мен жарықшақтары жойылған болуы тиіс.
7.1.3 Арақабырғалар
Арақабырғаларды тексерген жағдайда, олардың қабырғаға, жабындыға түйіскен
жерлеріне, сонымен бірге жылу панелдерімен құбырларды жатқызуға көп көңіл бөлген жөн.
Тұрғын үйлердің арақабырғалар әсерінен пайда болатын көп дамыған ақауларға:
қалтылдақ, конструкциялардағы жарықтар, жіктердегі жарықтар, арақабырғаларда пайда
болатын тесіктер, құбырлармен арақабырғалар арасындағы дұрыс тығыздалмаушылық, әрлеу
тақталарының түсуі, сылақтың жарылып түсуі, құбырлар орналасқан жерлердің дымдануы,
жоғары дыбыс естушілік.
Қалтылдақты конструкцияға қосымша қысқыштар орнату арқылы жоюға болады.
Егер арақабырғалар ұсақ элементтерден тұрып ауқымды еңіс берсе, ал көлденең
жіктерде жарықтар пайда болса, оларды жаңа элементтермен ауыстырған жөн.
Арақабырғалардағы, сонымен қатар тығыздалмаған арақабырға периметрлері бойынша
тесіп өткен жарықшақтар пайда болса, онда олардың көршілес конструкциялармен
байланысқан жерлерін кеңейту және герметикалық материалдармен немесе гипстік ерітіндіге
былғанған қалдық талшықпен мұқият нығыздау қажет, содан соң екі жағынан ізбесті – гипсті
ерітіндімен бітеу керек.
Орталықтандырылған жылыту жүйесінің құбырымен гильза арасындағы кеңістікті
және жылыту панелдерінің периметрлері бойынша пайда болған жарықшақтарды асбесттен
жасалған сыммен тығындау қажет, 10-15% асбест түйіршігін қосумен ізбес - гипстік
ерітіндімен сүртіп тастау қажет.
Қабырғалармен арақабырғалар байланысқан жерлерде жарықшақтар қайтадан болған
жағдайда, онда бір-бірімен олардың бұрыштарын металл тор арқылы сылау қажет.
Беттің сылағы түсірілген, тазаланған және жаңадан сол ерітіндімен сылақталған болуы
тиіс.
Қаптау арақабырғамен ұстасуын жоғалтқан жағдайда, қаптауды бөлек алу керек, содан
соң жаңадан жасау керек. Қыртысталған қаптаудың ауданын дүрсілдетіп қағу әдісімен
анықтайды.
Ағаштан жасалған арақабырғаларда мыналар болады: қаңқалы конструкцияларда
үйінділердің шөгуі, құрғақ сылақпен ұстасқан қаптаудың зақымдануы, жөнге келмейтін
құбырлар және сумен жабдықтау және канализация құралдары орналасқан жерлерде,
сонымен қатар жуынатын бөлмелерде және бөлменің дымқыл режимдерінде санитарлық
түйіндерде ағаштың шіруі.
Егер құрғақ сылақпен ұстасқан қаптама едәуір аудандарда зақымдалған болса, онда
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арақабырғаның қаптама беттерін ағашты-талшықты тақталармен ауыстырған жөн.
Егер асбоцементті арақабырғаларға қабырға жабдықтарын бекітуге арнайы құрылғылар
қарастырылған болмаса, бекітуге, сейсмикалық аймақтарда салмақ түсірмейтін
арақабырғаларда арка құрылғыларына тиым салынады.
7.1.4 Қасбеттер
Ғимаратты пайдалану кезінде келесі талаптарды сақтаған жөн:
- ғимараттың цоколды топырақ суларының ылғалдануынан қорғалуы тиіс;
- ғимараттың карнизі жұмыс істейтін жағдайда болуы тиіс;
- қасбеттің барлық шығып тұратын элементтері (белдеушелер, шығынқылар,
парапеттер, терезелер мен қылқилар) цинкті темір жабыннан болуы керек және қабырғадан
50мм дейін шығып тұруы керек. Темір жабын өте мықты бекітілуі керек, коррозиядан
сақталуы және боялуы тиіс;
- су ағатын құбырлардың деңгейі тротуардың деңгейінен 20–60см биік жатуы керек;
- су айдағыш құбырлар барлық талаптарға сай орнатылуы тиіс.
Тұрғын үйлердің қасбеттерінде пайда болатын негізгі ақауларға: бұзылу, сәулеттік
бөлшектердің бұзылуы мен түсуі (карниздер, қылқилар, кронштейндер және т.б.), қабаттасу,
әрлеу, сырлау, бояу қабаттарының түсуі мен бұзылуы, сырлауда түсу жарықтары, әрлеу
жіктерінде бояу беттерінің түсуі, герметизация түйістерінің бұзылуы, тот дақтары, шығынқы
қабырғалардағы темір конструкцияларының бұзылуы мен тоттануы, су айдағыш
құбырлардың бұзылуы, сонымен бірге жалпы беттің ластануы жатады.
Әрлеу тақталарымен сәулеттік бөлшектер бұзылған жағдайда, оларды ауыстыру қажет.
Қасбеттің бұзылған жерлерін қайта қалпына келтіру керек. Жөндеу жұмыстарына дейін
қорғаныс жұмыстарын 10.2.3 п. сілтемелеріне сай орындау керек.
Ғимараттың қасбетін әрқашанда шаңнан тазартып, жуып, материалына сәйкес бояп
отыру керек.
Бұзылудан және түсуден сақтау үшін оны құмды әдіспен тазарту тиым салынады.
Кірпішті және керамикалық тақталар мен жабылған беттерді сулы құмды әдісі
жолымен тазалауға болады.
Ғимараттың қасбетін, перхлорвинилды боялған беттерді 2-3 жыл сайын сумен жуып
отыру керек.
Глазурленген тақталармен жабылған қасбет беттерін тазалағанда химиялық қоспаларды
қолдануға болады.
Қасбетті жөндеген кезде әрлеу материалдарын, перхлорвинилді, силикатты және басқа
да атмосфераға төзімді бояуларды қолданған жөн.
Ағаш және сырланбаған беттердің қасбеттерін міндетті түрде майлы немесе сулы
эмульсиялы синтетикалық бояулармен бояу керек.
Қасбетті әрлеу тек қала сәулетшісі келісімімен жүргізу керек.
Бекітудің болат бөлшектерінің (өрт сөндіру сатыларының тіреуіштері және
жалауұстағыш, су ағатын құбырлардың және т.б.) қабырғаларының ластануын және тот
басқан дақтарын болдырмау үшін қабырғадан еңістікпен жайғастыруға болады. Қабырғаға
еңістікпен орнатылған бөлшектерде
қабырғадан 5-10см арақашықтықта мырышпен
болатпен қапталған манжетті тығыздап жабыстыруға болады. Барлық қабырғаға бекітілген
болат элементтерді уақытылы бояу қажет.
Қасбеттің темір элементтерін әр-3-6 жыл сайын бояп отыру керек.
Тиым салынады:
- қала сәулетшісі келісімісіз ғимараттың сәулетін өзгертуге (мейрамдатуға, жаңа сәулет
бөлшектерін қою немесе ескісін ауыстыру, ойыстарды жабу немесе бекіту, терезі пішіндерін
өзгертуге);
- қала сәулетшісі келісімісіз ғимараттың қасбетіне, не төбесіне жарнамалар
плакаттарын ілуге;
- арнайы ұйымдардың келісімісіз бекітілмеген нөмірлі белгілерді қолдануға.
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Балкондарды, күнқағарларды, лоджияларды және эркерлерді байқау барысында салмақ
көтеретін элементтердің техникалық жағдайларын мұқият анықтау және пайдалану
процесінде конструкцияларда пайда болған ақаулардың болуын тексеру тиіс.
Оларға мыналар жатады: консольды арқалықтар мен тақталардың бұзылуы, консоль
астындағы тіреу алаңдарының қыртысталуы, қабаттану, едендердің, қылқималардың және
лоджиялардың бұзылуы және қарсы еңістік (ғимаратқа),
суоқшаулағыш қабатты
жабындардың дұрыс төселмеуі немесе болмауы, қылқима тақталарының төменгі беттерінде
судың ағуы, қылқима тақталарындағы және күқағарлардағы жарықшақтар, қылқиманың
қоршаушы конструкцияларының, лоджиялардың және өрт сөндіру сатыларының
зақымдалуы және әлсіз бекітілуі, гүл отырғызатын жәшіктерді сенімсіз бекіту. Сонымен
қатар, ағашты конструкцияларда элементтердің шіріп кетуі көп таралған.
Консолды арқалықтардың және салмақ көтеретін конструкциялардың зақымданған
белгілері орын алған жағдайда олардың бітелген жерлерін ашып, конструкцияларын
беріктікке тексеру қажет. Бұзылудың алдын-алу үшін тіреу алаңдарында тірек астындағы
қалауды уақытша бекіту құрылғысынан кейін ашуға болады.
Бетондалған (сылақталған) болат арқалықтарда бетонның (ерітіндінің) металмен
ұстасу беріктігін тексеру қажет. Қыртысталған бетонды немесе ерітіндіні жою керек. Қорғау
қабатын қайтадан қалпына келтіру тиіс.
Қылқималардың, лоджиялардың және эркерлердің апаттық жағдайлары орын алған
жағдайда, 10.2.3.п негіздеу қажет. Гүлдерге арналған жәшіктердің бояуына және формасына
қасбеттің сәулеттік шешімдері жауап беруі тиіс; жәшіктерді арнайы тіреуіштермен бекіту
керек.
Ғимараттың қабырғаларының ластануын болдырмау үшін және қылқимадан төменде
орналасқан жәшіктер табандықтарда қабырғадан 50 мм кем емес саңылаумен қондырылған
болуы тиіс.
7.1.5 Қабаттар арасындағы аражабындар
Қабаттар арасындағы аражабындарды пайдалану барысында олардың көтергіштік
қабілеттілігін тексеру қажет. Нормативті талаптардың асып кеткен жарылулар мен
майысулар рұқсат етілмейді.
Пайдалану барысында темірбетонды жабындарда пайда болатын негізгі ақауларға:
нормативтен жоғары майысулар, тоңдану, қабырғалармен байланысқан жерлердегі
жарылулар, жабын панелдері арасындағы жарылулар жатады.
Жабыннның көтергіштік қабілеті төмендейтін жабындарда жарылулар мен майысулар
табылған жағдайда 10.2.3. п. көрсетілген сілтемелер орындалуы тиіс.
Сыртқы қабырғалардың аймағында аражабындар мен тонданған кезде келесіні жүзеге
асыру қажет.
Шатыр жабынында жылуоқшаулағыш қабатын есептік мәніне жеткізу керек. Сыртқы
қабырғалардың аймағында полюста 1 м еңімен жылу изоляциясын 15-20% жоғарлату керек.
Сыртқы қабырғалармен жанасқан қабаттар арасындағы арақабырғаларды жылыту үшін
сол орындарды жылу изоляцияларын орнату, кірпіш қабырғалардың ішкі беттерін сылау,
панель қабырғаларының түйіскен жерлерін нығыздау қажет.
Тоңданған жағдайда үйбеті қабаты жабынында орналасқан баспалдақтар мен
желдеткіштерді үйасты қабаты жағынан жылытқан жөн болады. Темірбетонды және темір
арқалықтарды шатыр бөлмелері жағынан жылытқан жөн.
Шатырдың жабындысындағы сусымалы жылытқыштарының жойылмауы үшін
олардың үстіңгі жағынан ізбес - құм қабықты төгу керек.
Үстінгі қабаттарда орналасқан тұрғын пәтерлерде жоғары дымқылдық, газдалғандық
және ерекше иістер анықталған жағдайда, жоба бойынша жабын герметизациясымен қажетті
жұмыстарды орындау қажет.
Ағаш жабындысын байқаудан өткізген кезде оның едендерінде орналасқан
желдеткіштерінің күйіне, сыртқы қабырғаларға түйісу орындарына, олардың құбырларға
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қалай қиылысқанына, жылытқыш материалдардың күй-жағдайына және шатыр
жабындыларының темір арқалықтарының жылытуына, едендердің түсуі мен төбелер
сылақтарының жарылуларына көңіл бөлу қажет.
Ағаш жабындыларын пайдаланған кездегі пайда болатын негізгі ақауларға келесілер
жатады: үй саңырауқұлақтары және ағаш жегіш жәндіктердің болуы, қаттылықтың
(қалтылдақтық) жеткіліксіздігі және контрукция беріктігінің шамадан артық кетуі немесе
оның көтергіштік элементтерінің әлсіреуі, темір арқалықтардың орналасқан жерлерінде
шатырдың тондануы және жылытқыш қабаты еңінің жеткіліксіздігі, жабындардың
құбырлармен түйіскен жерлерінің дымдануы және т.б.
Егер ағаш жабындарында жанама (ерекше иіс, еденнің түсуі, қалтылдақтық, сулану
және т.б.) немесе тура (ағаштың шіруі, бетте саңырауқұлақтардың пайда болуы және т.б.)
белгілері көрінсе 7 бөлім нұсқауларын негізге алу қажет.
Майысулар мен қатты қалтылдақтық көрінсе, 10.2.3. п. сілтемелерін орындау керек.
Жабындар арқылы өтетін жылу жіберуші құбыры мен ыстық сумен қамту құбыры
арасындағы түйіскен жерлерде жарықтар көрінген жағдайда, олардың арасындағы кеңістікке
гильзалар орнату қажет.
Кірпішті күмбездермен, жарылулар және бөлек кірпіштердің құлауы кезінде 10.2.3.п.
көрсетілген шараларды қабылдау керек.
7.1.6 Едендер
Едендерді пайдалану кезінде келесі талаптарды сақтау керек:
- цоколь жылуоқшаулауы мен техникалық еденасты техникалық түзу жағдайда болу
керек (үй саңырауқұлақтардан құтылу үшін);
- еден тақтайларында табиғи желдету желдеткіш торлар немесе ірге бастырғылар
жарықтары арқылы қамтылуы керек;
- едендердің конструкциясына ұзақ әсер ететін ылғалды жою шаралары қабылдануы
тиіс;
- еденнің қорғау - әрлеу жабындары қалпына келтіріліп отыруы керек.
Пайдалану барысында пайда болатын ағаш едендердің негізгі ақауларына келесілер
жатады: уатылу, кебу және бырысу, аймақтық шөгу, сықыр, қалтылдақтық, беттің тегіс
болмауы, тақтай және паркетті едендердің шіруі, жабын негізінің қыртысталуы, бояу
қабаттың бұзылуы.
Барлық зақымдалған паркеттің жабыстырғыштары жаңасына ауыстырылуы керек.
Жаңадан қаланған жабыстырғыштар тұрған еденнің деңгейінен 0,5-1,0мм жоғары
жатуы керек. Жөндеу жұмыстары біткенен кейін жаңа жабыстырғыштар тізіліп, еденге
жаппай циклевка жайылады.
Паркетті едендерді екі айда бір рет мастикамен қашау керек немесе арнайы тозуға
төтеп беретін лакпен бояу қажет. Егер паркет жабыстырғышы негізгі битумді мастикамен
жабыстырылса, еденді скипидарлы мастикамен қашау тиым салынады, себебі ол битумді
ерітіп жібереді де, паркетті қарайтады. Мұндай едендерге тек сулы мастикаларын ғана
қолдану керек.
Еден тақтайларын механикалық тозудан, ылғалдың зиянды әсерлерінен сақтау үшін
оларды үш жылда бір рет майлы бояулармен бояған жөн болады.
Жаңа еден тақтайлары қатты кеуіп қалған кезде, оларды қорытып, бояу керек.
Қатты тозған немесе зақымдалған бөлек тақтайларды жаңасына үш жағынан ауыстыру
керек. Жөндеу жұмыстары біткеннен соң жаңа тақтайларды грунттайды, сылап екі рет бояп
шығады.
Линолеумнан және синтетикалық материалдардан жасалған едендердің пайдалану
барысында міндетті түрде жоятын негізгі ақауларына келесілер жатады: жарылулар,
қабарулар, қирату, негіздің қыртысталуы, отырғызу процесстері.
Цементті-құмды қабатпен жабылған едендегі тозған линолеумді ауыстыру кезінде, еден
астын цементті ертіндісімен тегістеп, жөндеуден өткізу қажет, содан кейін линолеум төсеу
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керек. Еден астындағы негіз қатты, тығыз, жақсы бетпен тегістелуі керек. Басқа жағдайларда
тегістеу үшін қалау материалдарын – жартылай қатты ағаш тақтайларын және басқа да
материалдарды қолдануға болады.
Линолеум жабынындағы жергілікті қабынуларды тесу және жүк салу арқылы жоюға
болады.
Ксилолитті едендердің бөлек бөліктері бұзылған жағдайда, сол бөліктер алынып,
орнына ксилолитті масса жағылады.
Басқа жағдайларда ксилолитті еденді басқа
материалдардан жасалған жабындардың төсем қабаты ретінде қолдануға болады.
Ксилолиті едендерді пайдалану және жөндеу кезінде тиым салынады:
- едендерді жиі және мол сулауға (жоғары электр өткізгіштікке ие болып едендер
жарамсыз болып қалады);
- негізді тегістеу кезінде ізбес, цементті-әкті ерітінділерін, күйінді цементтерді
қолдануға.
Керамикалық тақталардан жасалған едендердің негізгі ақауларына қыртысталу және
жабындардың бұзылуы, жергілікті түсу, шұңқырлар, жарылулар және уатылулар жатады.
Бетонды негіздіктен қалған керамикалық тақталар ерітіндіден тазартылып, сумен
жуылады. Тақталардың бекітуін цемент ерітіндісімен жүргіземіз, сонымен қатар
ауыстырылатын тақтаны коллоидты-цемент,
эпоксидты немесе желімнің көмегімен
ауыстырамыз.
Цементті едендердің бұзылған орындарын бітеу кезінде оларды сондай материалмен
жабу керек. Негіздіктің беті берік, кесілген, шаңнан тазаланған және ылғалды болу керек.
Цементті едендердің жөнделген орындарын екі күннен кейін цементпен қатырып
тастау керек.
7.1.7 Төбе және шатыр
Төбені тексеру кезінде конструкциялардың көтергіштігіне, шатырдың бүтіндігіне,
оның қорғаныс қабаттарының жағдайына көңіл бөлуі керек.
Төбе конструкцияларының пайдалану барысында пайда болатын, жөндеуді талап ететін
негізгі ақауларына келесілер жатады:
а) ағашты – итарқа түйісуінің бұзылуы, гидроизоляцияның бұзылуы, тас
контрукциялардан мауэрлат бөлуші, итарқа астарының майысуы, мауэрлаттардың шіруі;
б) темірбетонды - бұйымдардың беттеріне бетонның бұзылуы, арматура қорғау
қабатының жоқ болуы, арматура коррозиясы, жарылулар, шұңқырлар, қабаттану және т.б.
Шатырдың негізгі ақаулары:
а) болат тарақтардың және фальцтердің түйісулерінің әлсіреуі, су ағатын
құрылғылардағы біртекті фальцтер, коррозия, тесіктер және құрт жеген тесіктер, бояудың
қорғаныс мырыш қабатының бұзылуы;
б) бір элементтерден тұратын шатыр (асбестоцементті тақталар, беттер, черепицалар
және т.б.) бөлек элементтердің бұзылуы мен орынауысуы, түсудің болмауы, шатыр үстіндегі
шығыңқы конструкциялары мен құрылғылары түйіскен жерлеріндегі тығыздықсыздығы, тор
көзге шатыр элементтердің бекітуінің әлсіздігі;
в) оралмалы шатырлар - қабарулар, жарылулар және тесіктер, жергілікті түсулер,
тігістерде қабаттану, оралмалы төсемнің қабаттануы, жамылғы және қорғау қабаттарының
жарылу және қирауы.
Ағаш көтергіш конструкцияларын пайдалану кезінде болттарды, қамыттар мен басқа
металл бекітулерді тартып, қажет болған жағдайда ауыстыру керек.
Шатырдың темірбетонды көтергіштік элементтерінде арматураны жарыққа шығарған
жарылулар мен шұңқырлар көрінсе, осы жердегі әлсіз бетонды алып тастап, бетті сумен
жуып, цементті ертіндімен жауып тастау керек.
Шатырдың техникалық жағдайы (болатты және біртекті бұйымдардан жасалған)
сырттан және шатыр жақтан «жарыққа» тексерілуі керек. Басқа жағдайларда шатырдың
тығыздықсыздығын шатыр жылытқышында пайда болған ылғал дақтардың санымен
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анықтауға болады. Шатырды байқаудан өткізу алдында оны қоқымнан, жапырақтан, шаңнан
тазартады.
Шатырды байқау, тазалау және жөндеу кезінде техника қауіпсіздігі ережелерінің
шаралары орындалуы керек. Асбестоцементті шатырлы төбелерде жұмыс істеген кезде
жылжымалы баспалдақтармен қолдану керек.
Науаларда және су ағатын құбырлардың шұңқырларында қоқымның жиналуы су
ағынына кедергі болып, шатырдың жылдам тозуына әкеледі.
Көктемде су ағарларды, ішкі су ағарларды тазалау керек.
Қара болаттан жасалған шатырдың қорғаныс бояуы6 жылда бір рет майлы бояумен
немесе антикоррозиялық қорғаныс бояуларымен 3-6 жылда кемінде бір рет боялуға тиісті.
Шатырда және мырышты болаттан жасалған су ағар құрылғылар коррозияға ұшыраған
жағдайда, оларды майлы немесе антикоррозиялық құрамдармен бояу керек.
Жабынды беті тозған немесе желге қақтырылған жұмсақ шатырлар қорғаныс
қабаттарымен жабылуы тиіс: үш жылда бір рет ірі дәнді өзен құммен қаңыққан мастикамен
немесе 6 жылда бір рет құрамында алюминий бар бояулармен.
Оңтүстік аймақтарда қиыршық таспен қаңыққан битумді мастика қорғаныс қабаты
рұқсат етіледі.
Шатыр бөлмелерінде орналасқан болат бөлшектердің антикоррозиялық жабындары
жаңарып отыруы тиіс (3-6 жыл сайын).
Оралмалы шатырлардың бөлек жерлерін жөндеу шатыр бетін тегістеуге, қабаруларды
жоюға, қыртысталған жерлерді түзеуге, қорғаныс қабатын қалпына келтіруге мүмкіндік
береді. Қабырғамен түйіскен оралмалы шатырды желдеткіш шахталармен мырышты
болаттан жасалған фартукпен қорғау қажет, ал радио және теле антенамен түйіскен жерлерге
болтатан гильзалар орнатады.
Шатырды ауыстыру жұмыстарын ғимараттың жабындысының атмосфералық жауыншашын әсерінен ылғалданбауына сәйкес ұйымдастыру керек.
Тұрғын үйлерде үш қабатқа және жоғары шатыр жабындысы периметрі бойынша темір
қорғаныс торларын орнату керек. Ерекше жағдайларда қорғаныс құрылғыларын орнату
қиындық туғызса, құрылыс конструкцияларына, шатырды жөндеу жұмыстары кезінде
жұмысшылардың қорғаныс белдіктерін ілетін болат ілгектерін қағу керек.
Тиым салынады: жобасыз шатырдың көтергіштік элементтеріне өзгертулер еңгізуге,
төбелерге транспаранттар, жарық жарнамалар және басқа құрылғылар орнатуға. Бұл
жұмыстар бекітілген жобалар бойынша жүргізіледі.
Шатырастысы жоқ шатырларды байқау кезінде төбе беттерінде ылғал және қара
дақтардың барысына, шығыңқы конструкциялармен шатыр төсемінің түйісу жерлеріне, су
ағызатын құрылғыларға, қорғаныс қабатына, төсемнің жағдайына көңіл аудару керек.
Ақаулар табылған жағдайда, олардың пайда болған себебін анықтап, жою үшін шаралар
қолдану керек.
техника - экономикалық жағдайға сәйкес жартылай желдеткіш шатырасты шатырлар
(шатырдың нәтижелі желдетуі және төбелерді ыңғайлы қадағалау үшін) орнатуға болады.
Шатырға шығу қауіпсіз болуы керек.
Салмалы болат бөлшектерінің жағдайын анықтау үшін тандаулы жолмен түйіндерді
тандап, коррозия жанама әсерлерін анықтау қажет.
7.1.8 Терезелер және есіктер
Терезелер және есіктер түзу болуы керек және пайдалану кезінде келесі талаптар
орындалуы тиіс:
- герметизирленген тозған және шынылау нығыздағыш материалдарын ауыстырып
отыруы керек (алты жылда кемінде 1 бір рет);
- терезелердің ішкі және сыртқы беттері және кіреберіс есіктер 2 жылда кемінде бір рет
ластанудан тазартылуы тиіс (көктемде және күзде);
- ағаштан жасалған терезе түптеулері, есік сүлгілері және жарық шамдары алты жылда
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1 рет боялуы тиіс.
- кірпішпен және бетон беттерімен жанасқан терезе және есік блоктарын жөндеу және
ауыстыру барысындағы ағаш бөлшектері.
Пайдалану кезінде тиым салынады:
- сыртқы есіктен терезе және есіктің саңылаулары 1 мм көп болуы;
- қылқима есіктерінің жұқа тақтайларының тондануы;
- рама ортасындағы кеңістікте конденсант жиналуы (атмосфералық ылғалдың терезе
ойықтары арқылы өтуі);
- рама ортасындағы кеңістікте пайда болған конденсатты сыртқа шығаратын терезе
қораптарының жоқ болуы немесе ластануы;
- терезе жақтауларын бітемеу немесе еңістің нормативтен төмен болуы.
7.1.9 Пештер
Пештерді пайдалану кезінде тиым салынады: жарылуларға, саңылауларға, кірпіштердің
құлауына, тарту күшінің нашарлығына, түтіндіктер мен жағармайлық камералардың
бұзылуы мен қызып кетуіне, арматураны қағу және қалау кезінде пайда болатын зиянды
әсерлерге, құбырлардың бұзылуына, түтіндік газ құбырларының мұздалуына.
Келесі талаптарды сақтаумен пештерді пайдалану керек:
- жылу маусымы басталар алдында пешерді тексерістен және жөндеуден өткізу керек
(жөнделмейтін пештер мен жылу құрылғыларын пайдалануға рұқсат етілмейді);
- пештерді пайдалану (жылу құрылғыларын) жылыту пештері бойынша өрт сөндіру
қауіпсіздігі нормалары талаптарын орындау кезінде ғана рұқсат етіледі;
- өртке қарсы талаптарды бұзатын, жөндеуге келмейтін пештерді жұмыстан шығару
керек;
- бөлме пештеріндегі түтіндіктердің күйелерін жылыту маусымының алдында және екі
ай сайын тазалап отыру керек;
- тарту күшінің барысын тексеру крек.
Тиым салынады:
- бұзылған пештер мен ошақтармен пайдалануға;
- желдету каналдарын түтіндіктер ретінде қолдануға;
- түтіндік құбырларға радиоқабылдағыш және теледидар антеналарын бекітуге;
- шатыр шектерінде түтіндіктерді тазартуға арналған тесіктерді жасауға;
- жылыту құрылғылары үстіне отындарды, көмір және басқа жанатын материалдарды
кептіруге, сонымен бірге отын ошақтарын пештердің қасына сақтауға;
- пештерді жағу үшін тез тұтанатын сұйықтықтарды қолдануға;
- пешті 3 сағ. көп жағуға ;
- пайдалану ұйымның рұқсатынсыз уақытша пештерді пайдалануға.
7.1.10 Баспалдақтар
Жөндеудің барлық түрлерінде өртке қарсы талаптар орындалуы тиісті, осыған қатар:
- баспалдақтар торына шығатын есіктер ашық кезінде баспалдақ алаңының еңін
кемітпеуі керек;
- баспалдақ торларында жанатын сұйықтықтар мен газ құбырларын және де басқа
құралдарды орналастыруға рұқсат етілмейді, саты торларда жанатын сұйықтықтармен газ
құбырларын және құбырларды орналастыруға рұқсат етілмейді, қоса салынған шкафтар,
коммуникацияларға және өрт сөндіру крандарына арналған шкафтардан басқа, электрлік
кабельдер және сымдар (дәліздерді және саты торларын жарықтандыруға арналған электр
өткізгіштерден басқа), жүк таситын лифтілерден шығатын есіктерді қарастыру.
Баспалдақтарды тексеру барысында баспалдақтар алаңының беттері мен көтергіштік
конструкцияларының жағдайын, марштардың бекітілуін,
қанаттар мен тұтқалардың,
марштардың қабырғаларға түйісулерін тексеру қажет.
Темірбетонды баспалдақтарды пайдалану кезінде жөндеуге жататын негізгі ақауларға
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келесілер жатады: темірдің коррозиясы, марштардың майысулары, марштардың қабырғаларға
тығыз түйіспеуі, баспалдақтар марштардағы жарылулар және шұңқырлар, сатылардың күштің
әсерінен уатылуы, қоршалулардың бекітуінің әлсіреуі, баспалдақтар алаңыныңдағы
керамикалық тақталардың бұзылуы, қанаттардың бұзылуы.
Темір баспалдақтарды міндетті түрде бояп отыру керек. Коррозияға түскен жерлерді
бояудың алдында тоттан тазалау қажет.
Сатылы марштардың майысулары табылған жағдайда деформация динамикасын
бақылауды ұйымдастыру керек. Егер деформация ұлғая берген жағдайда 9.2.3. п. сілтеме
талаптарын орындау қажет. Сатылардың көтергіштік элементтерін қатайту жоба бойынша
орындалуы керек.
Темірбетонды саты конструкцияларында пайда болған жарылуларды, шұңқырларды
бітеу жүйелену түрінде орындалуы тиіс, яғни ақау пайда болған кезде оны сол материалмен
ауыстырып жауып тастау керек.
Сатылы алаңдарда зақымдалған керамикалық тақталарды ағымда жөндеу жұмыстары
кезінде ауыстыру керек.
Саты қоршауларының әлсіреуін темір сымдарын орнату арқылы жоюға болады.
Жарылған және майысқан ағаш тұтқаларды сондай өлшемдегі, пішіндегі жаңа
тұтқаларға ауыстырады. Ұсақ зақымдарды (қабыршақтар, тегіс емес бет) бетті тазартумен
немесе бөлек бөлшектерді ауыстыру арқылы жояды.
Зақымданған поливинилхлоридті тұтқа учаскелерін кесіп тастайды және сондай
пішіндегі, өлшемдегі жаңасына ауыстырады.
Сақтандыратын шарбақтардың, терезе қоршауларын, лифт шахталарын
бекіту
беріктігін жүйелі түрде тексеру керек, қажет болған жағдайда бекітілуі тиіс.
7.2 Инженерлік
қойылатын талаптар

жүйелердің

техникалық

жағдайына

және

пайдалануға

7.2.1 Жалпы ережелер
Ғимараттарды пайдалану барысында инженерлік жүйелердің техникалық жағдайы ҚР
қолданыстағы ғимаратты инженерлік жабдықтау бойынша нормативтік актілердің, сонымен
қатар қазіргі нормативтік құжаттың талаптарына сай болуы тиіс.
Ғимараттың инженерлік жүйелерін өзгерту белгіленген тәртіппен бекітілген, өңделген
жобалық құжаттама бойынша тиісті рұқсат алғаннан кейін, атқарушы және пайдаланушы
құжаттарда келесі өзгертулерді енгізгеннен кейін жүргізіледі.
Ішкі инженерлік жүйелерді пайдалану, жөндеу, сынау, тазарту және т.б. жоспарланған
жағдайларды ұйымдастыру бойынша ажырату барысында меншік иелеріне, бөлмені
пайдаланушыларға және жалға алушыларға ажырату мерзімін және себебін көрсетумен,
сонымен қатар, жұмыстарды орындаушы мердігерлік ұйымға екі тәуліктен кешіктірмей
хабарлау тиіс.
Қазақстан Республикасында жылу энергиясын тұтынушылармен және қуатпен
жабдықтау ұйымдарымен күзгі-қысқы мезгілдерде қолданыстағы Дайындау ережелеріне
сәйкес жылумен жабдықтаудың ішкі жүйелерін пайдалануға байланысты дайындық
шараларын жыл сайын жүзеге асыру тиіс.
Тұтынушылардың жылу энергиясының жылумен жабдықтау жүйесіндегі сенімділігін
тексеру қолданып жүрген нормаларға сәйкес ағымдағы жылдың 15 қазанынан кешіктірмей
бекітілген форма бойынша дайындық актісін дайындаумен жүргізіледі.
Күзгі-қысқы мерзімде жұмысқа дайындығын тексеру актісінің негізінде, тұтынушыға
Мемлекеттік энергетикалық қадағалау органында тіркеуге жылу энергиясына қосымша
төлқұжат беріледі.
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7.2.2 Жылыту
Ғимараттың жылыту жүйесін пайдалануда келесі талаптарды сақтау тиіс:
- бақылау - өлшеу құралдар, реттеуші және тиекті арматуралар ақаусыз жағдайда болуы
тиіс;
- жылытылмайтын бөлмелерде құбырлардың жылуоқшаулануы зақымдалмаған
болуы тиіс.
Жылу пунктері белгіленген жұмыс тәртібімен жылыту және ыстық сумен қамтамасыз
ету жүйесінде жылу тасымалдағыштардың қажетті шығындарын қамсыздандыруы тиіс.
Жылу пунктерінің бөлмелерінде болуға тиіс:
- пайдалану режимдері бойынша жарықтандыру және температуралық-ылғалдылық
параметрлері жобалық құжаттамаға сәйкес;
- біріккен диспетчерлік жүйемен немесе қалалық телефонмен сөйлесуге қолайлы
байланыс;
- пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған үстіңгі жағынан торлармен
жабылған шұңқырлар;
- техникалық жағдайда қолайлы құйылмалы-сорып алатын желдеткіштер (ол болған
жағдайда).
Жылу пунктілері жылу жабдықтау жүйелерінің (ОЖЖП-нен немесе магистралды
тораптар) схемаларымен және оларды сынау, толтыру, жылыту жүйесінен суды алу және
ағызып жіберу барысындағы қолдану ережелерімен қамсыздандырылған болуы қажет,
сонымен қатар қолайлы диспетчерлік байланыс болуы тиіс.
Жылу пунктілер бөтен кісілер кіруге болмайтыны туралы қорғалған болуы тиіс.
Жылумен жабдықтау және жылу пунктері белгіленген тәртіп бойынша
аттестацияланған қызметшімен қызмет көрсетуі тиіс.
Қызметшінің қызмет көрсету барысындағы жұмысы жылыту мерзімінде жылу
түйіндерінің мәліметтерін журналға тіркеу, жылу энергиясының шамадан тыс немесе
жылытылмау себептерін анықтау және жоюдың жолдарын қарастыру арқылы жылыту
жүйесінің жұмысын бақылауды жүзеге асыруы тиіс. Табылған ақауларды жоюдың себептері,
олардың уақыты, орындалған жұмыстың түрі және қызметкердің аты-жөні, жүргізілген
жөндеу жұмысы ауысым журналында белгіленіп тіркеліп отыруы тиіс.
7.2.3 Ыстық сумен қамтамасыз ету
Ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесін пайдалануда келесі талаптар сақталуы тиіс:
- құбырлар және оларға жалғанған қосылыстар, тік құбырлар, арматураға жеткізетін
құбырлар герметикалық және ағудан азаю болмау тиіс;
- құбырлар және су бөлетін арматуралар, өрт сөндіру крандары, тиекті-реттеуші
арматура жабдықтары техникалық ақаусыз болуы;
- тұтынушыларға берілетін судың сапасы және температурасы жобалық
параметрлеріне қойылатын талапқа сай болуы;
- ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінде жұмыстың шуыл деңгейін бекітілген
санитарлық нормалармен және ережелердегі шамадан асырмау.
Ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінде жұмыстың шуыл деңгейін азайту үшін қажет:
- пайда болған шуылдың себептерін жою (қозғалтқышты, сорғыны теңестіру,
клапандар және арматурадағы аралық қабаттарды және т. б. бекітіп қою);
- сорғы агрегаттары, арматуралар (амортизаторларға, иілгіш қоспа, аралық қабат салу
жолымен) және олар орнатылған бөлмелерде құбырлардың дірілоқшаулау
және
дыбысоқшаулауды орындау.
Ыстық сумен қамтамасыз етудің жеке жылу пунктерінде жылу алмастырғыштар
бақылау-өлшеу аспаптарымен және жылытылатын су температурасының жоғарылауын
болдырмау үшін температураны реттеуші аспаппен міндетті түрде жабдықталған болу тиіс.
Температураны және қысымды автоматты түрде реттегіштердің жұмысын
(реттегіштерге басқа заттардың жиі түсуінен жеткізуші құбырларда сүзгілер орнату) айына 1
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рет тексеруден өткізу керек
7.2.4 Суық сумен қамтамасыз ету және су әкету
Суық сумен жабдықтау жүйесін пайдалану барысында санитарлық - техникалық
аспаптарға, су бөлетін арматураға, технологиялық жабдықтауға, өрт сөндіру крандарына
суды үздіксіз беруін қамсыздандыру тиіс. Су сапасы санитарлық норманың ережелеріне
және талаптарына сай болуы тиіс.
Суық сумен қамтамасыз ету жүйесін пайдалану барысында шуылдар мен дірілдер
нормадан тыс болмауы тиіс.
Суық сумен жабдықтау жүйелерінің құбырлары және олардың қосылыстары
конденсациялық ылғалдан қорғалған және тоттанбаған герметикалық болуы тиіс.
Ғимаратта суөлшегіш түйін орналасқан бөлмеде жарықтандыру, температуралық ылғалдылық режимі және құйылмалы-сорылатын желдеткіш параметрлері жобалық
құжаттама сәйкес, сонымен қатар тазалығын сақтау, суөлшегіш көрсеткіштерін көруге және
тексеруге қолайлы болғаны дұрыс.
Суөлшегіш түйін орналасқан бөлмеге бөтен адам кіруге болмайды.
Су әкету жүйесін пайдалануда келесі талаптар сақталуы тиіс:
- құбырөткізгіштер және олар жалғанған қосылыстар герметикалық болуы тиіс;
- санитарлық аспапта гидравликалық жапқыш ақаусыз болуы тиіс;
- санитарлық аспаптар, тексеру құрылғысы, тазартқыштар және траптар, арматуралар
техникалық ақаусыз болуы тиіс.
Ғимараттың су әкету жүйесін пайдалануға мына жағдайларда рұқсат етілмейді:
- тексеру, тазарту құрылғыларының қақпағы герметикалық емес немесе қақпағы
болмаған жағдайда;
- су әкету желілерінде желдеткіштің ақауы бар немесе ақаусыз жағдайда;
- құбырлардың (келтек құбыр) түйіскен жері әлсіз тығыздалғанда;
- құбырөткізгіштерде және гидравликалық жапқышта (сифондарда) тесілген тесік және
жарықшақтар болғанда;
- құбырөткізгіштердің еңіске қарсы болуы;
- канализациялық құбырлардың шөгіндері және шығарулардың аула канализациялық
ауға ;
- су әкету құбырларының бетіне конденсаттың пайда болуы;
- су әкетуде сорып алатын құбыр бастарының қатып қалуы;
7.2.5 Жабынмен ішкі суағар жүйесі
Жабынмен ішкі суағар жүйесі жаңбырлық және еріген сулардың үздіксіз бұруын
қамсыздандыруы тиіс. Ішкі суағарлардың жүйелерін қарау кезінде ерекше назар аудару
керек:
- ылғалдан сақтайтын төсеніштің су жинағыш шұңқырға тығыз және сапалы жанасуы;
- жабындарды су жинағыш шұңқырларға бекітуді қатайту;
- құбырдың жанасқан жерінің герметикалығы және күйі;
- тік құбыр және бұру құбырлардың (аражабындар мен құбырлардың жанасқан жерінде
болат гильза орнатылған болуы тиіс) бекітілу дұрыстығы және сенімділігі;
- ашық шығарылымдағы бұру науалардың және ірге жаппалардың жағдайы.
Су жинағыш шұңқырларға қандайда болмасын жабдықтарды бекітуге тиым салынады.
Су жинағыш шұңқыр аймағында жылуоқшаулағыш ылғал болған жағдайда (шатырсыз
төбежабындарда), жылуоқшаулағышты ашу, кептіру немесе жаңадан ауыстыру, ылғалдан
сақтайтын төсенішті қалпына келтіру жұмыстарын жасау қажет.
Жабындардың күрделі жөндеуінен кейін немесе жаңа тұрғын үйді ішкі суағар
жүйесімен пайдалануға қабылдау барысында су жинағыш шұңқырды ең жоғары деңгейіне
дейін сумен толтыру арқылы ішкі суағар желілеріне сынау жүргізу қажет. Сынау ұзақтығы
– 10 мин, соныме судың азаюы рұқсат етілмейді, сынау нәтижесі акт бойынша жасалады.
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7.2.6 Газбен жабдықтау
Ғимараттардың газбен жабдықтау жүйелерін техникалық пайдалану газ
шаруашылығын пайдаланушы мамандандырылған ұйыммен Қазақстан Республикасы газбен
жабдықтау саласында техникалық қауіпсіздік ережелеріне сәйкестендірілген келесі
талаптарды сақтаумен жүзеге асырылуы тиіс:
- ғимараттың жертөле және басқа бөлмелерінде, техникалық дәліздерде, газ құбырлары
салынған жерлерде қызмет көрсетуші қызметкерлер тәулік бойы кіруге қолайлы және бөтен
кісілер кіруге рұқсат жоқ болуы тиіс;
- газбен жабдықтау жүйелерінің құрылғылары, бар газ плиталарды қосымша және
қайта қондыру, газ жабдықтарының түтін шығаратын жолдарын жөндеу жұмыстары
белгіленген тәртіп бойынша газ шаруашылығын қадағалауы органдарының рұқсатымен тек
қана мамандандырылған ұйымдармен жүргізілу тиіс.
Ғимаратты газбен жабдықтау жүйелерін пайдалану, пайдалану ұйымдарымен жүзеге
асырылады да оларға мыналар кіреді: :
- үйішілік газбен жабдықтау жүйелерінің техникалық жағдайларын байқау және
табылған ақауларды жою бойынша қабылданған шаралар;
- желдету каналдарының және газ жабдықтарының түтін шығаратын жолдарының
техникалық ақаусыз жағдайын күтіп ұстау, герметикалығын және тарту күшін қамтамасыз
ету.
- газ жабдықтары орнатылған бөлменің техникалық ақаусыз жағдайын күтіп ұстау;
- ғимараттағы газдың кірме құбырларының сенімді герметизациясын қамтамасыз ету;
- жылдың қысқы уақытта түтін шығаратын жолдарды қарау (айына 1 рет ) түтін
шығару жолдарының сағаларының тығындалуын болдырмау мақсатымен дымқылданбаған
және қатып қалмаған жағдайда жүргізіледі;
- жертөледе және басқа бөлмелерде электрмен жабдықтау жүйелерін, яғни газ
құбырлары және жабдықтарын, газбен жұмыс істеушіні, нормативтік талаптарға сәйкестігін
тексеру;
- газбен жабдықтау жүйелеріне және газ құралдарына жыл сайын газ шаруашылығы
кәсіпорынымен тексеруді жүргізу;
- тұтынушылардың газ құралдарын пайдалану ережелерін сақтауды бақылау;
Ғимараттарды газбен жабдықтау жүйесінің техникалық қызмет көрсетуі газ
шаруашылығының мамандандырылған ұйымдарымен қолданыстағы нормативтік құжаттарға
сәйкес жүзеге асырылады.
Әрбір жөндеу жұмыстарынан кейін түтін шығару жолдары және желдету каналдары
олардың алдында тексерілген мерзіміне қарамастан тазартылуы және тексерілуі тиіс.
7.2.7 Электрмен жабдықтау
Ғимараттың электр қондырғыларын пайдалану барысында жобалық құжаттама
талаптарына және «Электр қондырғыларының құрылғы ережелері» МемСТ талаптарына сай
болуы тиіс.
Ғимараттардың электр жабдықтарын, автоматтандыру құралдарын, найзағайдан қорғау
элементтерін, өртке қарсы сақтық құрылғыларын, үйішілік электр желілерін және басқа
құрылғыларды «Тұтынушыға электр қондырғыларының техникалық пайдалану ережелері»
және лайықты нұсқауларға сәйкес пайдаланылуы және қамсыздандыруы тиіс:
- күш беретін және жарық беретін қондырғылардың және автоматтандыру
құралдарының апатсыз жұмысын;
- ғимараттың қосалқы бөлмелерінде жарықтандырудың жобаланған маңызын;
- электр жабдықтардың (сорғыштарды, подъездерді және баспалдақ торкөздерін және
т.б. жарықтандыру) автоматты басқару жүйелерінің тоқтаусыз жұмысын.
Электрліқалқанды және кірме-бөліп тұратын құрылғылары бар бөлмені пайдалану
кезінде келесі талаптарды сақтаумен жүзеге асыру тиіс:
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- электрліқалқан тұрған бөлменің терезелерінде металды решеткалар, есігі ақаусыз,
металл конструкциялардан жасалған және құлыпқа жабылған және кілтті қызмет етуші
қызметкерден қолқат жазып алғаннан кейін берілуі тиіс;
- бөлме табиғи желдетумен және электрлік жарықтандырумен жабдықталған болуы тиіс;
- бөлме +5о төмен емес температураны ұстап тұруы тиіс.
Электр жабдықтарын немесе желі аймағында ақаулық жағдайлар (ақаулар)орын алған
уақытта, электр жабдықтардың тұтастығына немесе сыртқы электрмен жабдықтау
жүйелеріне, адамдардың қауіпсіздігіне, өрт сөндіру қауіпсіздіктеріне қауіпті жағдай
туындаса, онда шұғыл түрде сөндіру (ақаулық жағдайды жойғанға дейін) тиіс.
Апаттар туралы, қоректенуші желілерді сөндіруге байланысты, адамдардың электр
тоғынан зақымдануы және энергиямен жабдықтау ұйымдарына жататын, бөлмеде және
пайдалану ұйымдарының аумақтарында орын алған жабдықтау жұмыстарының ақаулары
туралы мәліметтер шұғыл түрде энергиямен жабдықтау ұйымдарына жеткізілуі тиіс.
Жабдықтаудың ақаулық жағдайын жоюға арналған барлық жұмыстар арнайы журналда
қолма-қол жазылуы тиіс.
Күзгі - қысқы мерзімде ғимаратты пайдалануға дайындау кезінде жағдайы және
топталған және бөліп тұратын қалқандарды, электр өткізгіштерін,
жарық беретін
арматуралары, ажыратқыштарды, автоматты ажыратқыштарды, кезекші жарықтандыратын
электрді есепке алатын құралдарды, жерге қосушы немесе нөлдік өткізгіштерді жобалық
құжаттамаға сәйкес тексеру тиіс.
Тұрғын үй ғимараттарында электрлік желілерді пайдалану және олардың техникалық
жағдайына жауаптылық, сонымен қатар электр энергиясын қолдану кезінде техника
қауіпсіздігі меншік иелеріне және тұрғын үйдің бөлмелерін жалдаушыларға жүктеледі.
7.2.8 Желдету
Желдету жүйесін пайдалануда келесі талаптар сақталуы тиіс:
- желдету каналдары және ауа арналары техникалық ақаусыз жағдайда болуы тиіс:
- сорып алатын және құйылмалы құрылғыларға қызмет көрсетуші қызметшіге еркін
кіру мүмкіндігі қамсыздандырылған болуы тиіс;
- желдетудің сорып алу шахталары табиғи талаппен, ғимараттың әрбір секциясында
шатырлар, дефлекторлар және сақтандыратын торлар орнатылған болуы тиіс;
- жалпы құрама шахтаның төменгі жағынан (шатыр немесе дефлектор болмаған
жағдайда) табандық қондыру тиіс. Табандық қара металдан жасалынады, герметикалық
және тоттануға қарсы жабынды болуы тиіс, ал табандық астына пергамин немесе басқа суға
төзімді материал төселген болуы тиіс;
Сорып алу шахталарын, құбырларды, табандықта және дефлекторларды тоттануға
қарсы бояу жұмыстары үш жылда 1 рет жүргізілуі тиіс;
- жылытылмайтын бөлмелерде каналдары мен шахталардың қабырғаларына күшті
аяздарда конденсат түседі, сондықтан оларды қосымша тиімді биотұрақты және күймейтін
жылытқыштармен жылыту тиіс.
- шатырдағы үйді дезинфекциялау және шаңнан тазарту жұмыстары жылына 1 рет, ал
желдету каналдары үшін үш жылда 1 жүргізілуі тиіс;
- желдету шахталарының және каналдардың тығыздалмауын,
шахта үстіндегі
шатырдың ақауларын, сонымен қатар каналдардың ластануын қысқа мерзім ішінде жою тиіс;
- өртке қарсы қорғау жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді қолданыстағы
техникалық нормаға сәйкес жүргізу керек;
Желдету жүйелерінің статикалық ыдырату камерасы ретінде қолданылатын жылы
шатырлар герметикалық және мыналар бар болуы тиіс:
- қоршаушы конструкциялары (қабырғалар, аражабындар, жабындар) герметикалық,
конструкциялар жарықшақсыз және – түйіскен қосылыстары ақаусыз болуы;
- шатырдағы бөлменің кіру есіктері диспетчерлік пунктен автоматты ашылатын және
жабылатын (олар бар кезінде) немесе бақылау құрылғы болуы;
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- тұрақты жабық секция аралық есіктерінде ілмектер немесе ілгешектері болуы.
Қосалқы (кісі тұратын) бөлмелерде сорылатын желдеткіш торларды желімдеп тастауға
немесе оларды күнделікті тұрмыстық заттармен жабуға рұқсат етілмейді .
7.2.9 Қоқыс құбырлары
Қоқысқұбырларды келесі талаптарды есепке ала отырып, санитарлық нормаларға және
ережелерге сәйкес пайдалану тиіс:
- бункерді және қабылдау клапандарды батпақтан профилактикалық тазалау айына 1
рет өткізілуі тиіс;
- қоқысқұбыр бағандарының бітеліп қалуын қысқа мерзімде жою тиіс;
- ішкі және сырттан тасымалданатын қоқыс жинайтын қамералар күнде тазартылуы
тиіс;
- қоқыс қабылдау камералары қоқымнан күнде тазартылуы, жуылуы немесе кестеге
сәйкес көлікпен шығарылуы тиіс;
- қоқысқұбырларды желдету ай сайын тексерілуі тиіс;
- камера бөлмесі және оның жабдықтауы, бағандары, тиейтін клапандары
дезинфекциялау және дератизациялау тиіс.
Тыйым салынады:
- қоқысқұбырларға клапан шөміштеріне оларды тиеу барысында күшті қажет ететін ірі
көлемді заттарды, жанып жатқан және бықситын заттарды, жарылыс қаупі бар және жеңіл
тұтанатын заттарды сұйықтықты тиеуге;
- қоқысқұбырлар камерасына, сонымен қатар контейнерлерге баратын жолды үйіп
тастауға.
7.2.10 Лифтілер
Лифтілер барлық пайдалану мерзімінде жолаушылардың және ғимараттың жүктерін
(аялдамаларды қоспағанда техникалық қызмет көрсету және жөндеу) апатсыз және қауіпсіз
орын ауыстыруын қамсыздандыру тиіс.
Лифтілерді күтіп ұстау, қызмет көрсету және техникалық қадағалау бойынша барлық
жұмыстар мамандандырылған ұйыммен «Лифтілерді пайдалану қауіпсіздігі және
ұйымдастыру ережелері» (ЛПҚЖҰЕ) және пайдалану бойынша жасаушы зауыт
нұсқауларына сәйкес жүргізілуі тиіс.
Лифтінің жұмысын қамсыздандыратын ұйымдастырылған диспетчерлік бақылау болуы
тиіс:
- кабинадан және машина бөлмесінен жарық және дыбыс арқылы сигнал берумен
операторды (диспетчерді) шақыру туралы екі жақты сөйлесетін байланысты;
- диспетчерлік пунктімен лифті кабинасының арасындағы, сонымен қатар машина
бөлімшесімен екі жақты сөйлесетін байланысты;
- кабинада жолаушының бары туралы жарық арқылы сигнал беруді (жолаушы
лифтілерінде кабина есіктерінің қолмен жабылуы);
- жолаушылар лифтісінің кабинасында «Тоқта» кнопкасын басу туралы жарық немесе
дыбыс арқылы сигнал беруді;
- шахтаның, машиналы және блокты бөлменің есіктерін ашу туралы жарық арқылы
сигнал беруді;
Жабдықтаудың ақаусыздығы және диспетчерлік бақылау құралдары басқару
пультымен және лифті алаңдарына отырғызылатын кабинадан тексеріледі .
Лифті кабинасында нұсқаумен көрсетілген кесте ілінген болуы тиіс:
- лифтінің атауы (белгіленуі бойынша);
- жүк көтергіштігі (жолаушылар санының шегін көрсетумен);
- тіркеу нөмірін;
- апат қызметімен немесе қызмет көрсететін қызметшімен байланысатын үшін телефон
нөмірлері.
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Лифтінің машиналы бөлменің кіретін жері бос және жарықтанған болуы тиіс.
Машиналы бөлменің есіктерінде «Лифтінің машиналы бөлмесі. Бөтен кісілерге кіруге
болмайды» деген жазу болуы тиіс.
Техникалық қызмет көрсету және лифтілерді жөндеу бойынша мамандандырылған
ұйым міндетті :
- тапсырыс берушімен келісу арқылы уақытылы тексеруді жүргізу, техникалық қызмет
көрсету және лифтік жабдықтауды жөндеудің графиктерін құрастыру;
- лифтілердің жөндеулердің түрлерін және техникалық қызмет көрсетуді (ЛПҚЖҰЕ)
сәйкес өткізу;
- тапсырыс беруші жағынан пайдалану ережелерінің бұзылуы немесе лифтілерді
қасақана бұзу нәтижесінде лифтілерге апаттық жөндеу жасау.
7.2.11 Радио-, жеделәрекетті (жабдықты) телефон және телевизиялық байланыс
жабдықтары
Жеделәрекетті (жабдықты) телефон байланысының базалық станциясын жабдықтау,
радио-, телевизиялық және спутникті антенналарды ғимараттардың қасбеттерінде,
шатырларда және балкондарда орнату белгіленген тәртіп бойынша тек қана бекітілген
жобалық құжаттамалар бойынша жүргізіледі.
Телевизиялық антеннаға абоненттерді қосу және орнату пайдаланушылардың
мәлімдемелері бойынша телевизия қызметінің мамандарымен жүргізілуі тиіс.
Радио-, телевизия антенналары, жеделәрекетті (жабдықты) телефон байланысының
базалық станцияларының жабдықтары техникалық қызмет көрсету барысында келесі
талаптарды сақтау талап етіледі:
- радио арқылы хабар таратылатын желілік құрылғылардың және жабдықтардың
бұзылмаушылығын бақылау байланыс кәсіпорындарына кідірмей барлық табылған
кемшіліктер туралы хабарлауды жүзеге асыру;
- радио арқылы таратылатын желілерді (салмақ түсетін арқалық және т.б.)
жабдықтауды және қолданылатын құрылғыларды бекітуге қатысты ғимарат бөліктерін
уақытында жөндеу;
- шатырға және шатыр бөлмелеріне байланыс кәсіпорындарының қызметкерлері
кедергісіз (алдын ала ескерту бойынша) кіруге рұқсатының болуын қамтамасыз ету;
- шатырдағы антенналық - діңгек имараттарына шатыр бөлмелері, үй шатырындағы
терезелер, люктер арқылы шығудың жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- базалық станциялардың бөлмелерін жабдықтау, жеделәрекетті байланыс
антенналарын қондыру белгіленген тәртіпте мемлекеттік қадағалау органдарымен, меншік
иелерімен, ғимаратты және ғимаратты пайдаланушы ұйыммен келісу арқылы жүргізіледі.
8 Ғимаратты техникалық пайдалану және күту бойынша арнайы шаралар
Салмалы темір бөлшектердің жағдайын бақылау, конструкциялар мен құбырларды
коррозиядан сақтау
Конструктивті түйіндердің тандаулы ашуларын үйді пайдалануға 20-25 жыл өткенен
кейін кірісу керек. Көптеген коррозиялық әсерлерге ұшыраған болат бөлшектердің болат
элементтерін 10-15 жыл сайын, көп коррозия әсеріне ұшыраған болат бөлшектерді 5 жыл
сайын тексеру керек.
Егер бөлшектердің көлденең қима ауданының 30 % зақымданған болса, ғимараттың үш
жерінен бөлшектерді ашып тексерістен өткізу керек.
Ең алдымен температура-ылғалдылық жағдайы қолайсыз, сонымен қатар конструкция
беттеріне жарылулары, қабат қыртысталуы, қоңыр дақ тоттары бар салмалы көтергіш
бөлшектерді ашу керек.
Конструкцияларды ашу және бітеу жұмыстарын құрылыс-жөндеу және жобалық
ұйымдары бойынша тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдарды тарту арқылы жүзеге
асырылуы тиіс.
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Толық құрамалы ғимараттардағы панель аралық түйісулер герметизациясын бақылау
және конструкцияны ылғалдылықтан қорғау
Тұрғын қорға қызмет көрсету бойынша ұйымдар тұрғын үйлерді пайдалану процесінде
қорғаныс конструкцияларды ылғалданудан сақтайтын барлық шараларды жүзеге асырып
отырады (тұрғын және қосалқы бөлмелерде температура-ылғалдылық тәртібін және ауа
алмасу режимін сақтау, санитарлық-техникалық жүйелердің, шатыр және ішкі су ағарлар, сужәне
буоқшаулағыштық
қабаттардың,
жабындылардың,
төбелердің,
қорғаныс
конструкциялардың, су ағар құрылғылардың жағдайын күту, сақтау).
Дренаждарды тазалау қажет: пайдаланудың бірінші екі-үш жылында кемінде екі рет,
содан кейін (топырақтың түріне байланысты) үш жылда бір рет.
Өзендердің жанында орналасқан ғимараттар терезе ойыстарында қорғаныс қабырғалары
бар құрылғылармен жабдықталуы тиіс.
Жабындардағы және су ағар құрылығыларындағы шұңқырлар мен жарылулар міндетті
түрде бітелуі, ал дөңестіктер кесіліп тасталуы керек. Инженерлік жүйелер орныққан
жерлерде (су кұбыры, канализация, жылу трасса және т.б.) немесе үйген топырақтарда пайда
болатын түсулерді міндетті түрде құмды топырақпен жауып тастау керек, ал жабындыны
қайта қалпына келтіру керек. Жасыл өсімдік орныққан жерлердің еңістері (газондар, үй
алдыңдағы бақтар және т.б.) 0,04-0,11 шамасында, үй алдыңдағы бақтардың алаңдардың
ашық беттерінің еңісі кемінде - 0,05, кюветтерде кемінде - 0,04 болуы керек.
Тұрғын қор бойынша қызмет көрсету ұйымдары әрқашанда су ағар құдықтарына, жылу
жүйелеріне, телефон және басқа да жүйелерге кіруге рұқсат беруге міндетті.
Кюветтерді, үй алаңында орналасқан су ағар жүйелерін топырақтан, қоқыстан, шөптен
жыл сайын тазартып отыру керек.
Ірі панельді ғимараттарды атмосфералық жауын-шашын әсері ылғалдылығынан қорғау
жұмыстарын алты-сегіз жыл сайын жүргізу керек. Ғимаратты ылғалдылықтан сақтау
жұмыстарына түйісулерді герметизациялау, сыртқы панель беттерін гидрофобизациялау,
терезелерді және олардың қабырғамен түйіскен жерлерін герметизациялау, балкондардан
суды ағызу, шатырдың сыртқы қабырғаларға түйіскен жерлерін суоқшаулау жұмыстарын да
қосады.
Жапсарлардың герметизациясының бұзылуын (қабыршақтар, ерулер, саңылаулар,
зақымдалған алаңдар, герметик еңінің төмендеуі, оның бетон бетіне нашар адгезиясы, түсу,
сонымен қатар жапсарларға ауа өтушілік) асқындырмай көрінген мезетте жойған дұрыс.
Толық жиналған ғимараттардың сыртқы қабырғаларының жапсарлары және терезе, есік
блоктарының түйісу герметизациясын бақылау келесідей жүргізіледі: бірінші герметизациядан кейін үш жыл өткен соң, келесілер - бес жыл өткен соң.
Бітеу
сапасының өлшемдері, жапсарлардың ауа өткізгіштік көрсеткіштері жоба
талаптарына және нормативті актілерге сәйкес болуы керек.
Суоқшаулағыштық құрылғылардың бұзылуы бойынша жүргізілетін жөндеу жұмыстарын
техникалық құжатсыз жүргізуге болмайды.
Ағаш контрукцияларын үй саңырауқұлақтармен және ағашты бұзушы жәндіктерден
қорғау
Ағаш контрукцияларын үй саңырауқұлақтармен және ағашты бұзушы жәндіктерден
қорғау үшін тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдарды тарту арқылы іске асырылады.
Тұрғын қорға қызмет көрсетететін ұйымдар ағаштың ылғалданбауы, конструкцияға
кептіру режимін орнату, суоқшаулағышты жөндеу, антисептик өндіру сияқты алдын-ала
сақтық шараларын орындау керек. Жөндеу жұмыстары кезінде құрғақ органикалық заттарды
қолдану, конструкцияларды бусуоқшаулағыштық қабаттармен қорғау, кептіретін режим
орнататын желдеткіш ауа қабаттарын қою, антисептикалық конструкциялар мен олардың
элементтерін өндіру сияқты жұмыстарды да жасау керек.
Ағашы бүлінген қабырға элементтерін антисептикалық және суоқшаулағыштық бойынша
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жұмыстарды орындай отыра жаңасымен ауыстыру керек.
Көрінген ошақтарды табу кезінде, оларды жою жұмыстары бекітілген талаптарға сәйкес
орындалуы тиіс.
Егер органикалық материалдардан жасалған конструкциялардың элементтерінің
көтергіштік қабілеттілігінің беріктігі төмендесе, онда оның себебін анықтап,
конструкцияның бұзылған учаскелерін жаңасымен ауыстырып, материалға сәйкес жағдайын
күшейтіп, антисептик және өртке қарсы бояумен жауып тастау керек.
Бөлменің дыбыс және шуоқшаулағыштығын төмендету
Қоршаушы конструкциялардың шуоқшаулағыштығының бұзылуын, қабырға мен
арақабырларға түйіскен едендерде, аражабындарда, дыбыс өткізетін тесіктерді, терезе және
есік ойықтарында толтырулардың бүлінуін, құбыр қиылысатын жерлерде гильзалардың
болуын, құрылғылардың, механизмдердің және құралдардың дұрыс орнатылмауын,
сонымен бірге салынған өндірістерден шығатын дыбыстар мен шуларды ағымдағы және
күрделі (жоба бойынша) жөндеу жұмыстары кезінде алдын алу керек.
Қоршаушы конструкциялар арқылы өтетін (қабырғалар, қалқалар, жабындар) шу мен
дірілді, шуоқшаулағыштықтың жоғарылауын бекітілген талаптарға сәйкес орындау керек.
Тұрғын үйдің қоршаушы конструкциялары әсерінен болған шуоқшаулағыштықтың
жоғарылауын (қабаттар арасындағы қабырғалар мен арақабырғалар, баспалдақтар торлары,
қабаттар арасындағы жабындар, үйасты қабат астындағы жабындар немесе шатырда
орналасқан бөлмелер, астынғы қабаттар), сонымен бірге инженерлі құрылғылар дауысын,
салынған өндірістерден келетін дыбыстарды жою жобаға сәйкес күрделі жөндеу жұмыстары
кезінде ғана іске асырылады.
Үйдің подъездеріндегі сыртқы есіктердің жабушы амортизаторы болуы керек және
жабылған кезде тығыз жабылып, ешқандайда дыбыстын естілмеуін қамтамассыз етуі керек.
Есіктер және лифт кабиналары тыныш жұмыс істейтін құрылғылармен жабдықталуы тиіс.
Тұрғын құрылыс темір жол станциясынан және тізбегінен кемінде 200 м; темір жол
тізбегінің I және II категориясы кезінде кемінде 150 м; темір жол тізбегінің III және IV
категориясы - кемінде 50 м қашық орналасуы керек.
Жасыл өсімдіктер қабаты тұрғын құрылыс жанында ұзындығы 5 м және еңі 10 м қабаттап
өсетін болса, дыбыс деңгейін 4 -тен 12 дБ дейін төмендетеді.
Тұрғын ғимараттар темір жол магистральына көлденең орналасқан жағдайда шуға қарсы
экрандар, яғни үюлер, шұңқырлар, валдар немесе қызметі әртүрлі экрандар (гараждар,
тұрғын емес ғимараттар және т.с.с.) орнатқан жөн болады.
Қандай да болмасын шуға қарсы әдісті тандау кезінде, акустикалық есептеулерге, тұрғын
алаңындағы дыбыс деңгейіне негізделе отырып анықтаған жөн.
Экрандардың қажетті акустикалық маңызы дыбыс ошағымен экранның ұзындығына,
биіктігіне, арақашықтығына сәйкес қамтамассыз етіледі.
Әртүрлі экран-қабырғалар арқылы дыбысты төмендету мәндері 8.1 - кестеде берілген.
8.1 Кесте
Экранмен есептік нүктенің
арақашықтығы, м

Экран биіктігі, м
2
4
6
2
4
6
2
4

10

20
50
32

Экран арқылы дыбыс
деңгейін төмендету, дБ
7
12
16
7
12
15
7
11

100

6
2
4
6

14
7
11
13

Қоршаушы конструкциялардың жылуоқшаулағыштығы
Қоршаушы конструкциялардың жылуоқшаулағыштығы жұмыстардың орындалуын
ұйымдастыру нормативті құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
Қабырғалар мен шатырлардағы ақаулардың жылу қорғанысын келесі жолмен жүргізу
қажет:
- атмосфералық, тұрмыстық, топырақтық ылғалдануды және жоғары инфильтрацияны
туғызатын қоршаушы конструкциялардағы ақауларды жою;
- қабырғалар мен шатырлардағы дымданған алаңдарды кептіру;
- қоршаушы конструкциялардағы жылу бергіштік кедергісі жетіспейтін алаңдарды
жылыту;
- дымданған жылытқышты жаңасына ауыстыру (қажет болған жағдайда);
- панельдер, қабырғалар түйіскен терезе блоктарының, балкон тақталарының
герметизациясын жаңарту;
- шатыр жабының жөндеу.
Ғимаратты күрделі жөндеу немесе қайта жөндеу жұмыстары кезінде шатыр бөмелері мен
шатыр асты кеңістіктерінде арнайы желдету жүйесін орнату рұқсат етіледі.
9 Бөлмені және үй жанындағы аумақты күтіп ұстау
9.1 Жалпы ережелер
9.1.1 Бөлмені және ғимарат алдындағы аумақты күтіп ұстау жұмыстарына:
- бөлменің микроклимат параметрлерін (температуралар, ылғалдылық, қозғалыс
жылдамдықтары және ауа тазалығы) қамтамасыз етуі;
- ғимарат бөлмелерін күтіп ұстаудың санитарлық нормаларын қамтамасыз етуі;
- өртке қарсы сақтық нормалау жүйелерінде және стандарттау талаптарының
орындалуын қамтамасыз ету;
- санитарлық тазалау (дератизация, дезинфекция және дезинсекция);
- «Ж» қосымшасында келтірілген жұмыстардың түрлері.
9.1.2 Бөлмені және ғимарат алдындағы аумақты күтіп ұстау жұмыстары техникалық
пайдалану ерекшеліктерін есепке ала отырып, құрастырылған жоспарлар-кестелер бойынша
орындалуы тиіс.
9.1.3 Үй жаңындағы аумақты көріктендіру шараларын өткізуді бақылау кезінде
пайдалану көрсеткіштерінің жобалау талаптарына сәйкестігін дәлелдегенде «Тұрғын
аймақтардың аудандарын көріктендіру ережелерін» басшылыққа алу керек.
9.2 Жертөле бөлмелері және техникалық еденасты
9.2.1 Тұрғын үй қорына қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру барысында
қамсыздандыру тиіс:
- техникалық еденасты және жерасты бөлмелерде қоршаушы конструкциялардың
беттеріне конденсатты түсуді болдырмау үшін температуралық – ылғалдылық режимді;
- техникалық еденасты және жертөленің барлық элементтерінің тазалығын және кіру
мүмкіндігін;
- бөлмеге жануарлардың (кеміргіштердің, мысықтардың, иттердің) кіріп кетуінен қорғау.
9.2.2 Пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру барысында техникалық еденасты, жертөле
бөлмелері, суөлшегіш және жылу түйіндердің су астында қалу жағдайларын болдырмауға
шара қолдану тиіс:
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- жерасты сулары (іргетас қабырғаларын гидрооқшаулау зақымдануы, дренажды жүйелер
бітеліп қалуы немесе жоқ болуы);
- атмосфералық сулар (қоршаушы конструкциялардың тұтастығы бұзылуда, ірге жаппалар
еніне жеткіліксіз немесе зақым келуі, ғимарат алдындағы бөлікте үстіңгі қабат еңіске қарсы
болғанда (ғимарат жағына), ғимарат жабындарымен суды бұрып әкету құрылығысында
шығарылым науалары ақаулы немесе жоқ болуы;
- сарқынды лас және сулар (тиекті арматуралардың және құбырлардың ақауы болған
жағдайда);
Үйасты бөлмелері және техникалық еденасты су астында қалғанда олардың қалу
себептерін айқындаумен шаралар қабылдау және осы қабылданған шаралар бойынша
бұзылған ақауларды жою керек.
9.2.3 Конструкциялардың беттеріне конденсант түскен немесе зең пайда болған жағдайда
ауаны ылғалдандыру көздерін жоюды және техникалық еденасты немесе
жертөле
бөлмелерін терезелер немесе есіктер арқылы, есіктерге кенеп матадан, терезелерге тордан
немесе терезе жапқыштарын орнатумен қарқынды желдетуді қамтамасыз ету қажет.
Техникалық еденасты және жертөле бөлмелерінің саңылаусыз қабырғаларына үйдің
әрбір секцияларының цоколды қабатына желдеткіш саңылауларын қою қажет болған
жағдайда, саңылаулардың саны екеуден кем болмауы тиіс және оларды қарама-қарсы тұрған
қабырғаларға орналастыру арқылы терезе жапқыштармен немесе сорылатын
желдеткіштермен жабдықтау қажет.
9.2.4 Жертөле, техникалық еденасты қабаттарына кіретін есіктер құлыпқа жабылған
болуы тиіс ( кілттер тұрғын үй қорын күтіп ұстау ұйымдарында, аула тазалаушыда,
жұмысшыларда, осы үйде тұрушыларда), сақтау орны туралы есіктерге арнайы жазба
жасалынады.
Қабырғалар және фундаменттер арқылы барлық құбырлар өтетін орындарда саңылаулар
қалдыруға рұқсат етілмейді; коммуникациялар арқылы өтетін көпірлер ақаусыз болуы тиіс.
Ішкі құбырларды және тік құбырларды ақаусыз, жеткілікті жылуды оқшаулауды
қамсыздандыру қажет. Санитарлық аспаптардың және канализация жүйелерінде түйіскен
қосылыстарының герметикалық еместігін, судың ағуын, тығындауды, бітеліп қалуды,
гидравликалық ысырма олқылықтарын, жою қажет.
Жертөле бөлмелеріндегі фундаменттер мен үйасты қабырғалары арқылы өтетін
инженерлік коммуникациялардың
кірме құбырлары герметикаландырылған және
жылытылған болуы тиіс.
Бөлме арқылы өтетін транзиттік инженерлік коммуникацияларға тұрғын үй қорына
қызмет көрсетуге тиісті қалалық коммуналдық шаруашылықтың және ұйымдардың өкілдері
тәулік бойы кіру мүмкіндігімен қамсыздандырылған болуы қажет.
Канализациялық құбырларды және шығарылым құбырларын бекіту беріктігін және
сенімділігін, тазарқыштарда тығындардың бар болуын қамсыздандыру қажет.
9.2.5 Жертөле бөлмелерінде, егер осы бөлмеге кіру мүмкіндігі жалпы кіреберістегі
баспалдақтар арқылы жүзеге асатын болса, жанатын және жарылыс қаупі бар
материалдардың қоймаларын жасауға, сонымен қатар басқа шаруашылық қоймаларды
орналастыруға рұқсат етілмейді.
9.2.6 Техникалық еденасты қабатындағы барлық ойықтар, каналдар және саңылаулар
ғимаратты кеміргіштердің кіріп кетуінен қорғау үшін белгіленген өлшемде (тор көз өлшемі
0,5 см) торлар болуы тиіс.
9.2.7 Тұрғын үй қорына қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру барысында
санитарлық нормаларға және ережелерге сәйкес көпшілік пайдаланатын орындарда,
жертөледе, техникалық еденасты қабаттарында кеміргіштерді және шыбын-шіркейлерді
құртуға арналған дератизация және дезинфекцияны уақытылы жүйелі түрде жүргізу тиіс.
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9.3 Шатырдағы үй
9.3.1 Шатырдағы үйде келесі талаптарды сақтап отыру тиіс :
- қоршаушы конструкциялардың беттеріне конденсаттың түсуіне тосқауыл жасайтын
температуралық – ылғалдылық режимді;
- шатырдағы үйде салынған инженерлік жүйелердің құбырлары техникалық ақаусыз
жағдайда болуы тиіс;
- канализациялық тік құбырдың сорып алатын құбырлары төбе жабындысынан
жоғарырақ шығарылған болуы тиіс;
- төбе жабындысына шығуға арналған люктер немесе кіретін есіктер күшейтілген және
болат конструкциялардан жасалынған, жылытылған және құлыпқа жабылған болуы тиіс,
- шатырдағы үйде қозғалтқыш тақтайлар және үйдің төбесіне, шатырға шығуға арналған
қосалқы сатылар бар болуы тиіс.
Шатырдағы үйдің салқын шатыры жапқыш торлармен жабдықталған үй шатырындағы
терезелермен, торлы терезе жапқыштармен, сорып алатын шахталармен немесе желдету
саңылауларымен жүзеге асырылатын желдетумен жабдықталған болуы тиіс.
Шатырдағы үйдің салқын шатырының ауа температурасы сыртқы ауа температурасынан
4°С жоғары болмауы тиіс; температуралар айырмасы 4°С жоғары болса, артық жылудың
көздерін және желдетудің ақаулық жағдайын жоюға байланысты шаралар қолдану тиіс.
9.3.2 Шатырдағы үйде рұқсат етілмейді:
- құрылыс конструкциялардың және инженерлік жүйелердің беттеріне конденсат түсуі
және қызылсу мұздардың, сүңгілердің пайда болуы;
- құрылыс конструкцияларында ағаш элементтердің шіріп кетуі (шатырдағы үйдің
температуралық-ылғалдылық режимінің бұзылу белгілері)
9.3.3 Тыйым салынады:
- шатыр бөлмелерін белгіленген тағайындаудан тыс қолдануға (материалдардың қоймасы,
киімдерді кептіруге, шеберхана құрылғылары үшін.);
- бөтен кісілер кіруге.
9.4 Үй жанындағы аумақ
9.4.1 Ғимарат маңайындағы аумақтар аббаттандырылған, көгалдандырылған, егілген көк
шөптерді суғару үшін инженерлік - техникалық құрылғылармен жабдықталған, өткел және
тротуарлар, электржарығы болуы тиіс. Өткелдер және жаяу жүргіншілер үшін қатты
төсемдерді қарастырған жөн.
9.4.2 Ғимарат маңындағы аумақты күтіп ұстау жұмыстарына кіреді:
- көріктендіру элементтерінің техникалық ақаусыз жағдайын сақтау (жаяу
жүргіншілердің, өткелдердің, демалыс орындарының, ойын және шаруашылық алаңдардың
және аз сәулет түрлерінің), көгалдандырудың ( гүлзарлардың, клумбалардың, бұталардың
және ағаштарды отырғызу және апаттан көшіру), ашық су бұрғыштардың, нөсерлі
канализацияның жалпы қалалық коллекторға қосу орнына дейін және қоса салынған –
жапсарластыра салынған қоғамдық әжетханалардың;
- қалдықтарды (қоқыс, жуынды) жою және тазалау жұмыстарының кесте бойынша
орындалуын бақылайтын ұйымдармен келісім-шарт бойынша тасып шығару;
- аумақты күнделікті санитарлық жинау және тазалау, аумақтың санитарлық жағдайына
жүйелі бақылау;
- қызмет көрсетілетін аумақтарда күл-қоқыс салатын жәшіктерді, қатты, сұйық
қалдықтарды жинауға рналған қоқыс жәшікін орнату;
- қоқыс жинайтын алаңды су өткізбейтін жабынмен жабдықтау.
9.4.3 Үй жанындағы аумақтың қысқы жинау жұмыстары жаяу жүргіншілер мен
транспортқа бөгет жасамауы тиіс және мыналар кіреді:
- қарды лақтыру және ысыру;
- ғимарат шатырларын тазарту;
- қарды және қарлы-мұздан пайда болғандарды тасып шығару;
35

- тротуарларды және өткелдерді көк тайғаққа қарсы өңдеу.
Үй жанындағы аумақтың жазғы жинау жұмыстарына мыналар кіреді:
- қоқысты жинау;
- шаң-тозаңды басу және ауаның дымқылдануын азайту үшін аумаққа су себу;
9.4.4 Механикаландырылған жинау және көшелерді, тротуарларды, аулаларды тазалау
жұмыстары жергілікті атқарушы және басқаратын органдармен климаттық шарттарға
байланысты жылдың мезгілдерін және жаяу жүргіншілердің қозғалыс қарқындылығын
есепке ала отырып, белгіленген сағаттарда жүргізілуі тиіс.
9.4.5 Тыйым салынады:
- көшеттерді және ағаштарды, оның ішінде қурап қалған және ауру ағаштарды рұқсатсыз
шауып тастауға немесе қайта отырғызуға;
- ағаштарды ғимараттан 6-8м-ден жақынырақ отырғызуды жүзеге асыру;
- аумақ сыртында, осы мақсаттар үшін жарамсыз ыдыстарды, құрылыс материалдарын,
отындарды және т.б. салу;
- қоқысжинағыштардан, гүлзарлардан, скверлерде, балалардың ойын алаңынан, жаяу
жүргіншілер жүретін жерлерде және басқада осы мақсаттарға ұйымдастырылмаған орындарда,
аула маңындағы аумақтарда автокөлікті 10 м радиуста қоюға;
- аула маңындағы аумақтарда сонымен қатар өрт сөндіру машиналары, жедел жәрдем
машиналары, қоқыс тасып шығаратын, қар жинайтын арнайы көлік өтуіне кедергі болатын
орындарда автокөлікті ұзақ мерзімге қалдыруға;
- аулаларда, көшелерде және басқа көпшілік пайдаланатын орындарда автокөлік жууын
жүзеге асыруға;
- арнайы бөліп берілген алаңдарды қоспағанда, қора маңындағы аумақтарда, балалардың
ойын алаңдарында, гүлзарларда, көк шөп егілген аймақтарда, саябақтарда, скверлерде
иттерді серуенге шығаруға;
- қала аумақтарында ағаш жапырағын, қоқысты және қалдықтардың барлық түрін
өртеуге;
10 Ғимаратты техникалық пайдалану, жөндеу және қайта құру
10.1 Тұрғын қорды күтіп ұстау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу және қайта
құруды ұйымдастырудың жалпы талаптары
10.1.1 Ақпараттық талаптар
10.1.1.1 Тұрғын және коммуналды қызмет тұтынушыларын хабарландыру бойынша
талаптар - көпқабатты үйлердегі жалға алушылар, меншік иелер (келесі - тұтынушылар) ашық принципте базаланады, яғни «мөлдірлік», хабарға толық және жетерлік түрде.
10.1.1.2 Тұрғын қордың мемлекеттік меншік иегері, оған тәуелді заңгер (келесі - меншік
иегерге тәуелді), басқару ұйымы (компания) тұтынушыға келесі хабарламаны жеткізуге
міндетті*:
- әр қызмет түрлері бойынша орындаушы тізімін - осы тұрғын қорға қызмет көрсететін
ұйымның басқарушысын (компании) және ұйымды; су-, жылу- және энергиямен жабдықтау
ұймдардың мекен-жайы мен телефон нөмірлерін;
- тұрғын тұрмыстың апат-жөндеу, коммуналды апат-диспетчерлік қызметтерінің және
арнайы ұйымдардың телефондары мен мекен-жайларын;
10.1.1.3 Орындаушы (жұмыс өндіруші) – осы тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйым,
жөндеу ұйымы – ол тұтынушыға келесі хабарларды жеткізуі міндетті:
- барлық бөлімшелердің, қызметтердің толық атауын, жұмыс тәртібін, олардың мекен* Осы ақпарат тұтынушылар танысу үшін тұтынушыға ыңғайлы, тұрғын үйге кіре-берісте орналастыру керек.
**
Орындаушының жұмыс тәртібі тұтынушы жүгінуге ыңғайлы уақытта (оның ішінде – демалыс күндерінің
бірінде) жүгінуі алдын – ала қарастырылған болуы тиіс.
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жайы мен телефон нөмірлерін;
- орындаушымен қамтылатын пайдалану шығындары бойынша ай сайынғы орныққан
тұрғын және коммуналды қызметтердің тізімін;
- тұтынушы тапсырысы бойынша атқарылатын қосымша жұмыстар мен қызметтердің
орындалу жағдайы мен шарттарын;
- тұрғын пайдалану және коммуналды қызмет стандарттары орнатқан әртүрлі апаттар мен
бұзылған жұмыстардың орындалу мерзімін;
- осы тұрғын қорды күнтізбелік жылда және жыл мезгілдерінде ағымда жөндеу
жұмыстарын жоспарлауын (үйге кіре-беріс жерлерде хабарлама ретінде жазылып қойылады);
- әртүрлі тұрғын және коммуналды қызметтердің орындалуы мен мерзімін, олардың
жоспар бойынша ұзақтығын (мезгіл бойынша үйді дайындау), сонымен қосалқы пайда
болатын: орталық жылыту жүйесін сөндіру, суық және ыстық сумен қамтуды тоқтату;
алаңды тазарту күндерін (хабарландырулар үйдің кіре-беріс жерлерінде ілінеді немесе
абоненттік пошта жәшіктеріне хат ретінде жіберіледі);
- тұрғындарға арналған тұрғын және коммуналды қызмет түріне байланысты орныққан
тарифтер өлшемдері, төлеу тәртібі және формасы (үлгісі), тұтынушымен келісім міндеттері
немесе нормативті стандарттардың бұзылуы кезінде төлем өлшемдерінің шарттарын түзеу;
- тұтынушы өзінің міндеттеріне қарсы болған (орындамаған) тәртіп;
- жалпы қорға техникалық қызмет көрсету үшін апаттар мен бұзылудың алдын-алу
мақсатында тұрғын бөлмеге құқылы тұтынушылардың тізімі (құжаты) қажет.
- тәртіп, шарты және бұзу (орындамау) бойынша берілген шағымның формасы;
- апаттарды және бұзылған ақауларды жоюға және жалпы мүлікті (электрлік -, жылу -, газ
-, сумен жабдықтау жүйелерінің және су әкету) және тұрғын үйдің конструктивтік
элементтерінің техникалық қызмет көрсетуін
және байқау үшін тұтынушылардың
рұқсатымен тұрғын бөлмеге кіруге рұқсаты бар лауазымды кісілердің тізімі (лауазымды
кісінің растайтын жеке құжатымен);
10.1.1.4 Тұтынушыларға ТҮБ меншігі, басқарушы және атқарушы ұйымдардың берген
хабарламаларының толықтығы мен жетімділігін бақылау.
10.1.2 Келісім талаптары
10.1.2.1 Көпқабатты тұрғын үй тұтынушыларына тұрғын және коммуналды қызмет
көрсету процессі келесі келісімдер негізінде іске асырылады:
- мемлекеттік немесе жеке тұрғын қор меншік иесі және басқарушы ұйым (компанияның)
тұрғын үй жалпы мүлігімен қолдану, тұрғын және коммуналдық қызметтердің көрсетілуіне
байланысты келісім-шартқа отыруы;
- басқарушы ұйым (компанияның), тұрғын, коммуналдық және арнайы ұйымдар тұрғын
және коммуналдық қызмет көрсету заттары бойынша келісімі;
- көпқабатты тұрғын үйдің бөлмелерін жалдаушылар және аймақтық басқару органы
түріндегі жалға беруші (толық иегер) — жалдау тәртібін, қызметін және коммуналды қызмет
көрсету талаптарын көрсететін тұрғын бөлмені жалдау туралы;
- көпқабатты тұрғын үйдің пәтерлер иегерлері мен басқарушы ұйымның арасындағы
тұрғын үйді техникалық және коммуналдық қызмет көрсетуі туралы.
10.1.2.2 Тұрғын қордың мемлекеттік немесе муниципалды иегері (уәкіл етілген меншік
иесі) келісілген келісім негізіне сәйкес тұрғын қор басқармасын басқарма ұйымдарына
беруге құқылы.
Келісілген келісімге сәйкес басқарушы ұйым да тұтынушылар көз-қарасын қамтып,
тұрғын қорды қажетті коммуналды рессурстармен және арнайы ұйымдарды жалдау арқылы
барлық тұрғын және коммуналды қызмет көрсетуді іске асыра алады.
Тұрғын қордың иегері (уәкіл етілген меншік иесі) тұрғын қорды жөндеуге арналған
міндетті жұмыстарды қаржылайды және басқару жұмыстарының орындалғаның қамтиды,
сонымен бірге тұтынушылар қаржылайтын қосымша туындаған жұмыстардың орындалуын
қамтамассыз етеді.
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10.1.2.3 Басқарушы ұйым (компания) жергілікті орындаушы ұйымдармен келісілген
келісім негізіне сәйкес олардың жаңадан тағайындалған өмір сүру жағдайы стандарттарымен
нормативтерін, коммуналды және тұрғын үйдің қызметтерін бақылайды; тұтынушылар
алдында орындаушылар қызметінің сапасы мен уақытына, нормативтер мен стандарттардың
өзгеруіне жауап береді; ТКБ тәртібін тұтынушыға жеткізеді; тұтынушылардың тұрғын
бөлмелерді қолдану ережелерін сақтағаның қадағалайды; тұтынушылардың уақытымен
төлем ақыларын төлеуін қамтиды; берілген қызмет сапасына байланысты төлемақыларды
төмендетуді, орныққан жергілікті органдардың стандарттарына сәйкес орындаушылардың
қызмет көрсету бағасын жоғарылатпауын қадағалайды.
10.1.2.4 Тұрғын қордың меншік иегері ретіндегі жалға беруші (уәкіл етілген меншік иесі)
көпқабатты пәтерлі үйдің пәтерін жалдаушымен жазбаша түрде әлеуметтік келісім шарт
жасауға міндетті, ол мынадай мазмұнда болуы тиіс:
- жалға берушінің міндеті жалдаушыға тұрғын бөлмені иелік еткені және қолданғаны
үшін ақы алу; алынған ақыға сәйкес коммуналдық қызметтің көрсетілуін қамту; айлық
төлемдер есептемелеріне және келісімге сәйкес күтіп ұстау, жөндеу және қайта құрылымдау
бойынша атқарылатын міндетті жұмыстарды орындау;
- жалдаушының бөлмені пайдалану құқығы, міндеті және жауапкершілігі;
- төлем жағдайы, оның өлшемі және орындаушы міндеттерінің бұзылуына сәйкес
өзгерістердің тәртібі;
- тұрғын және коммуналды қызметтердің орнықты сапасынан ауытқуы, дұрыс
орындалмауын тіркеу тәртібі;
- жалдаушыға тұрғын және коммуналды қызмет көрсетуді тоқтату жағдайлары мен
тәртібі;
- пайда болған апаттарды жою мерзімі;
- жалдаушының жанұясының және бірге тұратан адамдардың тізімі;
- жалға беруші мен жалдаушының тұрғын үйді жалдау заңын бұзу алдындағы
жауапкершілігі.
Әлеуметтік жалға беру келісіміне тұрғын бөлменің төлқұжаты, тұрғын бөлмені беруқабылдау актісі қоса қыстырылуы керек.
10.1.2.5 Заңды немесе жеке түрдегі жалға беруші, пәтер-үйлік қорды меншік
құқығындағы немесе оларға уәкіл етілген басқарушы ұйымның (компанияның) әлеуметтік
жалдау келісім-шартын жалдаушымен жасауға тиісті 10.1.2.4 п. келтірілген шарттарға сәйкес
болуы тиіс.
Заңды немесе жеке түрдегі жалға беруші жалдаушымен әлеуметтік келісімге отыруы тиіс,
келісім жағдайы 10.1.2.4. п. келтірілген жағдайға сәйкес болуы керек.
10.1.2.6 Тұрғын қорды жөндеу және қалпына келтіру жамыстарын атқаратын басқарушы
ұйым (компания), көпқабатты тұрғын үй иелерімен тұрғын үйге техникалық және
коммуналдық қызмет көрсету бойынша жазбаша түрде келісімге отыруы керек, ол мынадай
мазмұнды қамтиды:
- 10.1.2.4 п. көрсетілген жағдайлар, жалдау жағдайынан басқа;
- ай сайынға төлемге сәйкес орындалатын тұрғын үйді жөндеу және ұстау жұмыстары
бойынша атқарылатын міндетті жұмыстардың тізімі;
- тұрғын бөлменің техникалық жағдайын тексеретін акт.
10.1.2.7 10.1.2.4-10.1.2.6 п. айтылған барлық келісімдерде қызмет көрсету сапасы,
жергілікті басқару органы бекіткен, ТКБ нормалары мен стандарттары анықтаған тарифтер
мен бағаларға сәйкес тағайындалған қызмет көрсету ақысының өлшемінің көтерілмеуіне
кепілдік болуы керек.
10.1.2.8 Тұтынушымен екіжақты келісімге қол қойылған күннен бастап тұрғын және
коммуналды қызметтерді тұтынуға келісім берілді деп саналады.
10.1.2.9 Тұтынушы мен орындаушы арасындағы келісім орындалмаған жағдайда,
олардың құқықтары мен міндеттері қолданыстағы заңға сәйкес белгіленеді.
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10.1.3 Технологиялық талаптар
10.1.3.1 Тұрғын қорды жөндеу және ұстау бойынша жұмыстардың әрбір түріне
жұмыстардың типтік технологиялық орындалуын қолдану керек (жоқ болған жағдайда —
жаңадан өнделеді).
10.1.3.2 Жұмыстардың орындалу технологиясы келесі жұмыстарды қамтиды:
- операциялар құрамы;
- операциялардың орындалу тізбегі;
- қолданылатын материалдар, аспаптар, жабдықтар, тіректер, механизмдер.
10.1.3.3 Жұмыстардың орындалу технологиясы жұмыстардың нәтижелі және тиімді
орындалу әдістерін қолдануды көздейді, ол келесілерге негізделген:
- ғимараттың қызмет көрсету мерзімі кемінде 15-20 жыл болатын, ал материал сапасы –
конструкция элементтері жөнделетін немесе инженерлік жүйесінен төмен емес қазіргі
заманғы және экологиялық таза материалдар;
- пайдаланылған үй жағдайына сәйкес қолмен жұмыс істеуді азайтатын көліктер,
механизмдер, электрленген аспаптар.
10.1.3.4 Алаңды механикаландырған жағдайда жинау бойынша жұмыстардың
технологиясын көліктік-технологиялық карта түрінде рәсімдеген жөн.
10.1.3.5 Тұрғын қорды жөндеу және ұстау жұмыстарының белгіленген жағдайына типтік
технологиялық құжатты түйістірсек, жұмыстардың құрамын мен көлемін, қолданылатын
материалдары мен
механизм құралдарын, еңбек шығынының
калькуляциясын,
жұмыстардың орындалу графигін нақтылау қажет болады.
10.1.3.6 Тұрғын қорды жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарының арнайы коммуналды
ұйымдар жүргізетін технологиялық құжаты басқарушы ұйым немесе тұрғын қорға қызмет
көрсететін ұйымдармен келісілуі тиіс.
10.1.4 Тұрғын қорды маусымдық пайдалануға дайындау бойынша талаптар
10.1.4.1 Тұрғын қорды маусымдық пайдалануға дайындық жылу маусымында тұрғын
үйде тұруға ыңғайлы нормативті талаптарды, инженерлік құрылғылардың (үйдің ішкі жылу
көздері) беріктігі бойынша шараларды қамтиды.
10.1.4.2 Тұрғын қорды және оның инженерлік құрылғыларын жылу маусымында
пайдалануға дайындаудың жоспар-кестесі өткен жылғы жылыту мерзімінде көрсетілген
кемшіліктер және көктемгі бақылау нәтижелерінің негізінде меншік иесімен (уәкіл етілген
меншік иесі) немесе тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдармен құрастырылады.
Маусымдық пайдалану бойынша дайындық жұмыстарын бақылау жергілікті өзін-өзі
басқару органдарына, мемлекеттік тұрғын үй инспекциясының аймақтық органдары, тұрғын
үй қорының меншікті иелеріне (уәкіл етілген меншік иелеріне) жүктеледі.
10.1.4.3 Тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйым жылу маусымы алдында көппәтерлі
түрғын үйлерде тұрғын үйді жалға алушылар мен меншік иелері арасында үйді жылу
маусымына дайындау бойынша (есік және терезе ойыстарын бітеу, жылыту, сынған
шыныларды ауыстыру және т.б.) жиналыс өткізуге тиісті.
10.1.5 Ағымдағы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруға қойылған талаптар
10.1.5.1 Тұрғын ғимараттың түріне, негізгі конструкциялардың материалдарына, олардың
физикалық тозуы және жергілікті табиғи - климат жағдайына байланысты ағымдағы жөндеу
жұмыстарын екі-бес жыл аралықтарында өткізуге болады:
- ірі панельді, ірі блокты толық жиналған, кірпішті қабырғалар, табиғи тасты және т.б.
темір бетонды жабындыларды пайдалану жағдайы 3-5 жыл;
- кірпіштен жасалған қабырғалармен, табиғи тастпен және т.б. ағаш жабулармен;
пайдалану жағдайы 2-3 жыл басқа материалдардан жасалған ағаш қабырғалар;
10.1.5.2 Тұрғын қордың меншік иесі (уәкіл етілген меншік иесінің), басқарушы ұйым
(компания) ағымдағы жөндае жұмыстарына қысқа және ұзақ мерзімді бағдарламалары
өңдейді, олардың құрамы мен толықтығы тұрғын үй элементтерін пайдалану және тұрғын
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қор иегерінің қаражат мүмкіншілігіне байланысты нормативті ұзақтығын анықтайды.
Бағдарламалар күрделі жөндеу бағдарламаларымен түйісті болуы керек.
Бағдарламаларды дайындау барысында жақын орналасқан тұрғын үйлерді жөндеуді
қарастыру керек.
10.1.5.3 Тұрғын үй қорын ағымдағы жөндеуге кететін орташа шығыны
Тұрғын үй қорын ағымдағы жөндеудегі орташа шығыны түрғын үйді қалпына келтіру
бағасынан жылдық есеппен алғанда 0,4 - 0,55 % аралығында жоспарлануы тиіс (техникалық
қызмет көрсетудің және тұрғын үй қорын ағымдағы жөндеуде 0,8:1 - 0,9:1), орта шығынның
тұрғын үй қорын жөндеу ағымдағы жылға аласы да емес кісі тұратын үйлердің қалпына
келтіргіш құн шектерінде тиісті жоспарлану ( техникалық қызмет етумен жұмыстардың
кешен құрастырушы бөлімдерінің арақатынасы есепке ала және пәтер-үйлік қор ағымдағы
жөндеуіне қалай 0,8:1-0,9:1).
10.1.5.4 Ағымдағы жөндеу жұмыстары кезінде ғимаратты жылу-, су-, энергиясымен
қамтуды тоқтатпау керек.
10.1.5.5 Алдағы бес жылда жоспарланған ғимаратты қайта қалпына келтіру, жерден
алып тастау жөндеу жұмыстары кезінде негізгі конструкциялардың және инженерлік
жүйелердің жұмыс жағдайын сақтап тұру қиын болғанда, тұрғылықты жағдайды қамтитын
техникалық және экологиялық қауіпсіздік жұмыстарымен шектелуге болады.
10.1.5.6 Тұрғын қордың ағымдағы жөндеу қажеттілігін анықтайтын негізі тұрғын
үйлердің жалпы техникалық байқауының көлемі болып саналады.
10.1.5.7 Әрбір ғимараттың көктемгі техникалық байқауы актісіне қатысты жөндеу
жұмыстарының тізімі жасалады. Жөндеу жұмыстарының тізіміне:
- келесі жылдағы ағымдағы жөндеу жұмыстарына қалған, техникалық байқаулар
барысында анықталған ақаулар;
- Мемлекеттік тұрғын инспекциясы, басқа да мемлекеттік байқау органдары, сонымен
бірге жалдаушылар мен меншік иелері тапсырыстары бойынша атқарылатын жұмыстар.
Келесі жылдың 2-ші және 3-ші кварталдарында жоспарланған жөндеу жұмыстарының
тізіміне ғимаратты маусымдық пайдалануға дайындау жұмыстары да қосылады.
Көктемгі байқаулар нәтижелері бойынша осы жылдың екінші және үшінші кварталында
жөнделетін ғимараттардың жұмыс көлемдері нақтылануы керек.
Белгіленген тәртіппен құрастырылған және келісілген жөндеу жұмыстарының тұрғын үй
қорына жөндеу жұмыстарын жүргізуге мердігерлік ұйымның күшімен немесе шаруашылық
әдіспен жұмыстарды бағалайтын тізімдері келісім шарттың сметасын жасаудың негізі болып
табылады.
10.1.5.8 Күзгі байқаулар нәтижесі бойынша бұрын құрастырылған жөндеу
жұмыстарының тізімі мен сметалық есептеулері нақтыланады.
10.1.5.9 Тұрғын үйдің конструктивті элементтері мен сыртқы сәулеттендіру элементтері
пайдалану көрсеткіштеріне сәкес жөнделуі немесе ауыстырылуы тиіс. Тұрғын
ғимараттардың ағымдағы жөндеу жұмыстары кезінде ауыстырылатын элменттерінің
меншікті салмағы мына деңгейден аспауы керек, тұрғын ғимараттың жалпы көлемінен:
- шатыр жабындылары - 50 %;
- еден жабындылары - 20 %;
- басқа конструкциялар мен инженерлік құрылғылар - 15 %
Ғимараттың элементтері мен сыртқы сәулет элементтерін қызмет ету уақыты біткенен
кейін толығымен ауыстыруға болады.
10.1.5.10 Егер ғимараттың барлық элементтерінің пайдалану көрсеткіштері, олардың
көлемдерінің жоғарлауы немесе қаражат қоры жетіспеушілік себептеріне байланысты
жобалық көрсеткіштерге сәйкес келмейтін болса, тұрудың экологиялық және техникалық
жағдайының негізі ретінде конструкциялардың және инженерлік жүйелердің жұмыс
қабілеттілігін жаңғырту міндетті болады.
10.1.5.11 Меншік иесі (уәкіл етілген меншік иесі); басқарушы ұйым (компания) ағымдағы
жөндеу жұмыстардың орындалу сапасын бақылауға міндетті, сонымен қатар олар
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мемлекеттік тұрғын тексеру жергілікті орган өкілдерін осы жұмыстарға тарту керек.
10.1.5.12 Ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталғанан кейін тұрғын үйді қабылдау
комиссиясы тағайындалады, олар: тұрғын қор меншік иесі (уәкіл етілген меншік иесі);
басқарушы ұйымдар немесе тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдар; мердігерлік ұйымдар
және мемлекеттік тұрғын-үйді тексеру аймақтық органдары. Қажет болған жағдайда тәуелсіз
мамандар немесе эксперттер тартылады.
10.1.5.13 Егер тұрғын үйде (үйлердің тобы) немесе шағынауданда қоғамдық өзін-өзі
басқару органы өкілі болса, оны үйдің ағымдағы жөндеу жұмыстарын қабылдау комиссия
құрамын енгізуге болады (үйлердің топтары).
10.1.5.14 Орындалған жұмыстарды қабылдау жұмыстардың түрлері мен көлемдерін
нақтылап жазылған қабылдау актісі арқылы жүзеге асыру керек.
10.1.5.15 Ауа-райының қолайсыз жағдайында орындалмаған жұмыстардың кейбір түрлері
(шатыр жөндеу, жапсарлардың герметизациясы, сыртқы сәулеттендіру, қасбет жөндеу)
сапалы орындауға қолайлы мезгілге ауыстырылады.
10.1.6 Тұтынушылар тапсырыстары және қаржысы бойынша қосымша жұмыстар
мен қызметтерге қойылатын талаптар
10.1.6.1 Көппәтерлі тұрғын үйлерде тұратын меншік иелері мен жалдаушылардың жеке
тапсырыстарын
қаңағаттандыру
тұтынушыға
берілген
қосымша
жұмыстардың
тапсырыстары бойынша қамтылуы тиіс.
Тұтынушылар қосымша жұмыстардың түрі мен құрамын, олардың сипаттамасы мен
ерекшеліктерін (ұсынылатын тізім Е қосымшасында көрсетілген) өздері анықтайды.
Мұндай жұмыстар мен қызмет түрлерінің орындалуы тұтынушы мен орындаушы
міндеттері мен жауапкершілігіне, келісімнің түріне, жағдайы мен орындалу уақытына,
есептеу тәртібіне көрсетілген келісім бойынша рәсімделеді.
Орындалған жұмыстарды қабылдау, жұмыс көлемдері мен сапасын нақтылау тұтынушы
қол қойған актімен рәсімделеді.
Тапсырылған бөлек жұмыстар (технологиялық қиын емес) орындалған кезде басқа түрде,
түбіртек, есеп шот және т.б. болып рәсімделеді.
10.1.6.2 Орындаушының қызметі жұмыстардың өндірісіне, стандарттар мен
технологиялық регламенттерге сәйкес жүзеге асырылуы керек.
10.1.6.3 Көппәтерлі үйлердегі тұрғын және тұрғын емес бөлмелерді қайта жобалау және
қайта жабдықтау бойынша тұтынушылардың тапсырыстарын орындау келесі жағдайларды
қамтиды:
- тұрғын қордың меншік иесі (уәкіл еткен меншік иесі), басқару ұйымы жағынан –
тұтынушыларға қажетті рұқсат және жұмыс құжаттарын рәсімдеу, сонымен бірге
орындалған жұмыстарды бақылау;
- тұтынушылар жағынан – жұмыстардың жағдайын, тәртібін және дайындалуын орындау,
сонымен бірге санитарлы нормалар мен келісім жағдайларын сақтау.
10.1.6.4 Көппәтерлі тұрғын бөлмелерді қайта жоспарлау, қайта жабдықтау (кейін –
пәтерлерді қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) тұрғын жағдай деңгейін жоғарылату,
жаңғырту және ыңғайлы ету мақсатында жүргізіледі.
Пәтерлерді қайта жабдықтау келесі жұмыстарды қамтиды:
- тұрмыс электр плиталарын газ плиталарына немесе қатты отын плиталарына ауыстыру;
- электр жүйелерін, жылыту, сантехникалық және газ құралдарын ауыстыру;
- дәретхана мен жуынатын бөлмелер құрылғыларын жаңарту;
- жаңа желдету каналдарын орнату;
- құбырларды жаңасына ауыстыру.
Пәтерлерді қайта жоспарлау келесі жұмыстарды қамтиды:
- арақабырғаларды бұзу және орнын ауыстыру;
- есік ойыстарын орнату және орнын ауыстыру;
- көп бөлмелі пәтерлерді біріктіру;
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- қосалқы бөлмелер арқылы тұрғын бөлме ауданың үлкейту;
- аз бөлмелі пәтерлерді қосу;
- қосымша ас үйлері мен сан тораптарын орнату немесе алып тастау;
- қараңғы ас үйлерді алып тастау;
- тамбурларды өзгерту немесе жаңасын орнату.
10.1.6.5 Тұрғын емес бөлмелерді қайта жоспарлау, не қайта жабдықтау тұтынушы
сапасын жоғарылату мақсатында келесі жолмен жүреді:
- табиғи жарықтандыруды жоғарылату;
- бөлмеден сан торапқа аудан бөлу;
- желдеткіш және т.б. орнату.
10.1.6.6 Тұрғын үйлердің тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау және қайта
жоспарлау мақсатында сұрақтарымен қалалық жергілікті басқару органдары айналысады
(кейін – жергілікті басқару органдары).
10.1.6.7 Тұрғын үй қорын жоспарлы түрде жаңарту және тұрғын үй қорын қайта
құрылымдауды жүзеге асыру барысында көппәтерлі үйлерін қайта жоспарлау және қайта
жабдықтау күрделі жөндеуге және қайта құрылымдауға тағайындалған қаржы есебінен
жүргізіледі.
10.1.6.8 Тұрғын үйлердің тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау және қайта
жоспарлау мақсатында жасалған күрделі жөндеу жұмыстары көппәтерлі үйдің иесімен
келісілген тапсырушының меншікті қаржысы арқылы іске асады.
10.1.6.9 Тұрғын үйлердің тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау және қайта
жоспарлау жұмыстары тек жергілікті басқару органдары келісімі негізінде жасалады.
10.1.6.10 Тұрғын үйлердің тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау және қайта
жоспарлау жобалары нормативті және құқылы актілерді сақтау арқылы өнделуі тиіс.
10.1.6.11 Көппәтерлі үйлерде орналасқан, тарихи, ғылыми, әдеби немесе басқа да мәдени
құңдылыққа ие тұрғын үйлердің тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау және қайта
жоспарлау жобалары мемлекеттік сәулет, тарих және мәдениетті қорғау, бақылау органдары
келісімі негізінде жүргізіледі.
10.1.6.12 Пәтерлер мен тұрғын емес бөлмелерді қайта жабдықтау және қайта
жоспарлаудың келесі жағдайларына тиым салынады:
- тұрғын үй конструкцияларының көтергіштік қабілеттілігін немесе беріктігін бұзатын,
қасбеттің сыртқы көрінісін бұзатын және оның тұрғын үйге қойылатын өртке қарсы
талаптарға сай келмейтін;
- үй немесе пәтер тұрғындарының тұру жағдайын нашарлататын;
- пәтерлерді заңсыз тұрғыдан тұрғын емес бөлмелер ретінде қолдануға.
10.1.6.13 Тұрғын үйлердің пәтерлері және тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау
және қайта жоспарлау жұмыстарын ұйымдастыру ҚР Үкіметі бекіткен заңға және тұрғын
бөлмелерді қолдану ережелеріне, тұрғын үй мен оның айналасын күту талаптарына сәйкес
орындалуы керек..
10.1.6.14 Тұрғын үйлердің пәтерлері және тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау
және қайта жоспарлауды, жұмыстардың дұрыс орындалуы мен қолданылатын
материалдардың сапасын бақылау жергілікті басқару органы мен Мемлекеттік тұрғын
инспекциясы органымен іске асады.
10.1.6.15 Тұрғын үйлердің пәтерлері және тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау
және қайта жоспарлаудың орындалған жұмыстарын қабылдау жергілікті басқару органы
уәкіліне тапсырылады.
Көппәтерлі үйлерді орналасқан, тарихи, ғылыми, әдеби немесе басқа да мәдени
құңдылыққа ие тұрғын үйлердің пәтерлері және тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау
және қайта жоспарлаудың орындалған жұмыстарын қабылдау мемлекеттік сәулет, тарих
және мәдениетті қорғау, бақылау органдары келісімі негізінде жүргізіледі.
10.1.6.16 Тұрғын үйлердің пәтерлері және тұрғын емес бөлмелерінде қайта жабдықтау
және қайта жоспарлау жұмыстары кезінде алынған сандық және сапалық сипаттамаларын
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өзгерту орнатылған тәртіп бойынша мемлекеттік мекемелерінде тіркелуі керек.
10.1.6.17 Өз еркімен пәтерлерді мен тұрғын емес бөлмелерді қайта жабдықтаған жеке
немесе заңды құқығы бар адам, үй иесі немесе уәкіл еткен өкіл талабымен пәтерді орнына
келтіруге міндетті.
Бұл талаптар орындалмаған жағдайда, көрсетілген жұмыстарды тұрғын қорға қызмет
көрсететін ұйымдар атқарады, бірақ заңды тәртіпке сай айыпкер барлық шығынды өзіне
алады.
10.1.6.18 Тұрғын үйдің апаттық жағдайы, оның бөліктері, жеке конструкцияларының
немесе үйдің жалпы мүлкінің инженерлік жабдықтар элементтерінің бұзылуы, тұтынушы
кесірінен болса, жобалық құжаттарға сай тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдармен
жөнделеді, бірақ заңды тәртіпке сай тұтынушы барлық шығынды өзіне алады.
10.1.6.19 Айыпкер 10.1.6.14 - 10.1.6.18 п. жағдайларына сәйкес, тұрғылықты нормативті
заңдылығы және әкімшілік құқық бұзушылық заңдылығына сәйкес жауапқа тартылады.
10.1.7 Тұрғын қорды күтіп ұстау, жөндеу және қайта құру бойынша жұмыстар мен
қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
10.1.7.1 Тұрғын қорды күтіп ұстау, жөндеу және қайта құру бойынша жұмыстар мен
қызметтердің сапасына қойылатын талаптар жалдаушы және тұрғын иесі қажеттіліктеріне,
сонымен бірге тұрғын үйлердің конструкциялық және жоспарлы ерекшеліктеріне, тұрғын
қорға қызмет көрсететін басқару ұйымдарының формасына сәйкес келеді. Осыған сай
тұрғын қызметтің сапа көрсеткіштерін анықтау кезінде, сапаның көп аспектілігін, көрсететін
қызметтің аймақтық және басқа да ерекшеліктерін, экономикалық шектеулігін, қажеттілік
дифференциациясын және басқа да факторларды ескеруі керек.
10.1.7.2 Тұрғын қызметтерге қойылатын жалпы талаптарға (сапа көрсеткіштері)
адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне арналған талаптар; мүлік сақталуы мен қоршаған
ортаны қорғау; көрсетілетін қызмет тұтынушылар мүмкіндіктеріне сай болуы; көрсетілетін
қызметтер жиынтықта – негізгі қызмет алу ғана емес, сонымен бірге тұтынушылар өмір сүру
жағдайын жақсартатын қосымша қызметтер де алу; қызмет көрсету этикасы - сыпайылық,
жылулық; қызметшілердің адамгершілігі; қызмет көрсетілуінің ыңғайлығы.
10.1.7.3 Тұрғын қызметтердің сапасы және қызмет көрсету бойынша өмір сүру жағдайы
талаптарын қаңағаттандыратын қызметтің сипаты мен жиынтығы.
Тұрғын қорды күтіп ұстау, жөндеу және қайта құру бойынша қызметтің сапалық
көрсеткіштерінің құрамы, оларды өлшейтін және бағалайтын әдістері жергілікті басқару
органдары бекіткен нормативтік актілерге сай келуі керек, олардың құрамына келесілер
кіреді:
- бюджеттік қаржылау мақсатында тұрғын қордың техникалық жағдайын бағалау (қала
бойынша тұрғын қордың тозу көрсеткішінің төмендеуімен сипатталады);
- тұтынушылар сапа коэффициенті есептеуі жолы бойынша тұрғын бөлмені жалдау
ақысын орнату мақсатында тұрғын үйдің тұтынушылық сапасын бағалау;
- тұрғын қорға қызмет көрсету бойынша ұйымдастырылған жұмыстардың сапасын
бағалау.
10.1.7.4 Ұйымдастырылған жұмыстардың сапасын бағалау үшін қызмет көрсететін
тұрғын қор, мысалы, тұрғын қорды жөндеу және күтіп ұстау бойынша келісімінде
көрсеткіштердің жиынтығын орнатуына болады, ол жұмыс сапасының үш деңгейлі бағасын
қарастырады: «жақсы», «қаңағаттаналық», «қаңағатсыз».
Тұрғын қорды жөндеу және ұстау жұмыстарының сапасын бағалау бірлік және жиынтық
жүйе көрсеткіштері мен есептік көрсеткіштерді қолдану арқасында қызмет көрсету
объектісінің санитарлы және техникалық жағдайын бағалаумен іске асырылуы мүмкін.
(Мысалы, «жақсы» бағасы бойынша жұмыстардың барлық түрі келісілген келісім бойынша
уақытымен және толық көлемімен орындалуы тиіс; ғимараттың конструктивтік элементтері
мен инженерлік жабдықтау жүйесі нормативті тәртіпте жөнделуі керек; үйдің алдындағы
аймақ ескертусіз таза болуы керек; шағымдардың жоқ болуы керек).
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10.1.7.5 Басқарушы ұйым (компания) тұтынушылардың көрсетілген қызметтерге
қанағаттанарлық екенің тексеріп отыруы керек – тұтынушылар құрамы мен саныныа
байланысты олардың үндеуі немесе анкета түрінде кері байланыс алу арқылы.
Тұрғындардың қаңағаттанарлық жағдайын келесі бағалар жүйесі арқылы анықтауға болады:
- тұтынушылар үндеуінің саны және сипаты;
- тұрғын қорға қызмет ету сферасынан тұрғындардың мүлкін алу көрсеткіші;
- тұрғын қызметтер түрлері бойынша сапасына баға беру;
- қызметтің интегралдық бағасы;
- тапсырыстардың орындалу нәтижелері;
- тұрғын қорға қызмет көрсету бойынша ұйымдастырылған жұмыстарға қаңағаттану.
10.1.7.6 Тұрғын қызметтердің сапасы бойынша әлеуметтік-экономикалық нәтижелер
талаптарына келесілер кіреді:
- басқару ұйымында (компанияда), тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымда олардың
қызметіне тұтынушы қоятын ашық және қолайлы баға жүйесі;
- көрсетілген қызмет формасы мен тіркеу жағдайына байланысты орнатылған тәртіп
көмегімен тұтынушының орындалған жұмыстардың сапасы мен көлемін бақылайтын
мүмкіндігі;
- сапасына қарай көрсетілген қызметтің ақылы өлшемін төменге түсіру мүмкіндігі.
10.1.8 Арнайы талаптар
10.1.8.1 Өрт қауіпсіздігі талаптары
Өрт қауіпсіздігі талаптары Қазақстан Республикасы заңдылығы орнатқан, әлеуметтік
және техникалық сипаттағы арнайы жағдайларына, сонымен қатар тұрғын қорды жөндеу
және ұстау жұмыстарын жүргізу кезіндегі өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамассыз ететін уәкіл
етілген өртке қарсы мемлекеттік органдары бекіткен нормативтік құжаттарға сәйкес
талаптарға сай келуі керек.
Өрт қауіпсіздік талаптарын барлық тұрғын үй иелері, басқармасында тұрғын үйлер бар
ұйымдар, соған орай тұрғын үй иелері серіктестіктері, сонымен бірге басқару ұйымдар
(компаниялар), тұрғын қорды жөндеу және ұстау бойынша қызмет көрсететін әртүрлі арнайы
және жөндеу-пайдалану мекемелері орындауға міндетті.
Тұрғын қорды жөндеу және ұстау жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігін
қамтамассыз ететін жауапты, қызметтік түрлер өрт қауіпсіздігі талаптары берілген
нормативті-техникалық және басқа да құжаттар негізінде, тұрғын қорды жөндеу және ұстау
бойынша технологиялық процесстерді, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды,
ғимараттардың өртке қарсы спецификасына сай, тұрғын қорды жөндеу және ұстау бойынша
жұмыстардың әрбір түріне немесе технологиясы жағынан ұқсас жұмыстар түріне өрт
қауіпсіздік шаралары бойынша инструктаж өндеуге міндетті.
Тұрғын қорды жөндеу және ұстау бойынша жүргізілетін жұмыстардың өрт қауіпсіздік
шараларына арналған нұсқауында келесі талаптар болуы керек: тұрғын үйлердің жалпы
мүлік және аймақты ұстау жұмыстарына қойылатын өрт қауіпсіздік талаптары; жылу және
желдету жүйесіне қойылатын өрт қауіпсіздік талаптары; электр жабдықтарын жөндеу және
ұстау жұмыстарына қойылатын өрт қауіпсіздік талаптары; өртке қарсы сумен жабдықтау
жүйелеріне, өрт сигнализациясы мен өрт сөндіру құрылғыларына, түтінге қарсы жүйелерге
қойылатын өрт қауіпсіздік талаптары; тұрғын қорды жөндеу және ұстау жұмыстары кезінде
өрт қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы, инженерлік жабдықтардың сынуы нәтижесінен
туындаған өрт кезіндегі шаралар, сонымен қатар тұрғын ғимаратта тұратын адамдарды
эвакуациялау тәртібі.
Тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдардың басшылары міндетті: өрт қауіпсіздігі
шараларын меңгеруге; өрт қауіпсіздігіне жауапты адамды тағайындауға; әр қызмет түріне
лицензиясы бар мекемелерде жауапты және инженерлі-техникалық қызметкерлер құрамына
сабақ ұйымдастыруға; тұрғын қорды жөндеу және ұстау жұмыстарына тек өртке қарсы
инструктаж өткен қызметкерлерді жіберуге, ал олардың атқаратын жұмыс түрі өзгерген
44

кезде, мүмкін болатын өртті сөндіру және алдын алу бойынша, қосымша сабақтар
ұйымдастыру; тұрғын ғимараттардың өртке қарсы қорғаныс шараларын арнайы
мамандандырылған қызметкерлер көмегімен жақсарту, сонымен бірге сәйкес лицензиясы бар
арнайы ұйымдармен келісімге отыруға..
Тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдардың міндетіне, сонымен қатар келесі
талаптарды орындау кіреді:
- адамдардың баспалдақтар мен өртке қарсы өту жерлеріден бос орынның болуын қамту;
- өрт нұсқауы қарастырған жерлерде өртке қарсы құралдар мен жабдықтардың болуы;
- баспалдақтар торларында, шатыр және техникалық бөлмелерде күн сайын жарық және
таза болуын, сонымен бірге өртке қарсы жабдықтардың қолайлы жерде орналасуы;
- шатырға онай шығуды қамту: шығу, өрт қауіпсіздік талабына сәйкес, шатыр бөлмесінен
немесе баспалдақ торынан (шатырсыз төбелерде) болуы керек;
- тұрғын үйлерге өрт көліктерінің ешқандай кедергісіз өтуін, сонымен бірге су өткізгіш
гидранттары мен басқа да сумен жабдықтау көздеріне қолайлығын қамту (ғимараттың
қасбетінде өрт гидранттары мен басқа да өрт белгілері қайда орналасқаны туралы сілтемелер
болуы керек);
- терезердің жабылуы мен шыныланғаның, сонымен бірге шатырға шығатын есіктердің
құлыпқа жабылуын бақылау (кілітті алаң тазалаушысында немесе шатырға жақын
орналасқан пәтердің жауапты адамында сақтаған жөн);
- жергілікті басқару органының нормативті құқылы актілеріне сәйкес тұрғын үйлерді
тұратын адамдарды қорғау мақсатында криминалдық көріністерді төмендету және мүмкін
болатын залалдарды азайтуға бағытталған шараларды орындау және өндеу: жарылуға қарсы
конструкцияларды қолдану, домофондар, кодтық құлыптар, күзету сигнализация жүйесін,
бірінші, еденасты және жоғарғы қабаттардың терезе ойыстарына, еденасты бөлмелер
тесіктеріне, сонымен бірге кіру, еденасты бөлмелеріне кіру, шатырға шығу есіктеріне (басқа
бөлмелерге) қорғағыш конструкцияларын орнату, соған орай криминалдық көріністерді
азайтуға бағытталған шаралар;
- тұрғын үйлердің (қоғамдық қолданыстағы тұрғын үйлердің үстінгі қабаттарынан басқа)
пайдаланудағы төбелеріне, қоғамдық қолданыстағы бөлмелердің салынған-салмалы
төбелеріне, сонымен бірге жазғы бөлмелердің кіру аймағына, тұрғын үйлерді
байланыстыратын элементтерінде, ашық тұрғын емес қабаттарда (бірінші және аралық),
тұрғын үйдің есейген адамдары демалуға қолданатын спорт аландарына, киімдерді жуатын,
кептіретін немесе солярий аландарына қажетті қауіпсіздік шараларын орнату (қоршауыштар
мен желдету құрылғыларын орнату)
Өрт қауіпсіздік талаптарының бұзылуына барлық тұрғын үй иелері, басқармасында
тұрғын үйлер бар ұйымдар, соған орай тұрғын үй иелері серіктестіктері, сонымен бірге
басқару ұйымдар (компаниялар), тұрғын қорды жөндеу және ұстау бойынша қызмет
көрсететін әртүрлі арнайы және жөндеу-пайдалану мекемелері жауапты.
Айтылған өрт қауіпсіздігі бойынша талаптарды бұзған (орындамаған, орындауға
иеленген немесе орындаудан бас тартқан) қызметкерлерге, сонымен бірге тұрғындарға ҚР
заңдылығына сәйкес тәртіптік, әкімшілік немесе басқа да жауапқа тартылады.
10.1.8.2 Санитарлық –эпидемиологиялық талаптар
Тұрғын үйлерді жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары бойынша ұйымдар, жеке
кәсіпкерлер ҚР белгіленген нормативтік құқықтық актілерін, ҚР мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық
қызметінің санитарлық - эпидемиялогиялық талаптарын және
нормативтерін, аймақтық органдардың мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық
қызметінің нормативтік құжаттарын сақтауға міндетті.
Тұрғын үйлердің жалпы мүліктерін күтіп ұстау талаптары:
- подъездердің кіреберісінде, баспалдақ торларында температуралық-ылғалдылық
режимін, жүйелі желдету арқылы нормативтік талаптарға сәйкес, жылыту құралдарының
ақаусыздығын және баспалдақ торларын және кіреберісті ылғалды етіп жинауды қамтамасыз
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ету;
- подъездердің кіреберісінде, баспалдақ торларында (ылғалды етіп жинау,
баспалдақтарды, қабырғаларды және терезелерді жуу) тазалау жұмыстары муниципальдық
атқару өкіметінің органдарымен белгіленген және санитарлық- эпидемиологиялық қызмет
органдарымен келісілген мерзім бойынша жүргізілуі тиіс;
- шатыр асты бөлмелерінде, жертөлелерде және техникалық еденасты қабатарында
температуралық-ылғалдылық режимін қамтамасыз ету тиіс, қоршаушы конструкцияларда
ылғалдың конденсациясын қоспағанда немесе зең пайда болғанда, желдету және ойықтар
арқылы (терезенің) желдету жолымен, жылыту жүйелерінің және жергілікті шарттарға
байланысты басқа шаралармен ақаусыз құбырлардың оқшаулануын қамтамасыз ету;
- жертөлелерді және техникалық еденасты қабаттарын су басуды, баспалдақ торларын,
шатыр асты бөлмелерін және көпшілік пайдаланатын орындарды қоқырсыту, ластау рұқсат
етілмейді;
- жертөлелердің және техникалық еденасты қабаттарының ішіне жануарлардың,
кеміргіштердің, мысықтардың және иттердің кіріп кетуінен қорғалған болуы тиіс;
- тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйымдар санэпидемқадағалау органдарымен
бірлесіп жұқпалы аурулардың шығуына және таратылуына бағытталған шараларды, тұрғын
үйдің санитарлық
жағдайына;
қажет болған жағдайда
шыбын-шіркейлерді және
кеміргіштерді құртуға арналған дезинфекциялау және дератизациялауды ұйымдастыру тиіс.
Үй жанындағы аумақты күтіп ұстаудың талаптары:
- үй жанындағы аумақты жинау процестері маршрутты-технологиялық карталардың
негізінде максималды механикаландырылған болуы тиіс;
- жаяу жүргіншілердің жолдарын жинау мерзімі жергілікті өзін-өзі басқару органымен
жаяу жүргіншілердің жолдарда жүру қозғалысының қарқындылығына (тротуарлардың
кластарына) байланысты қабылданады.
- жинаудың тәуліктік режимі муниципальдық құрылған кәсіпорындардың жұмысын
есепке алумен қабылдануы тиіс. Ең алдымен тротуарлар және транспорттық аялдамаларға
баратын жаяу жүргіншілердің жолы жиналуы (сыпыру, жуу, қардан тазалау) тиіс.
- кварталішілік өтетін жолдар және жаяу жүргіншілер өтетін жерлерге қар басуын тазалау
қар түскен уақыттан бастап қардың түсуі аяқталғаннан кейін 6-12 сағ. кешіктірмей қардан
тазалу жұмыстары аяқталуы тиіс.
Тұрмыстық қалдықтарды жинауды ұйымдастыру талаптары:
а) қоқыс құбырларын күтіп ұстау талаптары:
- барлық қоқыс құбырларының элементтері: тиейтін клапандар, желдету құрылғылары,
тазалауға (жууға) және дезинфекциялауға арналған құрылғылар, шибер, қоқыс жинайтын
камералар ақаусыз жағдайда болуы тиіс;
- баспалдақ торларындағы тиейтін клапандардың қақпақтары ақаусыз резеңке аралық
қабатпен тығыз жабылатын болуы тиіс;
- тиейтін клапандардың қақпағының астындағы қабат бөліктерін, қабат аралық бөліктерді
жинау түзелетін болуы тиіс;
- қоқыс жинайтын камералар акаусыздықты қамсыздандыруы тиіс: су өткізу
кұбырларында және едендерді және камера қабырғаларын жууға арналған және және қоқыс
құбырларының бағандарын тазалағаннан кейін пайдаланған сұйық ағындарды бұруда;
қабырғаларды және еденнің бетін әрлеуде; жарықтандыруда;
- қоқыс құбырларының бағандарын жууда қолданылатын дезинфекциялайтын
құралдардың құрамы тиісті ережелерге және нормаларға сәйкес реттеледі;
б) қоқыс салуға арналған үй жанындағы алаңдарға қойылатын талаптар және қоқысты
тасуды ұйымдастыру:
- контейнерлерді орнататын алаңдарды орналастыру тұрғын үй құорылысын жобалау
барысында анықталады. Құрылысты қалыптастыруда мұндай алаңды орналастыруды
аудандық сәулеткердің қатысуымен санитарлық-эпидемиологиялық, өртке қарсы сақтық
қызметінің және тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйымның өкілдерінен құралған
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комиссия анықтауы тиіс,
- алаңдардың конструкциясы типтік болуы тиіс, егер болмаса онда оның құрылғысы
арнайы өңделген жобамен жасалынуы тиіс;
- қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған контейнерлердің санын және
сыйымдылығын табиғи – климаттық шарттарға байланысты санитарлық-эпидемиологиялық
қызмет органдары белгілеген оның толтырылуын және уақытша сақтау мерзімін есептеу
арқылы анықтайды.
- тұрмыстық қоқысты тасып шығару тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйымның
мамандандырылған ұйымдармен мамандандырылған көлігі, дайын қызметшісі және осы
қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар әртүрлі құқықтық – ұйымдастыру
түрлерімен келісім шарт жасау бойынша жүзеге асады;
- тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйымдар тұрмыстық қоқысты тасып шығару
кестесінің сақталуын және контейнерлердің жағдайын (ақаусыздық және нормативтік
құжаттармен белгіленген жуудың мерзімін) бақылауға міндетті;
- су әкету жүйесі тартылмаған жеке меншік үйлерде сұйық қалдықтарын жинау, соның
ішінде жинауға арналған сыйымдылықтармен және оларды тазалаудың тәртібі тиісті
нормативтік құжаттармен белгіленеді.
Отырғызылған жасыл шөптерді күтіп ұстаудың талаптары:
а) жеке меншіктегі үйлердің аумақтарына отырғызылған жасыл шөптерді сақтауды және
күтіп баптауды тұрғын үй қорларына қызмет көрсететін ұйымдар немесе келісім шартпен
мамандандырылған ұйымдар қамтамасыз етуі тиіс;
б) көгалдандырылған аумақтарда тыйым салынады:
- жасыл шөп отырғызылған учаскелерге төбелерден қар лақтыруға, ағаштардың және
бұталардың сынбай сақталуын қамтамасыз ететін шешімдерді қабылдаусыз;
- жапырақтар өртеуге, жаппай жапырақтар түсетін мезгілде тартпалап сыпыру,
ағаштардың діңдерін және бұталарды көміп тастау (оларды үймелерге жинау, көшелерге
тарату рұқсат етілмейді, коппостирлеуге арналған арнайы бөлінген оындарда жою, қоқыс
тастайтын жерге көлікпен шығару мақсаттарына сәйкес);
- қолдануға рұқсат етілмейтін химиялық дәрілермен себу, жаяу жүргіншілер өтетін
жерлерге, жолдарға және серуендейтін жерлерде және басқа төсемдерде, гүлзарларда
сыпырындыларды және басқа ластайтын заттарды тастауға;
- гүлзарларда және бақ егілген жалғыз аяқ жолдарда көлікті қоюға .
Тұрғын үйлерді жөндеу және күтіп ұстау бойынша жұмыстарды жүргізу барысында
санитарлық – эпидемиологиялық
талаптардың орындалуын Мемлекттік санитарлықэпидемиологиялық қадағалауды аймақтық органдармен Мемлекеттік санитарлықэпидемиологиялық қадағалау қызметі және ҚР мемлекеттік тұрғын үй инспекциясымен
жүзеге асырады.
Санитарлық заң шығару бұзылғанда тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік
белгіленген
Үйішілік газбен жабдықтауды күтіп ұстау және жөндеу талаптары (ҮІГЖ):
- күтіп ұстау және ҮІГЖ жөндеуді қамтамасыз ету. соның ішінде тұтынылған газды
есептеуге арналған құралдар қолданыстағы нормативтік және техникалық құжаттармен,
сонымен қатар тұрмыста газды қолдану кезінде тұрғындардың қауіпсіздігі тұрғын үйдің
меншік иесінің (уәкіл етілген меншік иесінің ), басқарушы ұйымның міндеті болып
табылады;
- ҮІГЖ диагностикасы, техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу жұмыстары,
күтіп ұстау немесе олардың ақаусыз және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша
кешенді жұмыстарды орындауға, нормативтік және техникалық құжаттармен белгіленген
газбен жабдықтау құрылғыларының қорларын жарым-жартылай қалпына келтіру бойынша
ауыстыру немесе шектелген көлемді номенклатуралардағы олардың элементтерін қалпына
келтіруге тиісті лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдармен келісім шарт негізінде
жүзеге асырылады.
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- ҮІГЖ газ таратушы желілерін (алғашқы немесе сөндіруден кейін) қосу тұрғын үй
қорына қызмет көрсететін қызметкерлерге және тұрғындарға газды тұрмыста қолданудың
ережелеріне сәйкес нұсқау беретін мамандандырылған ұйымның қызметшісімен жүргізіледі;
- газды пайдаланудың бар жабдықтарын қайтадан және қосымша орнату, газ тұтынуды
есепке алатын құралдарын және газ өткізу құбырларын салудың жұмыстары жоба негізінде
мамандандырылған ұйымның газбен жабдықтау ұйымымен келісу арқылы жүргізілуі тиіс;
- өз еркімен газ өткізгіш құбырларды қайтадан салу (тасымалдау) немесе жаңадан салу,
газды пайдаланудың бар жабдықтарын қайтадан орнату және газды пайдалану құралдарын
қосымша орнату және жабдықтау рұқсат етілмейді;
Бөлек пәтерлерде және бөлмелерде ҮІГЖ пайдалану рұқсат етілмейді:
- тұрғын үйдің немесе пәтерлердің апаттық жағдайында (іргетастың шөгуі, көтергіш
конструкциялар және басқа белгілерде зақымдалу);
- төбелердің
және қабырғалардың сылағы бұзылғанда немесе қабырғаларда және
аражабында тесілген саңылаулар болғанда;
- түтіндіктің және желдету каналдарының тарту күші бұзылғанда немесе жоқ болғанда;
- газбен жабдықтаудың ішкі құрылғыларының жөндеуді талап ететін ақауы болғанда;
- газдың иісі болғанда.
Тұрғын үй қорына қызмет көрсету бойынша ұйымдастыруы тиіс:
- желдету каналдарын және түтіндіктердің техникалық ақаусыздығына күтіп ұстау;
- түтіндіктердің тығыздығын және герметикалығын қамсыздандыру, ақаусыз жағдайын және
бастарын үйдің төбесіне біршама орналастыру, сонымен қатар имараттардың және және
ағаштардың желдің тірек аймағынан тыс жақын орналасуы;
- техникалық еденасты қабатынан және жертөледен ауаны сынау үшін ақаусыз 25 мм
диаметрдегі стационарлық құбырларды қамсыздандыру;
- газ құдықтарының орналасқан орындарын, жер асты газ өткізгіш құбырлардың төсем
қақпақтарын ыбырсытпау, оларды қысқы уақытта мұздан және қардан тазалау;
- электр өткізгіштеріне қойылатын талаптарға сәйкес газда жұмыс істеуші газ өткізгіш
құбырлары және жабдықтары бар жертөлені және басқа бөлмелерді тексеру;
- газбен жабдықтау құрылғылары орналасқан бөлмелердің техникалық және санитарлық
талаптарының сақталуын қамсыздандыру;
- тұрғындардың газды пайдалану ережелерін сақтауды бақылау.
Жоспарлы байқау барысында анықталған құрылысты сипаттайтын ақауларды,
каналдардың тарту күшінің бұзылуын жою жұмыстары, сонымен қатар монтаждаудан
немесе газбен жабдықтаудың ішкі құрылғыларын жөндеуден кейінгі өңдеу жұмыстары
тұрғын үй қорына кызмет көрсететін ұйыммен орындалуы тиіс.
Тұрғын үйдің техникалық еденасты қабатын және жертөлелерін пайдалану тұрғын үй
қорына қызмет көрсететін ұйыммен жүзеге асырылуы тиіс. Оған мыналар жүктеледі : газ
иістерінің бар болуын жүйелі тексеру; желдету жүйелерінің және жарықтандыруды
бақылау; жертөледен және техникалық еденасты қабатынан, бөлмеден сыртқа шығарылған
сыртқы стационарлы құбырлар арқылы ауаны сынауға таңдап ал.
Газ өткізгіш құбырлары орналасқан техникалық еденасты қабатын және жертөлелерді
қоймалар ретінде және басқа мұқтаждықтар үшін қолдануға тыйым салынады. Бұл
бөлмелерде мамандандырылған ұйымдардың қызметшісіне тәулік бойы кедергісіз кіру
рұқсат болуын қамсыздандыру тиіс. Бұл бөлменің кіру есіктері құлыппен бекітілген болуы
тиіс, ал кілттері тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйымның мамандандырылған
ұйыммен келісілген орындарда сақталуы тиіс.
Жерасты коммуникацияларының кірме және шығарылым құбырларының іргетаспен
қиылысқан жерлері қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес нығыздалған
және жылытылған болуы тиіс.
Газдың иісі бар немесе желілердің зақымдалуы болған барлық жағдайларда газ тарату
жүйелерін пайдалану ұйымдарына апаттық қызмет туралы телефон арқылы жедел хабарлау
қажет.
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Тұрғын үйлердің бөлмелерінде газдың иісі болған кезде тұрғын үй қорына қызмет
көрсететін ұйым газдандырылған бөлмені желдетудң қамсыздандыруға және оған жақын
арадағы бөлменің тұрғындарына ашық отты, газды және электр құралдарын,
электрқоңырауын қолдануды тоқтату туралы алдын-ала ескертуге міндетті.
Техникалық еденасты қабатында, жертөлелерде, қызметтік бөлмелерде, құдықта газдың
иісі болған жағдайда ашық отты пайдалануға, шылым тартуға, электрмен жарықтандыруды
қосуға және өшіруге тыйым салынады; газдандырылған орындарға жақын жерлерде атыс
жұмыстарды өндіру және жұмыс істеуші қозғалтқыштармен машиналар тұрған орындарда
ашық кіреберістер және люктар қоршалған болуы тиіс.
Тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйым желдету каналдарының техникалық ақаусыз
жағдайына жауапты болады. Қандай жағдай болмасын, газбен жылыту құралдарымен
жабдықталған асхана және басқа бөлмелерде желдету каналдарын жоюға рұқсат етілмейді.
Тұрғын үй қорына қызмет көрсету процесінде желдету каналдарының ақаусыздығын
жүйелі тексеруді және түтіндіктерді пайдаланудың келесі мерзімдерін қамсыздандыруы
тиіс:
а) түтіндіктер:
- кірпішті – үш айда бір рет;
- асбоцементті, қышты және ыстыққа төзімді бетонды – жылына бір рет;
- жылыту-пісіру пештері – жылына үш рет (жылыту маусымының басында және
ортасында, сонымен қатар көктемгі уақытта);
- жылыту пештері және қазандықтар – жылына бір рет (жылыту маусымының алдында);
б) газ құралдары орнатылған желдету каналдарының бөлмесі, - жылына екі реттен көп
емес (қыста және жазда).
Түтіндіктерді және желдету каналдарын жөндеуді жүргізу тұрғын үй қорына қызмет
көрсететін ұйымның мамандығы сәйкес келетін және дайындығы бар қызметшісі
инженерлік-техникалық қызметкердің бақылауымен рұқсат етіледі.
Өз еркімен жөндеу жұмыстары, қайта жөндеу және түтіндіктердің және желдету
каналдарын өсіру рұқсат етілмейді. Түтіндіктерді және желдету каналдарын тазалау және
тексеру актілер бойынша жасалуы тиіс. Түтіндіктер және желдету каналдары әрбір
жөндеуден кейін белгіленген акты бойынша алдыңғы тексеруге және мерзіміне қарамастан,
тексеруге және тазартуға ұсынылады.
Қысқы уақытта айына 1 реттен көп емес, ал солтүстік құрылыс – климаттық аймақтың
аудандарында – айына 2 реттен көп емес түтіндіктердің бастарына және желдету
каналдарының канализациялық сорып шығару құбырларына
мұздың қатуын және
тығындалуын болдырмай мақсатында байқау жүргізілуі тиіс.
Байқау нәтижесі бойынша арнайы журналда барлық анықталған ақаулар және олды жою
мақсатында жүргізілген жұмыстың сипаттамасы туралы жазылуы тиіс.
Газбен жабдықтаудың ішкі құрылғыларында ақаулар табылған жағдайда пәтерде
тұрушылардың, тұрушының немесе меншік иесінің мәлімдемесімен тұрғын үй қорына
қызмет көрсететін ұйыммен газбен жабдықтаудың барлық ішкі құрылғылары
мамандандырылған ұйыммен сөндірілген болуы тиіс.
10.1.8.3 Лифтлерді жөндеу және күтіп ұстау талаптары
- Лифтіні пайдаланушы тұрғын үйлер, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге
сәйкес қауіпті өндіріс нысандарына жатады және белгіленген тәртіп бойынша Мемлекеттік
тізімде қауіпті өндіріс нысандарына тіркеуге міндетті болып табылады.
- лифтілерді жөндеу және күтіп ұстауды, сонымен қатар лифтіні пайдалану қауіпсіздігін
ұйымдастыру, қолданыстағы нормативтік құқықтық және нормативтік техникалық
құжаттарға сәйкес лифтінің иесі міндетін үйдің не тұрғын үйдің қорына қызмет көрсететін
ұйым немесе лифтілермен жабдықталғандар ғимараттар тұрған басқарма, оның ішінде
серіктестіктер, меншік иелерінің бірлестіктері атқарады.
- күтіп ұстау және лифтілерді жөндеуді қамтамасыз ету мақсатында тұрғын үй қорына
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кызмет көрсететін ұйым қолданыстағы нормативтік құқықтық және нормативтіктехникалық құжаттарға сәйкес міндетті:
а) өнеркәсіптік қауіпсіздік облысында нормативтік- техникалық құжаттарды, сонымен
қатар ҚР заңдарын және басқа нормативтік құқықтық актілерді сақтауды қамсыздандыру;
б) лифілердің пайдалануымен айналысатын қызметкерлермен толық жабдықталған
штаты болу;
в) біліктілікті бағалау талаптарына сәйкес қанағаттандыратын және көрсетілген жұмысқа
қайшы медициналық дәлелдері жоқ тұлға жұмысқа жіберілуі тиіс;
г) өнеркәсіп қауіпсіздігі облысында қызметкерлерді дайындау және аттестациялау
жүргізу;
д) белгіленген жұмысты басқарудың ережелерін, нормативтік құқықтық актілердің және
нормативтік техникалық құжаттардың жинағы болу;
е) өнеркәсіп қауіпсіздігі талаптарын сақтауға өндірістік бақылауды қамсыздандыру;
ж) техникалық диагностиканы өткізу, лифтілерді тексеру және белгіленген пайдалану
мерзімінің аяқталуынан лифтілерді шығару;
к) лифт бөлмелеріне бөтен адамдардың кіруін болдырмай;
л) ҚР ТЖМ Мемлекеттік тау-кен-техникалық қадағалау органы және өкілеттікке сәйкес
берілген лауазымды тұлға берген кеңесін орындау;
м) лифтіде орын алған апаттардың, сәтсіз оқиғалардың және жазым жағдайлардың жою
және оқшаушау бойынша мемлекеттік органдардың ықпалымен техникалық тексеруді
жүргізу барысында лифтідегі апаттардың және сәтсіз оқиғалардың себептерін, сонымен
қатар көрсетілген себептерді жою және олардың алдын алуға шаралар қолдануды жүзеге
асыру;
н) лифтіде орын алған оқиғалардың себептеріне талдау жасау, көрсетілген себептерді
жоюға және ұқсас оқиғалардың алдын алатын шараларды қолдану;
п) лифтінің пайдалануымен айналысатын қызметкерлердің денсаулығын және өмірін
қорғау шараларын жүзеге асыру; лифтіде орын алған апаттар, сәтсіз оқиғалар және жазым
жағдайлар туралы ақпаратты тиісті мемлекеттік билік өкілдеріне дер кезінде хабарлау;
р) лифтіде орын алған апаттарды, сәтсіз оқиғаларды және жазым жағдайларды есепке
алу;
с ) апаттардың саны, орын алған сәтсіз оқиғалар және жазым жағдайлар, олардың
себептері және қабылданған шешімдері туралы ақпаратты ҚР ТЖМ Мемлекеттік тау-кентехникалық қадағалау органдарына белгіленген тәртіппен ұсыну;
т) лифтіде орын алған апат жағдайында, барлық пайдалану мерзімінде денсаулыққа зиян
келтіру өмір сүруге, немесе жеке тұлғаның мүлкіне жауаптылықты сақтандыру;
- қызмет көрсетуге және лифтілерді жөндеуге нормативтік техникалық құжаттамамен
регламент белгілеуде жұмыстың екі блогы қарастырылған:
1) лифтіні ауысым сайын байқау. Лифтілерді жабдықтау барысында диспетчерлік
бақылау жүйелерімен ҚР ТЖМ Мемлекеттік тау-кен-техникалық қадағалау органымен
келісілген басқа циклділікпен байқауларды өткізуге болады;
2) жоспарлы – сақтандыратын жөндеу жүйесінің тұрғын үй ғимараттарына қолданылып
жүрген техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйелерінен айырмашылығына жалпы
мыналар кіреді:
а) жүйелі байқаудан; ағымдық жұмыстардан, апаттық-техникалық қызмет көрсетуден
тұратын техникалық қызмет көрсету жүйесі;
б ) күрделі жөндеуден (жабдықтауды ауыстыру); пайдалануды жаңартудан тұратын
лифтінің қорын қалпына келтіру жүйесі:
- техникалық қызмет көрсетуге, күрделі жөндеуге және лифтілерді жаңартуға, тұрғын
үй қорына қызмет көрсететін ұйым лифт бойынша техникалық құралдарды орналастыратын
және біліктілігі жоғары мамандармен мамандандырылған ұйымды қатыстыра алады.
Тұтас алғанда тұтынушыларға ұйымның көрсететін қызмет түрі, жоғары сапаны
қамтамасыз етуі туралы хабарлауда ерікті аккредиттеу өткізіледі.
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Лифтілерді тексеру және техникалық диагностикалау қызметі, сонымен қатар
диспетчерлік бақылау жүйелері эксперттік ұйыммен жүзеге асады.
Жетекшілер, мамандар және ұйымдардың аттестациялық комиссия мүшелері, тұрғын
үй қорына қызмет көрсететін ұйым және мамандандырылған ұйымдар ҚР ТЖМ Мемлекеттік
тау-кен-техникалық қадағалау органдары белгілеген тәртіппен өнеркәсіп қауіпсіздігі
бойынша дайындықтан және аттестациялаудан өтуге міндетті;
Көрсетілген тұлғаларда Мемэнергоқадағалау органдары белгілеген тәртіпке сәйкес
білікті топты дайындау үшін электр қауіпсіздігі бойынша дайындықтан және білімдерін
тексеруден өтуі тиіс;
Лифтілерге кызмет көрсетуші қызметшілер (электромеханиктер, лифтерлер,
диспетчерлер) орындалған жұмысқа сәйкес білікті топты дайындау үшін ҚР ТЖМ
Мемлекеттік тау-кен-техникалық қадағалау органдары белгілеген көлемде және тәртіп
бойынша оқыту, аттестациялау және білімдерін тексеруді жүргізуі (жүйелі және кезектен
тыс), сонымен қатар өкілеттік органдары белгілеген тәртіппен электр қауіпсіздігі бойынша
дайындау және білімдерін тексеруі тиіс;
ҚР үкіметінің «Қауіпті өндіріс нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын
сақтауды, өндірістік бақылауды ұйымдастыру туралы» қаулысына сәйкес пайдаланушы
ұйым және (немесе) мамандандырылған ұйым жергілікті шарттарды есепке ала отырып,
өндірістік бақылау ережелерін дайындап шығарады, сосын ҚР ТЖМ Мемлекеттік тау-кентехникалық қадағалау органымен келісілгеннен кейін
ұйымның жетекшісімен
(басшылықпен) бекітіледі.
Лифтінің кабинасында және (немесе) негізгі отырғызылатын қабатта лифтіні пайдалану
ережелері, қызмет көрсетуші қызметшімен және апаттық қызметпен байланысуға арналған
телефон нөмірлері кестеде нұсқаумен ілінуі тиіс;
Кабинада келесі мәліметтер көрсетілген болуы тиіс: лифтінің жүк көтеру қабілеті,
сыйымдылығы (адам саны), әзірлеген фирманың атауы және зауыттық нөмірі туралы;
Тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйым міндетті:
а) лифтіні электрменжабдықтауда электрмен үздіксіз жабдықтау;
б) нормативтік
қуаттылықпен
қабат алаңдарында,
машиналы бөлмеге өтуде
стационарлық электрлік жарықтандырудың ақаусыздығын қамсыздандыру;
в) лифтінің кабинасында және еденінде тиісті санитарлық жағдайды ұстау;
г) лифтіні күтіп ұстауда келесі талаптардың орындалуын қамсыздандыру тиіс:
жабдықтарды және лифтінің конструкцияларын ластауды болдырмау; мамандандырылған
ұйымдардың талабымен келесі жөндейтін - құрылыс жұмыстарын жүргізу: едендерді,
машиналы, блоктық бөлмелерді және орлыларды жөндеу; шатырдағы үйде машиналы және
блоктық бөлмелерге ыңғайлы орындарда басқа коммуникациялармен
қиылысқан
бөлмелерде траптарды жөндеу және орнату;
тұрғындарға және қызмет көрсетуші
қызметшіге қолайсыз және ауыр заттарды, ал үйге жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында
әртүрлі құрылыс материалдарын, жабдықтарды және ірі өлшемді сатыларды тасуға рұқсат
етпеуді; лифтіні жабдықтауда ұрлықтар және оның істен шығуына қаскүнемдік жасамау
үшін күзетпен қамсыздандыру тиіс;
Лифтінің техникалық жағдайы құрылғы ережелерімен және лифтінің пайдалану
қаупсіздігіне регламентті белгілеу, толық, жүйелі және жарым-жартылай техникалық
куәландыру жолымен жүзеге асырылатын техникалық диагностикалау негізінде белгіленеді.
Лифтінің жұмыс қызметінің өтелген мерзімі белгіленген нормативтік, конструкторлық
және пайдаланатын құжатнамада, стандарттарда, қауіпсіздік ережелерінде,
қауіпсіз
пайдаланудың мерзімін ұзарту мүмкіншіліктерін анықтау мақсатымен тексеруге душар
болады.
Лифтінің техникалық диагностикалау нәтижелері лифтінің төлқұжатында және
белгіленген түрде актілерде көрсетіледі.
«Өнеркәсіп қауіпсіздігіне сараптамалау нәтижесінде» лифтіні тексерудің нәтижелері,
нормативтік өтелген мерзімі, лифтіні қауіпсіз пайдаланудың мерзімінің
ұзартылу
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мүмкіншілігі туралы көрсетіледі.
Техникалық диагностикалау бойынша және лифтілерді тексеру қызметі, сонымен қатар
диспетчерлік бақылау жүйелері өнеркәсіптік қауіпсіздік нысандарына сараптамалау жасауға
ҚР ТЖМ Мемлекеттік тау-кен-техникалық қадағалаудан берілген лицензиясы бар эксперттік
ұйымдармен жүзеге асады.
10.1.8.4. Ерекше аудандарда тұрғын ғимараттарды жөндеу және күтіп ұстау
талаптары
Негізгі ережелер
Шөкпелі, ісінген, тұздалған, құмды-жүзгіш топырақтарда, өнделген, қазылған,
сейсмикалық және мәңгі мұздалған аудандарда салынған тұрғын ғимараттарды жөндеу және
ұстау осы ережелер жалпы талаптарына, ерекше аудандарда құрылысты жобалау нормативті
құжаттар талаптарына және арнайы талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.
Ерекше аудандардағы тұрғын үйлерге қызмет көрсететін ұйымдар ғимараттың
техникалық жағдайын және инженерлік жабдықтарын бақылауды жергілікті басқару органы
бекіткен нормативті құжаттар бойынша жүргізуі керек; ғимараттың бұзылған жерлерін жою
және алдын-алу бойынша шараларға қатысып, ұйымдастыруы керек, бұзылудың пайда болу
себептері: шөкпелі немесе тұздалған топырақтар суланған кездегі негіздің түсуі, ісінген
құмды топырақтардың суланған кездегі іргетастың көтерілуі, су сіңіргіш және торфты
немесе құмды-жүзгіш топырақтарды басқан кездегі іргетастың төзімділігінің жоғалуы, мәңгі
мұздалған топырақтардың еруі және сейсмикалық күштердің әрекеті.
Шөкпелі топырақтарда, қазылған, сейсмикалық және мәңгі мұздалған топырақтар
аудандарында салынған ғимараттың төлқұжатында іргетастың конструктивті ерекшелігіне
сәйкес келесі қосымша мәліметтер болуы керек: негіз топырағына сипаттама, ғимараты
жөндеу және ұстау процесстері кезіндегі топырақтарды сақтау бойынша шаралар, сонымен
бірге ғимараттың шөгуі және деформациясын бақылау нәтижелері.
Тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдарда барлық коммуникациялардың, қызмет
көрсетілетін аланның, қарау құдықтарының, тиектеулі құрылғыларының жобалары болуы
керек.
Шөкпелі топырақтардағы аудандар
Шөкпелі топырақтарда түрғын үйлерге техникалық қызмет көрсету ету және күтіп
ұстау барысында жалпылардан басқа қосымша шаралар жүзеге асыруға болады:
- ғимараттарда және сыртқы желілерде, канализацияның, су кұбыры жүйелерінен судың
ағып кетуін дер кезінде жоюын бақылауда судың ағып кетуі барысында қауіпсіздік
сұрақтары бойынша лайықты нұсқау беруді міндеттейді;
- апаттардың барлық оқиғаларын, жүйелердегі құбырлардан судың ағып кетуін, байқау
және бақылау құдықтарының жағдайларын байқау нәтижелерін және бөлек
конструкциялардың апатты жағдайларын журналға жазу дұрыстығын тексеру;
- барлық байқау және бақылау құдықтарды байқау үшін сумен жабдықтау құбырлары
жатқызылған барлық тиекті құрылғыларды, канализацияны қарау үшін каналдарға,
тоннельдерге және техникалық еденастына және жертөлелерге кіруге қолайлылықты
қадағалау;
- гүлзарларды және тротуарларды (ғимараттардың іргетастарына жақын маңда судың
шоғырлануын болдырмау үшін) суару бойынша крандарды жабуды тексеру;
- магистральды құбырға канализацияның шығарылымдары қосылған жерлердің және
магистральді құбырларды ластауға кедергі болатын торлардың бар болуын, канализациялық
құдықтардың ақаусыздығын жүйелі тексеру;
- ұзаққа созылған нөсерлі жаңбырлардан кейін ( 2-3 күн ішінде ) кезектен тыс
нивелирлеуді және құрылымдарды толық байқауды, нөсерлі сулардың жиналу орындарын
анықтау және олардың алдын-алу үшін шұғыл шешімдер қабылдау.
Байқау нәтижелерін актілерде белгілеуге болады, деформацияның сипаттамасынан
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басқа олардың даму орындар көрсету, табылған уақытын және оларды жоюдың шараларын
қабылдау .
Іргетастардың жаңа шөгінділерін сақтандыру, топырақтардың қайта сулануы негізінде
іргетастардың қосымша тұнбалардың болуы мүмкін болғанда келесі түрлері орындалуы тиіс:
- күрделі жөндеу барысында
сумен жабдықтау коммуникацияларын және
канализацияны (мысалы, керамикалық құбырларды болатпен ауыстыруы), байқау
құдықтарының гидроизоляциясын және т.б ауыстыру;
- атмосфералық тұнбалардың ағынына арналған қажетті еңістерді қалпына келтіру үшін
(егер топырақтың сулануы ғимарат астында болса және ғимаратқа жақын маңда
атмосфералық тұнба ағындарының бұзылуының себептерінен судың жиналулары) және
басқа гидроизоляциялау шараларының және іргетастардың астына нөсерлі сулардың
жиналуына кедергі жасауды жоспарлау жұмыстарының орындалуын;
Тұздалған топырақтардағы аудандар
Тұздалған топырақтарда орналасқан ғимараттың тұнбаларын бақылау шөкпелі
топырақты аудандар үшін белгіленген ережелерге сәйкес жүргізілуі тиіс.
Тұздалған топырақтарда орналасқан жерасты имараттары және құрылымдары,
ғимараттың бөліктері, металды және темірбетонды құбырлар тұздалған тоттылықтан арнайы
қорғағыш жабылдармен қорғалған болуы тиіс.
Тұздалған топырақтарда жертөледе және техникалық еденастында қышқылға төзімді
бетондардан, қышқылға берік кірпіштерден жасалынған және тотылыққа қарсы
жабындылардан жасалынған тереңдетілген тартпаларды, каналдарды, тоннельдерді жөндеу
үшін ұқсас материалдарды қолдануға болады.
Тұздалған топырақтардағы жарылуларға, қалау жабындыларына және ғимараттың
басқа деформацияларына арнайы маяктар қондыруға болады; олардың жазылып ашылуын
қадағалау, суланудың көздері орналасқан орындарды анықтау және оны жою .
Деформацияланған элементтердің бүтіндігін және ғимараттың құрылымдарын
ғимараттарды пайдалану барысында тұнбалардың даму мүмкіншіліктері табылғаннан кейін
қалпына келтіруді жүргізуге болады. Бұл тұнбаның мөлшері тұздалған топырақтардан тез
ерігіш тұздарды толығымен жою шарттарымен анықталады.
Қазылған алаңдардағы аудандар
Өңделетін аумақтарда тұрған үйлерді немесе үйлердің топтарын күшейту бойынша
құрылыс - конструктивті шараларды орындау таулы жұмыстар басталғанға дейін жүзеге
асырылуы тиіс. Жерасты жұмыстарының ықпалын есепке алмай, тұрғызылған ғимараттарды
қорғаудың конструктивті шаралары жоба бойынша тағайындалуы тиіс.
Тау-кен қазбаларын өндіруде ғимараттарды қорғаудың өлшемді көлеміне және
сипатына мамандандырылған тексеру барысында кезектен тыс алдын ала байқау өткізуге,
ғимарат құрылымдарын анықтауға, ақаулардың болуын айқындауға, ғимараттың салмақ
түсіру және пайдалану қабілеттілігіне ықпалын жасауды анықтауға, сонымен қатар
келешекте өндірудің материалды зиянын және жүргізетін кәсіпорынның жауапкершілігін,
олардың техникалық сипатына байланысты қабылдауға болады.
Байқау нәтижелерін актімен рәсімдеуге болады.
Сырғанау тігістері және деформациялық (тұндырмалы) тігістер тақтайлармен,
кірпішпен немесе басқа қатты материалдармен толтырылмауы тиісті. Әрбір қабат бойынша
темірбетонды және армотасты белдіктер және цокольдық темірбетонды белдіктер және
аралық – іргетастармен тіректер арасындағы байланысты, ауырлық көмегімен қабырғаларды
күшейтуді, металл белдіктерді, жабынды арқалықтарды анкерлеу, траншеялардың
құрылғысын, ғимараттарға коммуникациялардың иілгіш енгізбелері және т.б. белгіленген
талаптарды қанағаттандыруы тиіс.
Құрылыс жанында немесе жөндеуде (мысалы, жобамен алдын ала ойықтардың бар
болуы,
құрылымдардың салмақ көтергіш қабілетінің әлсіздігі ескерілмегенде,)
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жіберілгендер жобадан ауытқуды есеп-қисаппен тексерілуі тиіс.
Деформацияны дамыту кезінде құрама элементтер сенімді тіреуді қамтамасыз ету үшін
сонымен қатар, деформация шоғырланатын салмақ түсетін қабырғалардың учаскелерінде
зақымданудың азаюына қажетті шамалар қабылданған болуы тиіс. Тау-кен жұмыстарын
өндіру кезінде ғимараттың төбелерін фанермен қаптауда деформациялайтын сылақпен,
металды немесе басқа торлы аспаларды, терезе және есік ойықтарын ағашты бекітпелерді,
күмбез тәрізді аражабындардың астындағы шілтерлерді, терезе және есік рамаларын
жасауды, ошақтарды жөндеуді, тығыздықсыздарды нығыздауды және т.б. жұмыстарды
жүргізуге болады.
Іргетастардың қозғалу процесі белсенді сатыда болған жағдайда, салмақ түсетін
конструкциялардың зақымдалуы қарқынды жоғарылаған болса, тұрғын үй қорына қызмет
көрсететін ұйым тау-кен қазбаларын өндіретін ұйымның өкілдерін, ал қажет болған жағдайда
- тау-кен өндірудің ықпалынан қалай қорғанудың сұрақтары бойынша маманды, келешекте
ғимараттың пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қажетті шешімдерді қабылдау
үшін жобалы немесе ғылыми - зерттеу ұйымдарының өкілдерін аумаққа шұғыл түрде
шақыруы тиіс.
Үйдің немесе үйлердің топтарының негіздерінде қозғалыс процесінің белсенді
сатылары аяқталғаннан кейін өндіруді жүргізетін ұйымдардың өкілдерімен бірге лайықты
актіні рәсімдеу арқылы жалпы ақырғы (қайта қарау) қарауды жүргізуге болады.
Тұрғын қорға қызмет көрсету бойынша аумақта тау-кен қазбаларын
өндіруді
жүргізетін, үйді немесе үйлердің топтарында кезектен тыс және қайта қарау актісімен
байқау арқылы кезектен тыс ағымдағы немесе күрделі жөндеуді жүргізуде тау-кен
қазбаларын өндірудің әсерінен құрылымдардың зақымдалған көлемін анықтау және оларды
жою ұйыммен бірге ұйымдастырылады.
Сейсмикалық аудандар (6 балл және жоғары)
Жер сілкіністері кезінде сейсмикалық аудандарда орналасқан тұрғын үйлерді күтіп ұстау
әдетте калыпты жағдайдағы үйлерді күтіп ұстаудың талаптарына сәйкес болуы қажет.
Құрылыс конструкцияларының күшейтуді қабылдау бойынша конструкциялық және
инженерлік жабдықтарды қорғау шаралары жер сілкінісі жағдайларында белгіленген
талаптарға сәйкес қарастырылған болуы тиіс.
Сейсмикалық аудандарда қызмет көрсететін ұйым түрғын үйлердің құрылымдарының
сақталуын, инженерлік жабдықтарды апаттардан сақтандыру бойынша қабылданған
шараларды бақылауды, тәртіпті ұстауды, жер сілкінісі кезінде жалдаушылардың
қауіпсіздігін және жер сілкінісінен кейін қысқа уақытта ғимараттардың және инженерлік
жүйелердің зақымдалуын жоюды қамтамасыз етуі тиіс.
25 жыл және одан көп пайдаланудағы ғимараттың салмақ түсетін құрылымдарының
төзімділігін және сенімділігін өлшеу құралдарын және зертханалық зерттеу тәсілдерін
қолдануымен
инженерлік
тексеруден
кейін
анықтаған
жөн.
Ғимараттардың
эксперименталды құрылысында ұйымның қатысуымен жобалаған үйді тексеруге болады.
Тексеру нәтижесінде сейсмикалық жағдайда ғимараттың жалпы сейсмикалық
тұрақтылығының салыстырмалы қорытындыларымен олардың конструкция элементтерінің
беріктігіне сәйкес алынған жобалы тағайындауларда ғимараттардың техникалық жағдайын
жалпы бақылаудың актісі құрастырылған болуы тиіс.
Ғимаратты күшейту қажет болған жағдайда құрылымдардың беріктігін төмендетуді
және сейсмикалық әсердің ерекшеліктерін сипаттайтын жоба бойынша жүргізуге болады.
Тұрғын үйлерде рұқсат етілмейді: салмақ түсетін конструкциялардың қандай жағдайда
тұрғанына көз жеткізбей үстіңгі беттердің зақымдалуын және жарылуларды бітеу,
конструкцияларды ағымдағы жөндеу жұмыстары орындау, күшейтуге жататындарды жоба
бойынша жүргізуге болады; үйдің төбесіндегі бетонды беттерін, соның ішінде құрама
темірбетонды төсемдерін
(рұқсат етіледі тек қана сүрту немесе бітеу) сылақтау;
қабырғаларда немесе іргетастарда сантехникалық коммуникацияларды сыртқа шығаруларын
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тас қылып бітеп тастау; 8-9 балл болатын сейсмикалық аудандарда газды плиталарды
бекітілмеген (еденге немесе қабырғаға) жағдайда қалдыру; антисейсмикалық тігістерді
қалаумен немесе бетонмен тас қылып бітеп тастау (жер сілкіністері барысында тігістер
ғимараттардың конструктивті элементтерінің өзара ауыспалылықтарына кедергі болмау);
темірбетонды элементтерді ашу (тіреулер, ригелдер, панелдер антисейсмикалық белдіктер)
және егер бұл конструкцияны күшейту қажет болмаса, онда арматураны ашып қою.
Жер сілкінісі кезінде тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйым бірінші күшті
дүмпуден кейін мыналарды орындау тиіс: шұғыл түрде жұмысқа кірісу; жылу-, су-,
электрмен жабдықтаудың зақымдалған желілерін сөндіріп тастау; өрттің болу мүмкіншілігі
туралы ескерту, қажет болған жағдайда олардың ошақтарын жоюды ұйымдастыру; бүлінген
ғимараттар және коммуникацияларды айқындау және жер сілкінісінің зардаптарын жою.
Тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйым қамтамасыз етуі тиіс: ғимараттан бөгетсіз
көшіруді; жер сілкінісі кезінде лифтілерді пайдалануға рұқсат етпеу; тротуарларды және аула
алаңдарындағы кірме жолдарды пайдалануға рұқсат етпеу (кіреберістер) көліктердің
тұрақты аялдамаларына арналған және қойма орындарын; ғимараттан шығуға жақын
маңдағы (олар жаяу жүргіншілерге арналған берік төсемдермен жабылған болуы тиіс)
орларды және арықтарды жабу.
Жер сілкінісінен кейін, ғимаратқа, оның жабдықтарына, коммуникацияларына кезектен
тыс байқау жүргізуге болады. Табылған зақымдарды және деформацияларды толық зерттеу
және олардың айтарлықтай жарықтарының ұзындығы мен енін көрсету арқылы актіде
көрсетілген болуы тиіс.
Қауіпті аймақтарда маяктар қою қажет. Апаттардың белгісі бар ғимараттарға
адамдардың кіруіне тиым салынған болуы тиіс. Қалпына келтіруге жататын ғимаратқа
қалпына келтіру жұмыстарының жобасын дайындамас бұрын жобалау ұйымдарымен
тексерілген болуы тиіс.
Тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйым әрбір үйдің және белгіленген талаптармен
олардың конструкциялық шешімдеріне сәйкес сейсмикалық сипаттамасын білуі тиіс. Егер
аудан (елді мекен) мемлекеттік норма бойынша сейсмикалығы болса, онда ғимаратты кезекті
қарау мерзімінде сейсмикалық дәрежесін нақтылау қажет.
Сейсмикалығы жеткіліксіз ғимаратты арнайы жобамен кезекті күрделі жөндеу
барысында күшейтілген болуы тиіс. Күшейтуге және қалпына келтіруге жарамайтын өте
қауіпті ғимараттарды ең алдымен көшіруге жоспарлаған жөн.
10.2. Тұрғын ғимараттарды техникалық байқау жүйесі
Байқаулардың мақсаты ақаулардың пайда болу себебін анықтау және оларды жою болып
табылады. Байқау кезінде, сонымен қатар бөлмелердің қолданылуы мен ұстауына бақылау
жүргізіледі.
Жылына бір рет көктемде өтетін байқауда тұрғын бөлмелер иелері мен жалдаушыларына
бөлмелерді ұстау, инженерлік жабдықтарды пайдалану және өрт қауіпсіздігі ережелерін
түсіндіріп өту керек.
10.2.1 Тұрғын ғимараттарға жоспарлық байқауды келесі түрде жүргізген жөн:
- жалпы, ғимараттың конструкцияларын, инженерлік жабыдықтарын және ішкі
жабдықталуды қоса байқайды;
- жартылай - байқаулар, ғимараттың немесе бөлмелердің жеке элементтерін байқайды.
Жалпы байқаулар жылына екі рет жүргізілуі керек: көктемде және күзде (жылу беретін
маусымға дейін).
Ғимараттың элементтері мен бөлмелерінің жоспарлық және жартылай байқауларын
өткізуге арналған мерзімдер Б қосымшасында ұсынылған.
Ғимараттың жеке элементтерін бұзатан күтпеген дауылдар, желдер, көптеген қардың
түсуі, су басу сияқты және тағы басқа, сонымен бірге ішкі коммуникациялар апаты немесе
пайдалану
жағдайын
бұзатын
конструкциялардың
деформациясы,
инженерлік
жабдықтардың бұзылуы сияқты апаттар туған кездерде жоспардан тыс байқаулар жүргізілуі
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керек.
10.2.2 Тұрғын ғимараттарды байқау және тексеру жұмыстарын ұйымдастыру келесі түрде
жүзеге асады:
- жалпы жоспарлық байқаулар, сонымен бірге жоспардан тыс байқаулар тұрғын қорға
қызмет көрсететін ұйымдар арқасында жүргізіледі. Тұрғын қорға қызмет көрсететін
техникалық қызметтегі ұйымдар құрамындағы кооперативті үйлерді байқау кезінде,
комиссияға ПМК басқармасының төрағасын қосу керек;
- құрылымды элементтер мен инженерлік жабдықтарды бақылайтын жартылай
жоспарлық байқауларды мамандар немесе техникалық қызметпен жөндеуді қамтамассыз
ететін арнайы қызметтердің өкілдері жүргізуге тиісті.
Байқаулар кезінде, физикалық тозуы 60% астам ғимараттармен, олардың
конструкциясына және жабдықтарына ерекше көңіл бөлінуі керек.
10.2.3 Байқаулар кезінде табылған, ғимараттың конструкциялары немесе жабдықтары
деформациясы, ғимараттың немесе конструкцияның көтергіштік қабілеттілігі мен
төзімділігін төмендететін, жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуін бұзатын немесе тоқтататын
ақауларды, тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымды тарту арқылы меншік иегерімен немесе
нақты жұмысқа тартылған ұйым арқылы, Д қосымшасында көрсетілген мерзімдерге сәйкес
жойылуы керек.
Тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйым, деформациялардың дамуын мәлімдеп, сонымен
бірге меншік иесі мен оған уәкіл еткен өкілге болған жағдайды түсіндіріп, адамдар
қауіпсіздігін қамтамассыз ететін шұғыл шаралар қолдануы керек.
10.2.4 Байқаудың нәтижелері ғимараттарды техникалық бақылау бойынша арнайы
құжаттарында жазылуы керек: журналдарда, төл құжаттарда, актілерде.
Байқаулар журналында байқау процессі (жалпы, жартылай, жоспардан тыс) кезінде
табылған бұзылулар мен сынулар, сонымен бірге үй элементтерінің техникалық жағдайы
жазылады.
Қысқы жағдайға объектіні пайдалану дайындығы, көктемгі байқаулар нәтижелері
объектінің дайындық төл құжатында жазылады.
Тұрғын қор жағдайын тексеретін жалпы тексеріс нәтижелері актілер түрінде рәсімделеді.
10.2.5 Тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйым тексерістер мен байқаулар актісін негізге
ала отырып, бір айдың ішінде міндетті:
- келесі қысқы маусымға ғимаратты пайдалануға қажетті инженерлік жабдықтардың,
жұмыс көлемдердің және шаралар тізімін құруға (көктемгі байқау нәтижелері бойынша);
- ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша жұмыс көлемдерін нақтылауға (осы жыл үшін
көктемгі байқау нәтижелері бойынша, келесі жыл үшін күзгі), сонымен бірге күрделі
жөндеуді қажет ететін бұзылулар мен сынуларды анықтауға;
- қысқы маусымда пайдаланылатын әр ғимараттың дайындығын тексеруге (күзгі байқау
нәтижелері бойынша);
- қолданыстағы нормативті құжаттарға сәйкес, жекешелендірілген тұрғын бөлмелердің
жалдаушыларына, иелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстарын өз қаржысынан жасауға
ұсыныстар беруге.
Ұсақ бұзылуларды жою, сонымен бірге санитарлы-техникалық құралдарды орнына
келтіру және инженерлік жабдықтарды жөндеу жұмыстарын тұрғын қорға қызмет көрсететін
ұйым жүргізуі керек.
10.3 Тұрғын үйлерге техникалық қызмет көрсету
10.3.1 Тұрғын қорға қызмет көрсететін ұйымдармен орындалатын тұрғын үйлерді ұстау
бойынша жұмыстардың ұсынылған тізімі А қосымшасында көрсетілген.
10.3.2 Жұмыстардың құрамы, оларды орындау мерзімдері, бір аптаға, айға және жылға
құрастырылатын жоспар-графикте көрсетіледі.
10.3.3 Тұрғын қордың техникалық жағдайын бақылау және басқару үшін бірікккен
диспетчерлік қызметтер (БДҚ) немесе шағынаудандарға, үйлер топтарына бөлінетін
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аудандық диспетчерлік қызметтер (АДҚ) құралады. Әрбір БДҚ үшін қадағалайтын
объектілер мен инженерлік жабдықтар өлшемін бақылайтын тізім орнатылады.
10.3.4 Инженерлік жабдықтардың автоматизация және диспетчеризация құралдары,
байланыс құралдары, бақылау-өлшегіш құралдары мен санауыштар арнайы ұйыммен
орындалған жоба бойынша дайындаушы-зауыт инструкциясына сәйкес орнатылуы тиіс,
сонымен бірге олар сәйкесінше берілген тәртіп бойынша инженерлік жабдықтардың жұмыс
істеуін, жұмыстардың бұзылуы немесе апат туралы дабыл беруді қамтамассыз етуі керек.
10.3.5 Біріккен диспетчерлік қызметтер (БДҚ) пәтерлерде, құрылыс конструкцияларында
және ғимараттың басқа элементтерінде болған бұзылулар мен сынуларды жойғаны туралы,
олардың орындалу мерзімі мен сапасын бақылау туралы арнайы журналдарға тіркеуі керек.
10.3.6 Инженерлік жабдықтар немесе конструкциялардың бұзылғаны туралы мәлімет
келген жағдайда, сол күні оны жою жұмыстары ұйымдастырылуы қажет. Егер бұзылуларды
жою жұмыстары ұзақ уақытты немесе жоқ бөлшекті қажет етсе, тез арада тапсырысшыға
хабарлау керек. Телефон немесе диспетчерлік қызмет жүйесі арқылы алынған тапсырыстарға
шаралар қолданылуы тиіс.
Апат тапсырыстары Д қосымшасында көрсетілген мерзімдерге сәйкес жойылуы керек.
Тұру қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты тапсырыстар, жедел түрде жойылуы керек.
10.4 Ағымдағы жөндеу жұмыстары
10.4.1 Тұрғын ғимараттардың ағымдағы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру тұрғын
ғимараттардың ағымдағы жөндеу жұмыстарының технологиясы мен ұйымдастырылуы
техникалық және іріпанелді тұрғын ғимараттардың алдын-алу жөндеу жұмыстарын
ұйымдастыру сілтемелеріне сәйкес жүргізілуі керек. Ағымдағы жөндеу жұмыстары тұрғын
қорға қызмет көрсететін мердігерлік ұйым арқылы орындалады.
10.4.2 Құрылыс конструкцияларының және ішкі инженерлік жүйелерінің ағымдағы
жөндеу жұмыстары кейінгі қарқынды тозуды болдырмау, ақауларды қалпына келтіру және
конструкциялар мен инженерлік жүйелердің бұзылуын жою мақсатында жүргізіледі.
10.4.3 Ғимараттың ағымдағы жөндеу жұмыстары меншік иелері, пайдаланушылар немесе
жалдаушылар бекіткен жоспар-график бойынша жүргізіледі.
10.4.4 Әрбір ғимарат үшін жөндеу жұмысының тізімі ағымдағы жөндеудің жылдық
жоспарына кіреді.
10.4.5 Ғимараттың ағымдағы жөндеу мерзімділігі құрылыс конструкцияларының және
инженерлік жүйелердің техникалық жағдайын есепке алумен қабылданады.
10.4.6 Ғимаратқа жүргізілетін ағымдағы жөндеу жұмыстарының тізімі «П»
қосымшасында келтірілген.
10.4.7 Ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындау барысында жоба бойынша
белгіленген құжатқа мыналар кіреді:
- ақауы көрсетілген акт;
- жұмыстың (смета) тізімі;
- материалдар шығыны туралы мәлімет (ведомость);
- қажетті жұмыс сызбалары.
10.4.8 Ағымдағы жөндеудің ұзақтылығын ғимараттың күрделілік тобын, физикалық
тозуын және жергілікті жағдайын есепке ала отырып, 3-5 жыл аралығында қабылдаған жөн.
10.4.9 Арнайы пайдалану мекемелері техникалық қызмет көрсететін тұрғын
ғимараттардың инженерлік жабдықтарын ағымда жөндеу жұмыстарын (жылыту және
желдету жүйелері, ыстық және суық су жабдықтары, канализация, электр жабдықтары, газ
жабдықтары) осы мекемелер атқарады.
10.4.10 Ағымдағы жөндеу жұмыстарының жылдық жоспарына қосылған әрбір құрылыс
жөндеу жұмыстарының тізімі тұрғын қордың иесімен, уәкіл еткен иегермен немесе тұрғын
қорға қызмет ететін ұйымның басшысымен келісіліп, орнатылған мерзімде өнделеді.
10.4.11 Алдағы бес жылдың ішінде күрделі жөндеу жұмыстары немесе алып тастау
көзделген ғимаратта, тұру жағдайы нормасын қамтитын ағымдағы жөндеу жұмыстарымен
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шектелуге болады (көктемгі-жазғы және қысқы пайдалануға дайындау, инженерлік
жабдықтарды жөндеу).
10.4.12 Орындалған ағымдағы жөндеу жұмыстарын қабылдау құрылыс объектісі иесі,
қолданушысы, жалдаушысы немесе уәкіл еткен иегері, пайдалану ұйымының, өндіріс
жұмыстарының (өз күшімен жұмыстарды орындаған болса), мердігерлік (мердігерлік әдіс
арқылы жұмыстарды орындаған болса), меншік серіктестіктер, және т.б. өкілдері арасында
құрылған комиссиямен іске асады.
10.5 Күрделі жөндеу және ғимаратты қайта құру
10.5.1 Тұрғын қорды күрделі жөндеу жұмыстарын жоспарлау қолданыстағы құжаттарға
сәйкес іске асырылады.
10.5.2 Ғимаратты пайдалануда күрделі жөндеу жүргізу таралған ғимараттың негізгі
физикалық-техникалық, эстетикалық және тұтынушылық сапасын қалпына келтіру
мақсатында жүргізіледі.
10.5.3 Тұрғын ғимараттарды қайта құру олардың аудандарын үлкейту, бөлек
бөлмелердің функционалды тағайындалуын өзгерту, ғимараттың пайдаланудағы
сипаттамасын жақсарту мақсатында орындалады.
10.5.4 Күрделі жөндеу жүргізу және ғимараттың қайта құру мезгілдері техникалық
байқаулардың нәтижелерін есепке алумен, ғимараттардың мамандандырылған ұйымдармен
бағалаған техникалық жағдайымен анықталады.
Тұрғын ғимаратты тиімді пайдаланудың минималды ұзақтығы «К» қосымшасында
көрсетілген, құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелерді тиімді пайдаланудың
минималды ұзақтығы «Л» қосымшасында көрсетілген.
Күрделі жөндеуге қатысты жұмыстардың тізімі «Р» қосымшасында келтірілген.
10.5.5 Одновременно с капитальным ремонтом зданий по решению заказчика может
проводиться их реконструкций и модернизация (дооснащение недостающими системами
инженерного оборудования, перепланировка помещений, замена или усиление отдельных
строительных конструкций и инженерных систем и др.).
10.5.5 Ғимартты күрделі жөндеумен қатар бір уақытта тапсырыс берушінің шешімі
бойынша оларды қайта құруды және жаңғыртуды (жеткіліксіз инженерлік жүйелерді
жабдықтау, бөлмені қайта жоспарлау, бөлек құрылыс конструкцияларын және инженерлік
жүйелерді ауыстыру немесе күшейту) жүргізуге болады.
10.5.6 Күрделі жөндеу жұмыстары кезінде ғимараттың барлық тозған элементтері мен
жабдықтарын жою, ауыстыру, қалпына келтіру немесе оларды берік, жақсартылған түріне
жаңарту, тұрғын қорды пайдалану көрсеткіштерін жақсарту, тұрғын ғимаратқа қазіргі
заманға сай су, электр, газ санаушы құралдарын орнату керек.
10.5.7 Алдағы 10 жылда алып тасталынатын үйлерге күрделі жөндеу жұмыстарын
жүргізу қажет емес, тек тұру жағдайын қамтамассыз ететін жағдайлар жасау керек. Көшіруге
жататын үйлерде күрделі жөндеу, қайтадан қалпына келтіру және сәулеттендіру 10 жылға
жақын арада орындаған жөн.
10.5.8 Ғимаратқа күрделі жөндеу барысында құрылыс конструкцияларын және
инженерлік жүйелерді тозғанда ауыстырады, бірақ олардың тиімді пайдаланудың ең аз
ұзақтылығы «Л» қосымшасында келтірілген.
Ауыстыру жұмыстары көрсетілген уақытқа дейін лайықты негіздеу барысында
жүргізілуі тиіс.
10.5.9 Тұрғын үйге күрделі жөндеуге арналған қаражат есебінен жасалынатын тұрғын
ғимараттардың күрделі жөндеу жұмыстарының құрамына міндетті түрде мыналар кіреді:
пәтерлердің ішкі жағын және зақымдалуын қалпына келтіру жұмыстарын қоршаушы
конструкцияларды жөндеу барысында және ғимараттардың инженерлік жүйелерінің
бұзылуын; тұрғындардың қатысуынсыз ғимаратты пайдаланудағы температуралықылғалдылық режимінің бұзылуы (шатырдан су ағу, қабырғалардың мұздануы).
10.5.10 Күрделі жөндеуді жүргізу процесінде және қайта құру барысында бас
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мердігерлік ұйым ғимараттың меншік иесін, құрылыс нысанын пайдаланушыны (уәкіл
етілген ұйымды) ғимарттарда инженерлік жүйелерді сөндіру және олардың қосудың
жоспарланған мезгілдері туралы дер кезінде хабарлауға міндетті. Апаттық жағдайлар орын
алғанда бас мердігерлік ұйым оның жоюына дербес шара қолдануға міндетті, сонымен қатар
меншік иесіне, құрылыс нысанын пайдаланушыға (уәкіл етілген ұйымды) хабарлауға
міндетті
10.5.11 Күрделі жөндеу жұмыстарының басталу және аяқталу жоспарлық мерзімдері
тұрғын және әкімшілік ғимараттарды, қалалық тұрмыс объектілерді күрделі жөндеу
жұмыстары нормаларына сәйкес белгіленеді.
10.5.12 Күрделі жөндеу жұмыстарының басталу және аяқталу жоспарлық мерзімдері
тұрғын және әкімшілік ғимараттарды, қалалық тұрмыс объектілерді күрделі жөндеу
жұмыстары нормаларына сәйкес белгіленеді.
10.5.13 Бекітілген жобалық-сметалық құжатқа сәйкес аяқталған жөндеу жұмыстары
тапсырушыға көрсетіліп, ҚР ҚН 1.04-04-2002 талаптарына сәйкес мемлекеттік қабылдау
комиссиясымен қабылдануы тиіс.
10.6 Күрделі жөндеу жұмыстары немесе қайта құру жоспарланған тұрғын
ғимараттарға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
10.6.1 Тұрғындарды көшірумен, күрделі жөндеу жұмыстарына дайындалған түрғын
үйлерге техникалық қызмет көрсету үшін қосымша келесі талаптар орындалуы тиіс:
- тұрғын үйдің иесі тұрғындарға күрделі жөндеу жұмысының басталуы мен аяқталу
мерзімдерін айтуға міндетті;
- қауіпті аймақтарды қоршау;
- көшірілген бөлмелерге күзет қою және бөтен адамдарды жібермеу;
- көшірілген бөлмелерден санитарлы-техникалық, электр және газ құрылғыларын
сөндіру.
10.6.2 Апат жағдайында тұрған барлық конструкцияларды күзет құрылғыларымен
белгілеу, құлайтыны туралы ескерту.
10.7 Тұрғын үй қорын маусымдық пайдалануға дайындау
10.7.1 Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылықты маусымдық пайдалануға дайындау
мақсаты тұрғын үй қорына қызмет көрсету (күтіп ұстау және жөндеу) бойынша
орындалатын жұмыстардың сапасы мен мерзімін, адамдарың өмір сүруі үшін нормативтік
талаптарды және қысқы мезгілде инженерлік жабдықтаудың жұмыс істеу тәртібін
қамтамасыз ету болып табылады.
10.7.2 Тұрғын үй қорларын қысқы мезгілде пайдалануға дайындауға жатады:
- ақаулықты жою: қабырғаның, қасбеттердің, үйдің төбесінің, шатыр және техникалық
еденасты (жертөле) аражабындарын, өтетін жолдарды, терезелер мен есіктерді толтыру,
сонымен қатар жылыту пештерінде, түтін, газ жолдары, жылумен-, сумен қамтудың ішкі
жүйелері, электрмен және газбен жылыту қондырғыларымен жабдықтау;
- үй иелерінің аумағын жертөлеге және олардың терезе ойықтарын ірге жаппалардан
ағызып жіберу (кіргізу), атмосфералық және еріген сулардың бөгетсіз бұруын қамтамасыз
ететін техникалық ақаусыз жағдайға келтіру;
- іргетастарға, жертөле қабырғаларына және іргелікке және олардың кездесетін көршілес
конструкцияларына, баспалдақ торларында, жертөле және шатырдағы үйде, лифтінің
машина бөлімінде тиісті гидрооқшаулауды, өрт сөндіру гидранттарының ақаусыздығын
қамтамасыз ету;
10.7.3 Әрбір тұрғын үйлерді, қазандықтарды, жылу пунктілерін және жылу (элеватор)
тїйіндерін қысқа дайындықты бастау және аяқтау мерзімі солтїстік және шыєыс аудандарда
- 1 қыркїйекке дейін, орталықта - 15 қыркїйекке, оңтїстікте - 1 қазанға дейін, барлық
жўмыстардың аяқталу мерзімін есепке ала отырып, орталық жылыту және пештерді қоса
отырып, отты жағуға сынау жүргізу арқылы жергілікті өзін-өзі басқару органымен (қызмет
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көрсетуші ўйым ўсынысымен көрсетілген тұрғын үй қоры) бекітіледі. Қысқы мерзімге
дайындық жўмыстарының жїргізілуін бақылауды жергілікті өзін-өзі басқару органдары,
тұрғын үй қорының меншік иелері және олардың уәкілдері және негізгі мемлекеттік тұрғын
үй инспекциясы жїзеге асырады.
10.7.4 Тұрғын үй қорын қысқы маусымға дайындауға және пайдалануға, оның
инженерлік жабдықтауына жоспар – кестені құру тұрғын үй қорының меншік иесімен
немесе оған қызмет көрсететін ұйыммен қўрастырылады және өткен жылда анықталєан
кемшіліктерінің және көктемгі байқау нәтижелерінің негізінде жергілікті өзін-өзі басқару
органдарымен бекітіледі.
10.7.5 Қысқы маусымға дайындық жұмыстарына (гидравликалық сынауды өткізу,
жөндеу, тексеру және жөндеу) пәтерлерге тоқтаусыз жылу беруді қамтамасыз ететін
(қазандықтар, үйішілік желілер, їйлерде топталєан және жергілікті жылу пунктілері, жылыту
жїйелері, желдету) барлық қўрылєылар кешені жатады.
Қазандықтар, жылу пунктілер және тїйіндер автоматтандыру қўралдарымен, бақылау өлшеу қўралдарымен (БӨҚ), тиекті реттеуші аспаппен, жылыту жїйелерінің ажыратып қосу
схемаларымен, ыстық сумен қамту жүйелері (ЫСҚЖ), суық сумен қамтамасыз ету
жүйелері (ССҚЖ), құйылмалы-сорылатын желдетумен, әртїрлі пайдалану тәртіптерінде
қолданылатын жабдықтаудың (толтырылуда, су ішуге, жылыту жїйелерінен суды ағызу және
т.б.) конструкцияларымен,
жабдықтаудың
техникалық төлқўжаттарымен, режимді
карталармен, параметрлерді жазу журналдарымен, жабдықтау ақауларын жазу
журналдарымен қамсыздандырылєан болуы тиіс.
Кварталішілік желілерді жөндеу жылу (элеватор) түйінінде дросселді құрылғалардың
есептік диаметрлерді тїзетуімен орындалуы тиіс.
Газ шаруашылығының қўрылєылары тиекті – сақтандырғыш клапандары және қысқы
мерзімге қысым реттегіштерге жөндеу жүргізу тиіс.
Сорғыш станциялардың жабдықтары, өртке қарсы жабдықтау жүйелері негізгі және
резервтегі сорғыштармен жабдықталған болуы тиіс және негізгі сорғыштар реттелмеген
және ақаусыз істен шыққан жағдайда автоматты түрде қосылатын резервтегі сорғыштармен
қамсыздандырылған болуы тиіс.
10.7.6
Тұрғын үй қорларын қысқы жағдайда жұмысқа дайындау кезінде
ұйымдастырылады:
- кадрларды дайындау және қайта даярлау: қазандық, жылу пунктілердің қызметкерлерін,
апаттық қызметтің
қызметкерлерін және аула тазалаушы, ағымдағы
жөндеу
жұмысшыларын;
- апаттық қызметті ( автокөлікті, жабдықтауды, байланыс құралдарын, аспаптарды және
инвентарьды, материал қорларын), нұсқаушы қызметшіні дайындау;
- дайындау (қалпына келтіру) үйішілік салқын және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің
схемаларын, канализацияны, орталық жылытуды және желдетуді, газды
тиекті
арматураларды және ажыратқыштарды (электриктерге және темір ұсталарына апаттарды
жою және үйішілік инженерлік жүйелердің ақаулары бойынша) орналасқан
орнын
көрсетумен;
- жылытылмайтын бөлмелерде - өртке қарсы су жүргізетін құбырларды, су жүргізетін
кұбырларды және канализация құбырларын оқшаулауды жөндеу.
10.7.7 Жертөледе су бар болған жағдайда суаратын су өткізу кұбырынан суды тартып
шығаруды, сөндіріп тастауды және бөлшектеу жұмыстарын, су өлшегіш түйінді жылытуды;
аула маңындағы желілердің байқау құдықтарын, канализациялық шығарым құбырларының
және жертөледе төселген құрама құбырдан
ғимараттың шеттеріндегі
жалпы
шығарылымның (тех. еденасты) тоқтаусыз жұмысын қамсыздандыру қажет.
10.7.8 Жылытылмайтын бөлмелерде қысқы дайындық жүргізу барысында ОЖ және
ЫСҚЖ, канализация және су жүргізу құбырларының жағдайын тексеру және құбырлардың
оқшаулануын жөндеу, өртке қарсы су өткізу құбырларын жылылау қажет.
10.7.9 Қысқы мезгілде жертөле және техникалық еденасты саңылауларын қатты аяздар
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болған жағдайда ғана жабуға болады.
10.7.10 От жағатын мезгілдің басын жергілікті өзін-өзі басқару органдары белгілейді.
10.7.11 Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық нысандарының қысқы маусымда
пайдалану дайындығы мыналар бар болғанда бекітіледі:
- ғимараттың қысқы маусымда пайдалану дайындығына төлқұжаты болса;
- автоматика қауіпсіздігінің ақаусыздығына және бақылау-өлшеу құралдарының (БӨҚ)
ғимараттың қазандық және инженерлік жабдықтау туралы актілері болса;
- ақаусыз өртке қарсы жабдықтау жұмысы және техникалық жағдайы туралы актілер;
- қазандықтарды және тұрғындарды от жағатын мерзім басталғанға дейін отынмен
қамтамасыз ету: қатты отын қажеттілігі 70% төмен емес, сұйық отын – қоймалардың бар
болуы бойынша, бірақ орташа айлық шығыннан кем емес, 1 мың м2 жинау ауданына жаяу
жүргіншілердің жолына құм себу 3-4 м3 есептеуден кем емес;
- инвентарь және жинау техникасының дайындығы туралы актілер;
- ғимараттардың және имараттардың қысқы маусымға дайындық сапасын бағалаумен
және әрбір нысан бойынша актілері, сонымен қатар салқын сумен, ыстық сумен жабдықтау
жүйелерін және жылытуды сынау, тазарту, жөндеу туралы қысқы маусымға дайындық
туралы актілері;
Барлық актілер 15 қыркүйекке дейін бекітіледі және тапсырылады.
10.7.12 Қысқы маусымда аула маңындағы желілердің байқау құдықтарының,
канализациялық шығарым құбырларының және жертөледе төселген құрама құбырдан
ғимараттың шеттеріндегі жалпы шығарылымның тоқтаусыз жұмысын қамсыздандыру
қажет.
10.7.13 От жағу мезгілі аяқталғаннан кейін қазандықтар, жылу желілерінің жабдықтары
және жылу пунктілері, жылытудың барлық жүйелері белгіленген талаптарға сәйкес
гидравликалық қысыммен сыналған болуы тиіс.
Қайтадан сынау жүргізілгеннен кейін, сынау кезінде анықталған ақаулар жойылған
болуы тиіс. Жылу желілерін сынау белгіленген талаптарға сәйкес жүргізіледі.
10.7.14 Жазғы маусымда келесі жұмыстар жүргізілген болуы тиіс:
а) қазандықтар бойынша арматураларды тексеру және БӨҚ жабдықтау және автоматика,
қазандық және түтіндіктердің саңылауларын жоюды, операторлардың контингентін
дайындауды және отынды жеткізуді жүзеге асыру: қатты отын қажеттілігін 70% есептеу,
сұйық отын – қоймалардың бар болуы бойынша, бірақ орташа айлық шығыннан кем емес.
Отынның қажетті мөлшеріне есеп – қисап жүргізу қолданыстағы нормативтік - құқықтық
құжаттар бойынша орындалады. Отынды сақтау мерзімі белгіленген талаптарға сәйкес
жасалынады.
б) жылу жүйелері бойынша – желілерді тазарту, арматураларды тексеру, каналдардың
тұрақты және оқтын-оқтын бітеліп қалуын жою, камераларда, жерасты каналдарында және
жертөледе (техникалық еденасты) құбырлардың жылуды өткізбейтін қабатының бұзылуын
қалпына келтіру және ауыстыру.
в) жылу пунктері бойынша – арматураларды және жабдықтарды (сорғыштарды,
жылытқыштарды және т.б.) тексеру;
г) жылыту жүйелері және ыстық сумен қамту бойынша – крандарды және басқа тиекті
кеңейткіш арматураларды және ауа жинағыштарды тексеру, баспалдақ торларында,
жертөледе, шатыр астында және санитарлық түйіндердің текшелерінде құбырлардың
жылуды өткізбейтін қабатының бұзылуын қалпына келтіру және ауыстыру. Радиаторлар
жылытылмайтын жағдайда оларды гидропневматикалық тазартудан өткізу керек. Аяқталған
барлық жөндеу жұмыстары бойынша барлық құрылғылар кешені жылумен жабдықтау
бойынша от жағуға сынау уақытында пайдаланудың жөндеу жұмыстарына жатады;
д) аула сыпырушылар үшін инвентарь және жинау техникасы бойынша - тексеру,
жөндеу, ауыстыру;
е) жаяу жүргіншілердің жолына құм себу үшін құмды тасып жеткізу ( 1 мың м 2 жинау
ауданына 3м3 кем емес есептеуден алынған) және тұздар (құм массасынан 3-5% кем емес
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есептеуден алынған) немесе оның ауыстырғышы;
ж) жалдаушыларға, жалға алушылар және тұрғын үй және қосалқы бөлменің меншік
иелеріне қысқы маусымға тұрғын үйді дайындаук ережелері түсіндіру (терезе және есік
ойықтарына нығыздалған аралық қабат салу, сынған шыныларды ауыстыру және т. б).
к) өрт сөндіруге арналған алғашқы құралдарының бар болуы.
10.8 Біріккен диспетчерлік қызметі, апаттық - жөндеу қызметін ұйымдастыру және
атқаратын қызметі
10.8.1 Біріккен диспетчерлік қызметі (әрі қарай БДҚ) шағын аудандарда орналасқан
тұрғын үйлердің инженерлік жүйелерінің жұмысын
бақылау және тұрғындардың
мәлімдемелері бойынша үйді жабдықтаудың ұсақ ақауларын жою жұмыстарын орындайды.
Сонымен қатар БДҚ міндетіне ғимараттың конструкцияларының апаттық жағдайларында
азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, үй иеленушілердің аумақтарын дер кезінде
жинау, қардың және мұздың жамылғыларынан тазалау жұмыстары кіреді.
10.8.2 БДҚ инженерлік жабдықтаудың жұмыстарын бақылауды жүзеге асырады:
- лифтілердің;
- ыстық сумен қамту және жылыту жүйесін (жылу пунктері, бойлерлі, қазандық,
элеваторлық түйіндер);
- суық сумен қамту жүйесін (сорап қондырғылар, суды айдап тарту), канализацияны;
- газбен жабдықтау жүйесін;
- тұрғын үйлердің электрқалқаны, баспалдақ торларын, подъездерді және аула
аумақтарын жарықтандыру кезекшісін.
- тұрғын үйлерде кодпен бекіткен құрылғыларды;
- ғимараттың жоғарғы қабатын автоматтандырылған өртке қарсы қорғау құралдарын
және қондырғыларды;
- жертөленің, шатырдың, машина тұрған бөлмелердің, лифтілердің, қалқандардың
есіктерін ашу барысында сигнал беруді.
Сонымен қатар, диспетчерлеу жүйесі қамсыздандырады:
- техникалық еденасты және коллекторлардың газбен бүлінуін бақылау;
- қатты сөйлейтін (екі жақты) абоненттермен байланыс (лифтілердің жолаушыларымен,
тұрғындармен, аула тазалаушылармен) қызметтік бөлмелермен, тұрғын үй қорына қызмет
көрсететін ұйыммен, басқа инженерлік жабдықтау нысандарымен (өртке қарсы су өткізетін
кұбыр, түтіннен қорғау, өрт сөндіру дабылы және т.б.).
10.8.3 БДҚ жұмысы тәулік бойы жүзеге асырылады. БДҚ қызметі инженерлік жабдықтау
жұмысына үздіксіз бақылау жүргізеді, оның жұмысын тиісті журналға тіркейді және
апаттың және басқа ұсақ-түйек ақауларды шұғыл түрде жояды; барлық апаттар туралы
немесе сумен жабдықтау жүйелерінің, канализацияның, жылу-, электрмен жабдықтаудың
жұмысының үзілістері туралы тұрғын үй қорына қызмет көрсету ұйымына сонымен қатар
мамандандырылған ұйымдарға лифтілерге қызмет көрсету, газбен жабдықтау, су өткізгіш –
канализациялық құбырлар және т.б. туралы апат қызметіне жедел хабарлайды.
10.8.4 БДҚ ұтымды жұмысты қамтамасыз ету үшін барлық нысандардың, желілер және
имараттар, жабдықтау жүйелерінің барлық өшіруші және тиекті түйіндерінің схемалары,
жерасты коммуникацияларының жоспарлары, тұрғын үйлердің, жертөлелердің және шатыр
асты бөлмелерінің, барлық жұмысшы кілттердің, жұмысшы құжаттама жинағы болуы тиіс.
10.8.5 БДҚ негізгі атқаратын қызметінің бірі тұрғындардың мәлімдемелерін қабылдау
және жұмыстарды орындау болып табылады. Мәлімдемелерді қабылдау тұрғындармен
телефон арқылы тікелей қатынаста болумен, сонымен қатар ғимарат подъездерінде және
лифт кабиналарында орнатылған сөйлесетін құрылғының көмегімен тікелей байланысумен
жүргізіледі.
Тұрғындардың мәлімдемелерін тіркеу және
жұмыстың орындалуын бақылау
тұрғындардың мәлімдемелерін тіркейтін журналдың көмегімен немесе есепке алудың
автоматтандырылған жүйелермен есепке алу бойынша жүзеге асады.
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10.8.6 БДҚ жетекшісі (аға диспетчер) қамтамасыз етеді:
- диспетчерлік жүйелерге, уақыт релесінің ақаусыздығына ерекше назар аударуды,
пульттағы сигнал беру шамдарын, газбен бүлінгенде сигнал бергіштерді, электрлі
фотоажыратқыштарға тәулік сайын байқау жүргізу;
- аппаратураға, құралдарға және аппаратураның ішкі бөліктерін ашпай-ақ байланыс
сымдарына апта сайын сақтандыруды жүргізу,
- диспетчерлік пульттегі жанатын шамдарды ауыстыру;
- диаграмманы сызуға арналған құралдардағы ленталарға, құралдарға қара сияларды
құю, майлауды жүргізу;
- құралдардың, аппаратуралардың немесе байланыс сымдарының ақаулық жағдайын
жөндеуге мәлімдемені тиісті мамандандырылған ұйымға тапсыруды;
- түскен мәлімдемелердің сипаттамаларын және олардың орындалмаған себептеріне
талдау жасау;
- ай сайын қызмет көрсетуші ұйымның жұмысын, жөндеу жұмыстары бойынша
мәлімдемелердің орындалуын бағалау.
10.8.7 Апаттық - жөндеу қызметі (әрі қарай АЖҚ)
тұрғын үйлерде көлемді
зақымдалған, тоқтап қалған, инженерлік жабдықтаудың және конструкциялардың апаттық
жағдайын жедел жою үшін, тұрғын үй қорын, желілерді және нысандарды қалпына келтіру
және қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін құрылады.
Апаттық қызмет көрсету нысандары ретінде аудан аумағында орналасқан, меншік
түрлеріне қарамастан тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар болып келеді. Апаттық
қызмет құрамы қызмет керсететін тұрғын үй қорларының көлеміне және техникалық
жағдайына байланысты іріктеледі.
10.8.8 Апаттық қызмет жүзеге асырады:
- канализация және қоқыс құбырларының ішкі құрылымында бітеліп қалуын жедел
жоюды;
- апаттық қызмет көрсетілетін, меншікті немесе тұрғын үйлерге қызмет көрсететін
ұйымдардың меншігінде тұрған суөткізгіш кұбыр жүйелерінің, жылытудың және
канализацияның апаттық зақымдалуын жою;
- тұрғын үй ұйымдарының меншігінде тұрған, апаттық қызмет көрсетілетін электрмен
жабдықтаудың ішкі желілерінің зақымдалуын жою;
- жұмыстан тыс уақытта азаматтардың қауіпсіздігін, ғимараттың құрылыс
конструкцияларының апаттық жағдайда тұрған қауіпті аймақтарын қоршау арқылы, ілініп
тұрған конструкциялардың, апатты жағдайда тұрған немесе жергілікті өзін-өзі басқару
органдары арқылы азаматтарды бөлмеден көшіру, өмір сүру қауіпсіздігі бойынша шаралар
қабылдауды қамтамасыз ету;
- апаттық қызметке бекітілген техникаларды ақаусыз жағдайда күтіп ұстау және оларды
тағайындалған мақсатта қолдану.
10.8.9 Апат туралы немесе суөткізгіш кұбырлардың магистралдарына, канализацияға,
жылумен жабдықтауға, телефон желілеріне, жерасты күшті электрлі және торапты желілерге,
трансформаторлық қосалқы станцияларға және кіріс шкафтарына, газ құбырларына және
газды жабдықтауға зақымдалуы немесе апаттық жағдай туралы сигнал берілген жағдайда
апаттық қызмет тиісті мамандандырылған коммуналдық кәсіпорындарға, олардың апаттық
қызметіне хабарлауға міндетті және көрсетілген қызметтермен апаттарды толық жоюға
қажетті жұмыстардың орындалуын бақылап отыруға міндетті.
Апаттық қызмет көрсететін қызметші және материалдық бөлімі апат болған орынға
тәуліктің қай сағатында болса да шұғыл түрде бригадалармен шығуды қамтамасыз ету үшін
әрқашанда тұрақты дайындықта болуы тиіс,
Апаттық қызметтің бөлмелерінде: аудан схемасы, тізімі және ұйымдардың мекенжайлары, апаттарды есепке алу журналы, қалалық телефондар, шаруашылық жетекшілерінің
үйінің мекен-жайлары, олардың үйінің және қызмет орнының телефондары болуы тиіс.
Жұмыс уақытынан тыс және мерекелік күндері АЖҚ тұрғын үй қорына қызмет
63

көрсететін диспетчерлік қызмет ұйымдарымен бірлесіп тұрғын үйлерде және қызмет көрсету
нысандарында инженерлік жүйелердің апаттарын дер кезінде жоюды қамсыздандырады,
сонымен қатар стихиялық апаттар (дауылдар, күшті қар жауу, жолдарды мұз басу,
температураның күрт төмендеуі және т.б.) болғанда ұйымдық - техникалық шешімдерді
қабылдайды; қабылданған шешімдер туралы жоғарыда тұрған диспетчерлік қызмет және
жергілікті өзін-өзі басқару органының басшылығына баяндайды.
10.9 Ғимараттардың техникалық жағдайын тескеру жүйесі
10.9.1 Тұрғын үй ғимараттардың техникалық жағдайын тексеру жүйесіне ғимаратты
тексеру мақсатына және пайдалану кезеңіне байланысты келесідегідей түрлер кіреді:
- ғимараттың техникалық күйіне жоспарлы және кезектен тыс қараулар
(профилактикалық бақылау) процесінде, сондай-ақ тұрғын қорды тұтас техникалық тексеру
барысында аспаптық бақылау;
- ғимаратты күрделі жөндеуді және қайта құрылымдауды жобалау үшін техникалық
тексеру;
- ғимаратты сараптамалық тексеру;
- күрделі жөнделген (қайта құрылымдалған) ғимараттың техникалық күйін аспаптық
қабылдау бақылауы.
10.9.2 Имаратты күйін техникалық тексеру жүйесіне бақылаудың келесідегідей түрлері
кіреді:
- алдын ала тексеру;
- толық аспаптық тексеру.
10.9.3 Ғимараттың техникалық күйіне жоспарлы және кезектен тыс қарайлар
(профилактикалық бақылау) процесінде аспаптық бақылау пайдаланушы ұйым (ПМК, КСУ,
ғимаратты, имаратты пайдалану қызметі) қызметкерлерімен орындалуы тиіс.
Аспаптық бақылау пайдаланушы ұйымның пайдалану қызметіне арналған қаржысы
есебінен жүзеге асырылады.
10.9.4 Тұрғын қорын тұтастай техникалық тексеру пайдаланушы ұйымның қызметкерлері
қатысуымен мамандандырылған ғылыми-зерттеу немесе жобалау-ізденістер ұйымдарымен
орындалады.
Тұрғын қорын тұтастай тексеру ағымдық және күрделі жөндеулер қаржысы есебінен
жүзеге асырылады.
10.9.5 Ғимаратты күрделі жөндеу мен қайта құрылымдауды жобалау үшін техникалық
тексеру, ғимаратты сараптамалық тексеру, күрделі жөнделген (қайта құрылымданған)
ғимараттың техникалық күйін аспаптық қабылдау бақылауы және имараттарды техникалық
тексеру көрсетілген қызметтерді жүзеге асыру құқығына арналға тиісті лицензиясы бар
мамандандырылған ғылыми-зерттеу немесе жобалау-ізденістер ұйымымен, тиісті техникалық
тапсырма алғаннан кейін жүргізілуі тиіс.
10.9.6 Ғимаратты күрделі жендеуді және қайта құрылымдауды жобалауға арналған
техникалық тексеру ғимаратты күрделі жөндеупе (қайта құрылымдауға) арналған қаржы
есебінен орындалады.
10.9.7 Ғимаратты сараптамалық тексеру мынадай жағдайларда жүргізіледі:
- құрылымның, ғимараттың, имараттың 60 % - тен артық белгіленген жалпы табиғи
ескіріп тозуында;
- ғимараттарда, имараттарда көтергіш және қоршау құрылымдарының апаталдылық
сипатты зақымдарының барлығында;
- ғимаратты, имаратты пайдаланудың нормативтік мерзімдері біткеннен кейін.
10.9.8 Имараттарды техникалық тексеру мынадай жағдайларда жүргізіледі:
- мерзімді және кезектен тыс қарауларда, ерекше жауапты әлементтер мен қосылыстардың
қирау қауіптілігін танытатын ақаулары мен зақымдарының табылуы;
- өрттер мен күтпеген апаттарда;
- ҚР ТЖА жанындағы Мемлекеттік тау-кен-техникалық қадағалау инспекциясының
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жарлығы бойынша;
- өндіріс технологиясын өзгерту немесе оны шоғырландыру немесе оны сақтауда;
- ұйымға өндірісті және объектілерді пайдалануға арналған лицензияларды алу үшін
өнеркәсіптік ғимараттар мен имараттардың күйі туралы қорытындының қолда болу
қажеттілігінде;
- тексеру мерзімдерінің немесе пайдаланудың нормативтік мерзімдерінің етуі;
-иегер өзгерген жағдайда;
- ұйымды сақтандыру кезінде;
- жөндеудің немесе қайта құрудың экономикалық орындылығын анықтау үшін;
- қалыпты табиғи-климаттық әсері (қарлы, желді )өсу кезінде
10.9.9 Тапсырыс беруші (құрылыс салушы) мамандандырылған ғылыми-зерттеу немесе
жобалау-ізденістер ұйымымен (онан әрі - «орындаушымен») техникалық тексеру жүргізу
кезінде мыналарды атқаруы тиіс:
- техникалық тексеру жүргізуге арналған техникалық тапсырманы дайындау және
Орындаушыға техникалық тапсырмалар жөне жұмыстар бағдарламаларына сәйкес
жұмыстарды жүргізуге арналған барлық шарттарды қамтамасыз ету;
- техникалық тексеру жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету;
- техникалық тексеру процесінде анықталған ақаулар мен аяқталмағандарды жоюды,
орындалу жөнінде ғимараттың, имараттың төлқұжатында белгі соға отырып, бақылау.
10.9.10 Құрылыс-жинақтау және жөндеу-құрылыстық ұйымдары күрделі жөнделген
(қайта құруда) ғимараттың техникалық күйін аспаптық қабылдау бақылау кезінде мыналарды
атқаруы тиіс:
- орындаушыға объектінің тексеруге белгіленген барлық учаскелеріне қолжетімділікті
қамтамасыз ету;
- орындаушыға барлық орындаушылық құжаттаманы (жоба, жұмыстар журналы,
жасырын жұмыстарға арналған жене т.с.) ұсыну;
- орындаушымен белгіленген геодезиялық маркалардың, реперлердің және белгілердің
сақталушылығын қамтамсыз ету;
- аспаптық қабылдау бақылауымен анықталған ақаулар мен аяқталмағандарды дер кезінде
жою.
10.9.11 Аспаптық қабылдау бақылауын жүргізу құрылыс-жинақтау (жендеу-құрылыс)
ұйымдарынан объектіні пайдаланудың екі жылдық кепілдік мерзімді барысында анықталған
ақауларды жоюға арналған жауапкершілікті алып тастамайды.
10.9.12 Орындаушының мынадай құқығы бар:
- тапсырыс берушіден техникалық тексеру бойынша орындауға қажетті барлық жобалаутехникалық құжаттаманы алу;
- қажетті қайталанба өлшеу кезінде реперлерді, маркаларды и күйбелгілерін белгілеу;
- жеке құрылымдық элементтерді, олардың күйін бақылаудың бұзбайтын әдістерімен
бағалау мүмкін болмаса немесе тексеру нәтижелерін дәлдеу қажеттігі кезінде ашуды жүргізу;
10.9.13 Тапсырыс берушіде ғимаратқа, имаратқа арналған жобалау-техникалық құжаттама
жоқ болса немесе толық жинақталмаса. Орындаушы Тапсырыс берушімен жасалған қосымша
шартпен (Орындаушыда керсетілген қызметті жүзеге асыру қүқығына арналған тиісті
лицензия бар болса және тиісті техникалық тапсырма алғаннан кейін) оны қалыптастыру
бойынша жұмыстар орындауы мумкін.
10.9.14 Техникалық тексеруді орындаушы мамандандырылған ұйым жүргізілген
зерттеулердің сапасы, шығарылған шешімдердің дұрыстығы және оларды тәжірибеде іске
асырудың болуы мүмкін салдарлары үшін жауапкершілікте болады.
10.9.15 Мамандандырылған ұйымның техникалық тексерудің нәтижелері жөніндегі
барлық қорытындылары мен нұсқаулары тапсырыс беруші орындау үшін міндетті болып
табылады.
10.9.16 Ғимаратты және имаратты техникалық тексеру кезінде қолданылатын сынау,
өлшеу және бақылау құралдары дер кезілік тексеруге белгіленген тертіпте тартылуы және
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метеорологиялық қамтамасыз етуге сәйкес болуы тиіс.
10.9.17 Ғимараттарды және имараттарды техникалық тексеру женіндегі жұмыстарды
орындау кезінде және құралдар және жабдықтармен жұмыс кезінде қауіпсіздігін сақтау
қажет.
10.10 Ғимараттың техникалық жағдайына мониторинг
10.10.1 Мониторинг тағайындалуы, міндеттері және мақсаттары
10.10.1.1 Пайдаланатын ғимараттар мониторингі жаңадан салынатын нысандар және
қоршаған ортаны қорғауға ықпал жасау аймағында тұрған ғимараттардың және
имараттардың сенімділігін қамтамасыз етуге арналған кешенді жүйе болып табылады.
10.10.1.2 Мониторинг мақсаты құрылыс жүргізгенде немесе қайта құрылымдауда оның
айналасындағы ғимараттарға және имараттарға, құрылысты салу мерзіміне және келесі
жылдары пайдалануда атмосфералық, геологиялық және гидрогеологиялық ортаға тигізетін
әсерін, олардың жағдайларының өзгеруіне болжам жасау, мерзімді ақауларды дер кезінде
табу, келеңсіз процестерден сақтау және жою, болжау нәтижелерін дәлдеу және жоба
бойынша белгіленген шешімдердің түзетулерін бағалау болып келеді.
10.10.1.3 Мониторинг міндеттері қолданыстағы ғимараттардың және имараттардың
пайдалану сенімділігін және мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етуге шешімдер шығару, тар
ортада келеңсіз өзгертулерді болдырмау, конструкциялардың ақауларын сақтау және жою,
сонымен қатар қабылданған шешімдердің орындалуына бақылау жүргізуді жүзеге асыру
болып келеді.
10.10.1.4 Мониторинг жүргізудің мерзімдері:
- кепілді мерзім, ғимарат пайдалануға берілгеннен кейін;
- ғимаратты пайдаланғаннан кейін 25 жылдан астам уақыт аралығында;
- ғимаратқа күрделі жөндеу немесе қайта құрылымдаудан кейін;
- техникалық тексеру нәтижелері бойынша.
10.10.1.5 Мониторинг процесінде жаңа құрылыс немесе нысандарды қайта құрылымдау,
олардың пайдалану жарамдылығының әсерінен пайдаланатын ғимараттар және
имараттардың жағдайларының сипаттамасын сапалы және сандық өзгерістерге әкелетін
статикалық, динамикалық және техногенды әсердің барлық кешендері қарастырылуы тиіс.
Олардың пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету үшін қажет болған жағдайда
конструкциялық немесе басқа да қорғау шаралары жасалуы тиіс.
10.10.1.6 Мониторинг тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасы бойынша жоба
бойынша белгіленген шешімдерді және жұмыстардың орындалу технологияларын жасайтын,
геотехникалық зерттеу жұмыстарымен айналысатын мамандандырылған ұйым жүзеге
асыратын жаңа құрылысқа немесе нысанды қайта құрылымдауға ғылыми - техникалық
жолдама беру жұмыстарының құрама бөлігі болып келеді.
10.10.1.7 Жаңа құрылыс жүргізгенде немесе нысандарды қайта құруда, әсіресе құрылысы
тығыз орналасқан, тарихи ескерткіштер және сәулет ескерткіштер бар аудандарда
мониторинг ғылыми - зерттеу ұйымдарынан және бас мердігерден, ғылыми-техникалық
тапсырыс беруші өкілдерден, бас жобалаушыдан құралған
координациялық кеңес
басшылығымен жүзеге асады.
10.10.1.8 Мониторинг арнайы дайындалған жоба немесе бағдарлама бойынша өткізілуі
қажет. Құрылыс немесе қайта құрылымдау жобасының құрамына «Құрылыстағы
мониторинг жүйесі» бөлімін кіргізген жөн. Бұл бөлімді құрастыруға мамандандырылған
ұйымдарды қатыстыру тиіс.
10.10.2 Мониторинг құрамы
10.10.2.1 Мониторинг атқаратын қызметі бойынша келесі бөлімшелерден тұрады:
- нысанды, жаңа салынатын құрылыстың нысаны немесе қайта құрылымдауда, олардың
айналасындағы ғимараттар және жерасты имараттары, сонымен қатар инфрақұрылым
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нысандарында негіздердің, іргетастардың және салмақ түсіретін конструкциялардың
жағдайларын бақылаудың барлық түрлері кіреді;
- геологиялық-гидрологиялық, топырақтардың, жерасты суларының деңгейінің,
құрамының өзгерістері және бұзылған процестерді жетілдіру: эрозияның, көшкіндердің,
карст-ажырату құбылыстардың, жер бетінің шөгуі және т.б., сонымен қатар температуралық,
электрлік және басқа физикалық өрістің өзгерістерінің режимді бақылау жүйелері;
- экологиялық - биологиялық, радиациялық және т.б., жағдайларда қоршаған табиғи
ортаның өзгерістерін бақылау жүйесі
- аналитикалық, бақылау нәтижелерін бағалау және талдау, есептік болжамдарды
орындау, болжам шамаларының параметрлерін өлшеу нәтижелерімен салыстыру, зиянды
әсерлерден келеңсіз зардаптардың алдын-алу шараларын дайындау немесе осы зиянды
әсерлердің қарқынды күшеюін жою және болдырмау;
10.10.2.2 Мониторингке қосымша мыналар кіреді
- қажетті есептік болжамдарды орындауға арналған қосымша инженерлік-геологиялық
іздестірулердің құрамына және көлеміне қойылатын талаптарды дайындау;
- ғимараттардың және имараттардың техникалық жағдайына қойылатын талаптарды
дайындау
- ғимараттардың
және имараттардың рұқсат етілетін шекті және біркелкі емес
деформация шамаларына қойылатын талаптарды дайындау;
- іргетастарға әсер ететін жүктеме шамаларын есептеу, іргетас табанындағы топыраққа
түсетін нақты қысымды есептеу және оның есептік кедергісімен ҚР ҚНжЕ 5.01-01-2002
бойынша топырақты негіздермен тең болуы;
- қадалы іргетастардың жүктемелерін ҚР ҚНжЕ 5.01-03-2002 бойынша есептеу;
- ғимараттардың және имараттардың конструкциялары бойынша жерүсті және жерасты
бөліктеріне техникалық мәліметтерді жинақтау және саралау;
- салынған құрылыстың іргетастарын және негіздерін күшейту бойынша техникалық
құжаттама немесе жобаны саралау;
10.10.2.3 Мониторинг әдістері және техникалық құралдары салынған имараттардың
жауаптылық деңгейіне, олардың конструкциялық ерекшеліктеріне, жаңа нысандарды
тұрғызу тәсілдеріне, алаңдардың геологиялық және гидрогеологиялық
шарттарына,
салынған құрылыс тығыздығына, геотехникалық болжамдардың нәтижелерімен сәйкес
имараттардың пайдалану талаптарына байланысты белгіленуі тиіс.
10.10.2.4 Геотехникалық категория нысанның қиындығын мониторинг бағдарламасында
бейнеленген имараттың жауаптылық деңгейін және өткен жылдарда іздестірілген
материалдарды саралау негізінде мониторинг басталғанға дейін анықтайды. Бұл категория
жобалаудың барлық сатыларында және мониторинг жүргізу барысында анқыталған болуы
мүмкін.
10.10.2.5 Геотехникалық категорияняң үш түрі белгілі (I, II и III).
Әртүрлі топырақтық жағдайда жатқан, әртүрі деңгейдегі нысаналарды олардың
геотехникалық категориясына және топырақтардың сипаттамасы мен қадалардың
көтергіштік қабілеттілігіне байланысты ҚР ҚНжЕ 5.01-03-2002 бөлімдеріне сәйкес орындау
керек.
10.10.2.6 Қоршаған ортаның қасиеті өзгерістерін, радиациялық және т.б. жағдайларды
байқайтын эколого-биологиялық байқаулар қауіпті процессті құрылыс өндіріс
нысандарында, иондаушы сәулелену көздерінде, атмосфераның кірленуі, топырақтардың
қасиеттернің бұзылуы, сонымен бірге топырақтар мен сулардың, олардың құрылыс
материалдарына агрессивтігі кезінде жүргізілуі керек.
Экологиялық байқаулардың құрамы мен көлемі қолданыстағы нормативті құжаттардың
бағдарламалық жұмыстарына сәйкес болуы керек.
10.10.2.7.Мониторингтің іске асуы бірнеше кезеңдерде жүргізіледі:
- қайта салынып жатқан нысананың іргетастар мен негіздерінде мүмкін болатын
топырақтар деформациясының теориялық есептеулері;
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- жаңа құрылыспен жұмыс өндірісінің қолданыстағы үймереттер мен ғимараттарға әсерін
бағалау;
- жаңа құрылыстың қолданыстағы үймереттер мен ғимараттарға әсерін байқайтын байқау
жүйесін өндеу;
- болмыста құралдарды орнату;
- құрылыс барысында мониторингті іске асыру, негіздің қалпына келуіне дейін.
Мониторингті барлық ауытқуларды тез анықтайтын, барлық процессті реттейтін
автоматтандырылған жиынтықты бағдарламаларды қолданумен жүргізу жөн болады.
10.10.3 Мониторингке қойылатын жалпы талаптар
10.10.3.1 Байқау жүйесін тандау кезінде процесстердің жүру жылдамдығының болжамды
есептік өлшемдерін және олардың уақытта өзгеруін, өлшеулердің мерзімін, ауа райының
өзгеруіне байланысты өлшем қателіктерін, сонымен бірге геофизикалық, температуралық,
электрлік және басқа да ауытқушылықтарды ескеру қажет.
10.10.3.2 Байқау жүйесінің және бақылау әдістерінің нақтылығы алынған мәліметтердің
шыңдығын, өлшемдердің нәтижелерінің болжам есептеулеріне сәйкестігін, сонымен бірге
жеке байқау жүйелерінің кеңістікте және уақытта қойылған талаптарға сәйкес келуін
қамтамассыз етуі керек.
10.10.3.3 Ұзақ мониторингті байқауларды жүргізу барысында сыртқы жағдайлардың
өзгерістеріне байланысты өлшеу құралдарының өлшемдерін тұрақтандыруды қамтамассыз
етуі керек. Қажет болса өлшем құралдарын салып қоюға және температураның, ауа
ылғалдылығ ымен басқа да факторлар өзгерістеріне байланысты өлшемдер нәтижелеріне
жөндеулер кіргізуге болады.
10.10.3.4 Байқауға қолданылатын құралдар мен жабдықтар сертификатталған немесе
қолданыстағы нормалар талаптарына сәйкес тексерілуі керек.
10.10.3.5 Өлшемдер нүктелерін тандауды МЕСТ 24846-81 ұсыныстарына сәйкес
жүргізілуі керек. Көп өзгерістері бар аумақтарда байқалатын нүктелер саны да көп болуы
керек. Осыған сәйкес байқаулар жиілігі байқалатын процесстердің жылдамдығына сәйкес
болуы керек.
10.10.4 Мониторинг жүргізудің технологиясы
10.10.4.1 Жобалау сатыларында мыналар анықталған болуы тиіс:
- нысанға қатысты негізгі пайдалану талаптары;
- деформация мен күштің өлшемдерін есептік болжау ;
- байқаулар бағдарламасы мен байқаулар жүйелерін өндеу.
10.10.4.2 Құрылыс немесе қайта құру сатысында орындалады:
- байқау жүйелерін орнату;
- байқауларды өндеу.
Байқаулар өндірісі кезінде деформациялар мен күштердің есептік және байқау
шамаларын салыстыру және салыстыру нәтижелері негізінде пайдалану талаптарының
орындалуын бағалау жүзеге асырылады.
Қажет болған жағдайларда пайдалану
талаптарының орындалуы, соған орай салынып немесе қайта салынып жатқан нысаналарына
жақын орналасқан ғимараттар мен үймереттердің пайдалану беріктігін қамтамассыз ету
бойынша қосымша шаралар өндеуге болады.
Қосымша шараларды орындағаннан кейін байқау мерзімінде пайдалану талаптардың
орындалғаны туралы тексеріс жүргізіледі.
10.10.5 Қайта құруда немесе жаңадан салынып жатқан нысандарға жақын
орналасқан үймереттер мен ғимараттардың іргетастары мен негіздерінің
деформациясын есептік болжау
10.10.5.1 Топырақтық негізіне жүктің жоғарылауымен жаңадан, сонымен бірге бұрын
салынған үймереттер мен ғимараттарды қайта құру үшін ақырғы және қарапайым пайдалану
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сақтығын қамтамассыз ететін шараларды орындау қажет.
10.10.5.2 Қорғаныс шаралардың құрамы мен көлемі деформация болжамын қолдану
негізінде жаңадан немесе қайта салынатын нысаналарды жобалау стадиясында анықталады.
Бұрын салынған нысаналарға жақын орналасқан үймереттер мен ғимараттардың
жобалары тәжірибеде аяқталмаған болып саналмайды, себебі осы нысаналарда болатын
деформацияларды алдын алатын шаралар қарастырылмаған.
10.10.5.3 Деформацияны есептік болжау – бұл қолданыстағы үймереттер мен
ғимараттардың және олардың жерүсті немесе жерасты нысана конструкцияларының
(шөгулер, түсулер, жылжулар) салмағы кезінде топырақтың кернеулік деформациялық
қасиеттернің өзгеруі кезінде пайда болатын негіздің қосымша деформациясының
өлшемдерін есептеу болып табылады.
Деформацияның есептік және ақиқат өлшемдерінің әртүрлі болған жағдайда, оған
қорғаныс шараларының құрамы мен көлеміне байланысты түзетулер еңгізген кезде ерекше
маңызды ғимараттар мен үймереттер үшін деформацияның есептік болжамы байқауларды
құралдармен орындау арқылы тексеріледі.
10.10.5.4 Деформациялардың есептік болжамы келесі жағдайларға сәйкес орындалуы
керек:
- жаңадан немесе қайта салынатын құрылыс жақын орналасқан нысандар негіз қабатына
түсетін кернеу шамасын жоғарылатса;
- жаңадан салынып жатқан нысананың әсерінен қолданыстағы нысанға қосымша жүк
түссе (терең қазаңшұңқырлар қазу, тоннель өткізу, жағымсыз геологиялық процестердің
дамуы: суффозия, көшкін және т.б.);
- жаңадан немесе қайта салынатын нысан жақын орналасқан нысан негізіне динамикалық
әсер берсе (метрополитен трассасының болуы, көлік, құрылыс механизмдерінің және т.б.
әсерлері).
Жаңадан салынған нысан негізі қолданыстағы жақын орналасқан нысан негізінің шөгуіне
қатысты болмайды, егер арасындағы арақашықтық LH болса мұнда Н – жаңа нысана
астындағы топырақтардың сығылу қалыңдығының қуаттылығы. Егер арақашықтығы L05H
болса, тиетін әсер көп емес.
10.10.5.5 Қолданыстағы үймереттер мен ғимараттар іргетастарының жақын орналасқан
нысаналардан түсетін жүктің әсерінен пайда болатын қосымша шөгуінің есептік болжамын
келесі жолмен жүргізуге болады: сайыз орнатылған іргетастар үшін ҚР ҚНжЕ 5.01-01-2002
бойынша, қадалы іргетастар үшін – ҚР ҚНжЕ 5.01-03-2002 бойынша.
Пайдаланудағы үймереттер мен ғимараттар іргетастарының жақын орналасқан
нысандарынан түсетін жүктің әсерінен пайда болатын қосымша шөгуі, олардың меншік
шөгуінің тұрақтануы негізінде анықталынады.
Қажет болған жағдайларда топырақтың көлденең деформациясының есептік болжамы,
іргетастардың көлденең орын ауыстыруы және инженерлік-геологиялық жағдайларға, жаңа
немесе қайта салынатын құрылыс кезінде қолданылатын жұмыстардың түрлеріне
байланысты факторлар анықталынады.
10.10.5.6 Есептеу жолымен анықталған қосымша деформациялар шамалары ғимараттың
түрі мен оның жағдайының категориясына байланысты мүмкін болатын шектік
шамаларынан аспауы керек. Егер осы шарт орындалмаған жағдайда, қайта салынатын
нысананың жақын орналасқан ғимараттарға әсерін төмендететін шаралар қолдану қажет.
10.10.5.7 Қолданыстағы ғимарат конструкцияларындағы қосымша қисықтарды бағалау
үшін жаңадан салынатын ғимараттың екі нүктесінен қосымша шөгулер анықталады. Осыған
сәйкес қисықтың шамасы осы шөгулердің айырмасына тең болады.
10.10.5.8 Қолданыстағы ғимарат конструкцияларының қосымша жантаюын бағалау үшін
жаңадан салынатын ғимараттың шөгуін анықтау қажет: жаңа ғимараттың қолданыстағы
ғимаратқа түйісу шекарасынан (жіңішке ғимараттар немесе блоктар үшін). Осыған сәйкес
жантаюдың шамасы айтылған шөгулердің айырмасына тең болады, ғимараттың еңіне В
сәйкес.
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Ұзын ғимараттар үшін В ретінде түйісу нүктесінен шөгу әсер етпейтін нүктесіне дейінгі
сызықтар қолданылады.
10.10.5.9 Пайдаланылатын ғимараттар үшін қосымша шөгулердің қауіпті дәрежесі
олардың жағдайына байланысты екенін біле отырып, жаңадан немесе қайта салынатын
нысаналардың қолданыстағы үймереттер мен ғимараттарға жантаю, қисаю шөгулерін
анықтау кезінде олардың жағдайларына баға беру керек.
10.10.5.10 Үймереттер мен ғимараттарға жақын орналасқан жерасты ғимараттары, көлік,
коллекторлы және коммуникациялы тоннельдер, жерасты өтімдер және басқа да нысаналар
құрылысы кезінде шөгудің есептік болжамын топырақтар жүрісінің сызықсыз әдісін
қолданумен соңғы элементтер әдісі арқылы (СЭӘ) табуға болады, онда беттің тік және
көлденең орын ауыстырулары анықталынады.
10.10.5.11 Үймереттер мен ғимараттардың қосымша шөгуін болжау сұрақтары кезінде,
карсты-суффозиялық процесстер дамыған аудандарды ұсынуға болады.
10.10.5.12 10.10.5.10 пунктте ұсынылған жер беті деформациясын болжайтын әдіс
жобалау стадиясында қолданылады. Жерасты ғимаратының құрылысы кезеңдер бойынша
жүргізілсе, беттің деформациясын есептеу әрбір кезеңде қабылданатын құрылыс
технологиясына сәйкес жүргізіледі.
10.10.5.13 Есептеулерге қажетті берілген мәліметтер салынатын ғимарат орналасқан
аумақтың инженерлік-геологиялық жағдайынан, қолданыстағы ғимарат іргетасына түсетін
жүктердің шамасынан, топырақтардың сипаттамасынан, салынатын және қолданыстағы
ғимараттардың жағымды әсері жөніндегі мәліметтерден тұрады.
Айтылған мәліметтерден басқа, құрылыс технологиясы бағаланады, қауіпті жұмыстар
түрлері және де іргетастардың қосымша шөгуін түсіндіретін факторлар анықталынады.
10.10.5.14 Жақын орналасқан нысаналар топырақтар негізіне динамикалық әсерлер түссе
(ғимараттар, жерасты ғимараттары, коммуникациялар және т.б.), деформацияларды болжау
сынақтар нәтижелері бойынша жүргізіледі.
10.10.6 Стационарды бақылау және жергілікті мониторинг
10.10.6.1 Жаңында пайдаланылатын ғимараттары бар жаңа немесе қайта салынатын
құрылыс аумағының инженерлік-геологиялық жағдайын анықтайтын өлшемдер мен
бақылаулар жүйесіне рельефті, геологиялық құрылымды, тектоникалық, геоморфологиялық
және гидрогеологиялық жағдайларын, топырақтардың құрамы мен қасиеттерін анықтау,
сонымен бірге инженерлік-геологиялық ізденістер мәліметтері бойынша геологиялық
ортаның жеке элементтерінің өзгеруін болжау жатады.
10.10.6.2 Жаңында пайдаланылатын ғимараттары бар жаңа немесе қайта салынатын
құрылыстың деформацияларының есептік болжамын анықтау үшін топырақтардың
сипаттамалары қолданыстағы құжаттарға сәйкес жобалау стадиясында анықталуы тиіс.
Нысаналардың құрылысы мен пайдалануы уақытында жұмыс құжатында берілген
мәліметтерге табиғи жағдайлардың сәйкес келуі, сонымен бірге үймереттер мен
ғимараттардың іргетастары мен негіздерінің техникалық жағдайдың бағалануы жобалық
талаптарға сәйкес келуі арнайы зерттеулер мен байқаулар жүргізу кезінде орындалатын
инженерлік-геологиялық ізденістер материалдары бойынша жүргізілуі керек, ал ерекше
жағдайларда-маңызды ғимараттар үшін - қоршаған ортаның немесе оның элементтерінің
жергілікті мониторингі негізінде жүргізіледі.
10.10.6.3 Ауданның инженерлік-геологиялық өзгерістері кезінде есептеулер болжамын
анықтау үшін топырақтар мен қауіпті геологиялық процесстердің арнайы ерекшеліктерін
ескеру қажет, сонымен қатар геологиялық ортаға әсер ететін техногенді жүктердің
мәліметтерін келтіру керек.
10.10.6.4 Қауіпті геологиялық құбылыстарға қазіргі жер беті геодинамикасының
қозғалыстары, эрозия, карсты-суффозиялық құлаулар мен түсулер, көшкіндер, алаңның су
басуы, техногенді және басқа да әлсіз топырақтардың болуы, температуралық, электрлік
және басқа да физикалық өрістер ауытқушылықтары жатады.
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10.10.6.5 Карсты-суффозиялық процесстермен шұңқыр тәрізді құлаулар жатады,
шұңқырлар диаметрі 2 –ден 40 м –ге дейін және тереңдігі 8 м –ге дейін болады.
10.10.6.6 Деформациялардың есептік болжамын орындаған кезде, келесі шарттарды
ескеру қажет
- қолданыстағы құрылыс ауданының табиғи жағдайын бағалау;
- қоршаған ортаға су басу әсерінің қауіптілігін бағалау;
- техногенді факторлар әсерін ескере отырып алаңның инженерлік-геологиялық,
гидрогеологиялық және гидрологиялық жағдайларының өзгерістерін, сонымен қатар қауіпті
геологиялық процесстердің дамуы мен таралуын болжау; жербеті және жерасты суларының
деңгейлік, химиялық және температуралық тәртіптерінің өзгерістерін, алаңның табиғи және
жасанды дренажының жағдайын бағалау.
10.10.6.7 Қолданыстағы ғимараттар жаңындағы жаңа немесе қайта салынатын құрылыс
кезінде инженерлік-геологиялық арнайы зерттеулер жүргізу керек, себебі құрылыс
жұмыстары кезінде қолданыстағы ғимараттарға қауіп төнуі мүмкін немесе қауіпті
инженерлік-геологиялық және геологиялық процестер тууы мүмкін.
10.10.6.8 Жергілікті мониторинг (стационарлы бақылау) бақылайтын бөлімшелер
негізінде (ұңғыма, нүктелер) геологиялық ортаның кейбір бөліктерінің өзгерістерін
бақылайды.
10.10.6.9 Стационарлы бақылаударды тығыз және қауіпті геологиялық процесстердің
дамуы жағдайында келесі зерттеулер үшін жүргізеді:
- қауіпті процесстердің динамикасы (карст, көшкін, геодинамикалық процесстер және
т.б.);
- су басудың дамуы, қазылған алаңдардың деформациясы, алаңдардың шөгуі мен түсуі;
- топырақтардың қасиеттері мен құрамының, деңгейлік, жерасты суларының
температуралық және геодинамикалық тәртіптерінің, маусымдық тондану тереңдігінің
өзгеруі;
- үймереттер мен ғимараттардың іргетас негізі топырақтарының қасиеттерінің өзгеруі,
шөгуі, ісінуі және басқа да өзгерістер.
Станционарлы бақылауларды тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасы негізіндегі
жұмыстар бағдарламасына сәйкес жүргізу керек. Жұмыстар бағдарламасы дегеніміз
зерттелетін алаңның табиғи және техногендік жағдайларына, өлшемдеріне, ғимараттардың
геотехникалық категориясы мен қауіпті жұмыстардың түрлеріне байланысты жүргізілетін
бақылаулардың құрамы (бақылайтын жүйелердің түрдері), жұмыстар көлемі (бақылаулардың
мерзімі мен ұзақтылығы), стационарлы бақылаулардың жүргізу әдістері (визуалды,
құралдық) болып табылады.
10.10.6.10 Станционарлы бақылаулар кезінде уақытта және кеңістікте геологиялық
ортаның жеке компоненттерінің сандық сипаттамаларының өзгерістерін қамтамассыз ету
керек, себебі олар зерттелетін ғимараттың инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық
жағдайларының өзгерістерін болжап бағалайды, уақытымен ақауларды табады, жағымсыз
процесстерді алдын-алып жояды, қабылданған жобалық шешімдер мен есептік болжамдарды
нақтылайды.
10.10.6.11 Стационарлы бақылауларды арнайы жабыдқталған байқау жүйелерінде
жүргізу керек.
10.10.6.12 Алға қойылған тапсырмаларға сәйкес стационарлы бақылауларды жүргізу
үшін
геологиялық
ортаның
бөлек
компоненттерінің
өзгерістерін
байқайтын
гидрогеологиялық, инженерлік-геодезиялық және геофизикалық бақылауларды қолдану
керек. Қосымша бақылау әдістері ретінде газды-эманационды және зондты-каротажды
зертеулер қолданылады. Жұмыстар бағдарламасына сәйкес келетін қолданыстағы нормативті
құжаттарда қарастырылған басқа да әдістерді қолдануға болады.
10.10.6.13 Егер қолданыстағы ғимараттары бар жаңа немесе қайта салынатын құрылыс
ауданыңда жерасты сулары, су басу қауіпі немесе топырақтардың қасиеттеріне жерасты
сулары әсер етсе, сонымен бірге қауіпті геологиялық процесстердің (карст, суффозия,
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көшкін, тондану және т.б.) қарқыңды дамуы кезінде тәртіпті гидрогеологиялық бақылаулар
жүргізілуі керек.
10.10.6.14 Геодезиялық бақылаулар кезінде келесі жұмыстар атқарылады:
- деформацияның абсолюттік және салыстырмалы шамаларын анықтау және олардың
есептік мәндерін салыстыру;
- ғимаратты пайдалану кезіндегі деформациялардың қауіпті дәрежесімен пайда болу
себептерін анықтау
- пайда болатын деформацияларды жою бойынша уақытымен шаралар қабылдау;
- есептеулер әдісін нақтылау және әртүрлі ғимараттар түрлері үшін деформацияларды
анықтау
- тау жыныстарының қозғалу процесстерінің заңдылықтарын нақтылау және олардың
әсер ететін факторларға байланысты өлшемдерін анықтау;
- табиғи және техногенді процесстердің дамуын болжау және үймереттер мен ғимараттар
үшін деформациялардың қауіпті дәрежесін бағалау.
10.10.6.15 Жербеті деформациясы мен тау жыныстары қалыңдығын бақылайтын
геодезиялық бақылаулар жүйесі топырақтар маркасы, реперлері және белгілерінен
құралатын жүйені қамтиды.
Бақылау станциясының салынуы және оны бақылау графикалық бөлім мен түсініктеме
хаттан тұратын арнайы жобаға сәйкес өнделеді.
10.10.6.16 Топырақ маркалары мен реперлерінің орын ауыстыруы тік жазықтықта
периодты ниверлир көмегімен, ал көлденең жазықтықта-бақылайтын жүйенің барлық
профильді сызығы бойынша марка мен репер арақашықтығын өлшеу арқылы анықталынады.
10.10.6.17 Геофизикалық бақылаулар басқа жұмыстармен бірге келесі мақсатта
жүргізіледі:
- әлсіз төрттік шөгінділердің (көңе шөгінділер) құрамы мен қуаттылығын анықтау үшін;
- шомбал тау жыныстарының литологиялық түзілісін, тектоникалық бұзылыстарды және
жарықтарын, сулану шекарасын анықтау үшін
- массивта топырақтардың құрамын, түзілісін, және қасиеттерін анықтау;
- жерасты сулары деңгейі жату тереңдігін, топырақтардың гидрогеологиялық өлшемдерін
және су ағар горизонтын анықтау;
- геологиялық және гидрогеологиялық процесстер мен олардың өзгерістерін анықтау;
- қауіпті геологиялық және гидрогеологиялық процесстердің мониторингін жұргізу.
Геофизикалық әдістерді біртекті геологиялық денелердің геофизикалық сипаттамалары
бір-бірінен өзгешеленген жағдайда қолданады.
10.10.6.18 Геофизикалық жұмыстардың көлемдерін анықтау (геофизикалық профиль мен
нүктелердің орын ауыстыру жүйесі мен саны) үшін жұмыстардың өнделген бағдарламасы
бойынша инженерлік-геологиялық жағдайлардың қиындығын ескеру керек.
Геофизикалық зерттеулер нәтижелерін нақтылау үшін тірек учаскелерінде өлшемдік
өлшеулер жүргізу керек.
10.10.6.19 Үймереттер мен ғимараттар іргетастары астындағы топырақтардың
қасиеттерін анықтау үшін, сонымен бірге олардың уақытта өзгеруі бойынша жергілікті
мониторингті жүргізу үшін геофизикалық әдістермен бірге газды-эманационды әдістерді
қолдануға болады. Газды-эманационды әдістер іргетастар астындағы топырақтардың
физикалық-механикалық әдістерінің өзгерістерін болжау үшін ұсынылады.
10.10.7 Экологиялық мониторинг
10.10.7.1 Инженерлік ізденістер барысында ҚР ҚН1.02-18-2007 сәйкес орындалған
инженерлік-экологиялық ізденістер қарастырылуы тиіс.
Ізденістер нәтижесінде жаңа құрылыс салуға немесе қайта құрылымдау жұмыстарын
жүргізетін аймақтың экологиялық жағдайларының ерекшеліктері анықталған болуы және
жобаланушы нысанның негіз топырақтарын өзгертуді күтуді есепке ала отырып, оны
өзгертудің болжамдары берілуі тиіс.
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10.10.7.2 Инженерлік - экологиялық ізденістердің сатылары әдеттегідей жобалау және
инженерлік - геологиялық ізденістердің сатыларына сәйкес болады. Экологиялық
ізденістерді қажет болған жағдайда экологиялық мониторингті ұйымдастыру арқылы
өндірістің құрылыс жұмыстарының және пайдалану мерзіміне ұзартуға болады.
10.10.7.3 Инженерлік - экологиялық ізденістер тапсырыс берушінің техникалық
тапсырмасына сәйкес құрастырылған бағдарлама бойынша жүргізіледі. Ізденістердің көлемі
және құрамы инженерлік - геологиялық және гидрогеологиялық ізденістерді есепке ала
отырып жасалынады және топырақтардың және жерасты сулардың ластануын сипаттауға
арналған ақпараттар алуды, сонымен қатар аномалдық жергілікті табиғи және техногендік
өрісті қамсыздандыру қажет.
10.10.7.4 Ғимаратты қайта құру барысында экологиялық жағдайдың бұзылуына жағдай
жасайтын келесі табиғи және техногенді факторларды ескеру қажет:
- жерасты суларының деңгейінің өзгеруі ;
- топырақтардың және жерасты сулардың, топырақтардың ластануы;
- газдардың бөлінуі;
- радиациялық сәулелену;
- техногенды физикалық өріс;
- тербелмелі және екпінді әсер.
10.10.7.5 Жерасты суларының деңгейінің көтерілуінен ғимарат жертөлелерінің сулануы
және су басу сияқты ұнамсыз құбылыстар байқалады,
осыған орай адамдардың
денсаулығының нашарлауына, масалардың шығуына және т.б. жағдайларға әкеп соқтырады.
Осыған байланысты жерасты суларының деңгейін көтеру мүмкіндіктеріне болжам жасау
және жертөлелерді жерасты суларынан қорғау шараларын өңдеу қажет.
10.10.7.6 Топырақтардың, топырақтардың және жерасты суларының ластануын бағалау
барысында ластанудың қайнар көздерін, ең үлкен ластану учаскелерін және ластайтын
заттардың құрамы мен мөлшерін табу қажет.
Тұрғын үй учаскелерінде, сонымен қатар шаруашылық нысандарға ықпал жасайтын
аймақтарда жерасты суларының ластануын бағалау қолданыстағы нормативтік актілерге
сәйкес орындалады.
10.10.7.7 Газдардың бөлінуі техногендік топырақтарды (үйінді) тарату учаскелерінде
байқалуы мүмкін. Газды - геохимиялық зерттеулер метан концентрацияларын және
көміртегінің қос тотықтарын бағалау үшін орындалады. Көлемі бойынша СН4>0,1% және
СО>0,5% концентрациялары потенциалды қауіпті болып есептеледі.
10.10.7.8 Радиациялық
сәулелену деңгейлерін
ММҚН 2.02-97 «Құрылыс салу
учаскелерінде радонның және иондайтын сәулеленудің рұқсат етілетін деңгейлері».
10.10.7.9 Жылулық және электрлік - техногендік физикалық өрістерді зерттеу керек.
Электр өрісінің қауырттылығының шекті рұқсат етілетін деңгейлері
СП 11-102-97
келтірілген.
10.10.7.10 Мүмкін болатын тербелістерді және дірілдеуді бағалау барысында тек қана
имараттарға деген көзқараспен емес, сонымен қатар адамдарға да олардың әсерін орындау
қажет.
10.10.8 Мониторинг бойынша
жұмыстарды жүргізу барысындағы есеп беру
формасы
10.10.8 Қайта құру немесе жаңадан салынатын ғимараттардың жаныңда орналасқан
пайдаланылатын ғимараттардың мониторингі бойынша жұмыстарды атқаратын ұйым,
ерекше нысана құрылысы кезінде пайда болатын координациялық кеңес, не тапсырысшы
және бас жобашы алдында есеп беруі керек.
10.10.8.2 Есеп беру формасы - ғылыми-техникалық отчет, ол келесі мәліметтерден
тұрады:
- мониторинг нәтижелері, ақау тізімдері, ғимараттың еңісі мен шөгуінің даму графиктері,
жер беті деформациялары, ғимараттың жербеті конструкцияларының куәландыру актілері,
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іргетастар мен негіздердің беріктігі бойынша технологиялық қорғаныс шараларының
сақталуы жөніндегі актілер, жұмыстардың сапасын бақылайтын құжаттар түрінде берілетін
мәліметтер;
- жаңадан немесе қайта салынатын ғимараттардың жаныңда орналасқан пайдаланылатын
ғимараттардың беріктігі бойынша қорытынды және есептік болжамдардың жобалық
тәртіптерге сәйкес келуі.
Қоршаған орта мен салынатын және салынған алаңдарға қауіп төндіретін деформациялар
және басқа да құбылыстар пайда болған жағдайда тапсырысшыға, бас жобалаушы мен
ұйымға алдын-алу шараларын қабылдау үшін хабарлау қажет.
10.11 Тұрғын ғимараттардың энергоаудиті
10.11.1 Тұрғын ғимараттардың энергоаудиті бойынша жиынтық тексерулер келесілерді
бағалайды:
- бөлменің өндірістік ортасын (микроклиматын);
- қоршағыш және көтергіштік конструкциялардың жағдайын;
- жылыту, желдету және кондиционерлік инженерлік жүйелер жағдайын;
- ғимараттың өртке қарсы қауіпсіздігін;
- ғимараттың жылуэнергетикалық жағдайын (энергоаудит).
10.11.2 Энергоаудит ғимараттарды жиынтық тексеру үшін де, оның жеке элементтерін
тексеру үшін де қолданылады.
10.11.3 Құрылыс конструкциялардың техникалық жағдайын тексерудің жалпы мақсаты
конструкциялардың көтергіштік қабілеттілігі мен пайдалану сапасын, жағдайын түсіндіретін
физикалық тозуы мен себебін анықтау болып табылады.
10.11.4 Энергоаудитті өткізудің мақсаты қазіргі жылу техникалық талаптарға жауап
беретін, ғимаратты қайта құру негізінде техникалық-экономикалық тиімділігін анықтауға
арналған ғимараттың энергоресурстары жөніндегі мәліметтерді алу болып табылады.
10.11.5 Ғимараттың өртке қарсы қауіпсіздігін тексерудің мақсаты орындалған
құрылыстық өртке қарсы шаралардың және өртке қарсы инженерлік жабдықтардың
қолданыстағы нормаларға сәйкес келуін анықтау болып табылады.
10.11.6 Тапсырысшының техникалық тапсырысы бойынша анықталатын тапсырмадан
ғимараттың инженерлік тексерісі келесі жағдайлармен ерекшеленеді:
- алдын-ала тексеру, техникалық тапсырма мен тапсырысшы келісімін құруға арналған
бастапқы мәліметтер жиынтығы;
- конструкциялардың пайдалану жағдайын, құрылыс конструкцияларының техникалық
жағдайын, ақаулар тізімін құруға арналған ішкі нышандар бойынша инженерлік және өртке
қарсы жүйелерді шолып тексеру;
- бөлмелердің өндірістік ортасын (микроклиматтың) санитарлық-гигиеналық талаптарға
қатысты бағалау;
- конструкциялардың, инженерлік және өртке қарсы жүйелердің пайдалану сапасын
құралдармен тексеру;
- жұмыстар бойынша нәтижелерді өндеу және отчет құру (қорытынды).
10.11.7 Алдын-ала тексерудің негізігі міндеттері болып ғимарат элементтерінің немесе
толық ғимараттың жалпы жағдайын анықтау, жоспарлаған жұмыстарды орындау және
тапсырысшымен келісімге отыру үшін қажетті берілген мәліметтерді жинау болып
табылады.
10.11.8 Алдын-ала тексеру бойынша жұмыстардың құрамы:
- объектіні жалпы тексеру;
- ғимарат, құрылыс мерзімі, пайдалану мерзімі жөнінде жалпы мәліметтер;
- ғимараттың көлемдік-жоспарлық, конструктивтік шешімдері, инженерлік және өртке
қарсы жүйелері, инженерлік жабдықтары жөніндегі сипаттамалары;
- құрылыс конструкцияларды, инженерлік және өртке қарсы жүйелерді жөндеу, қатайту
және пайдалану сапасын қалпына келтіру бойынша, объектіде бұрын жүргізілген тексеру
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шешімдерін талқылау;
- бар жобалық құжат көлемін анықтау.
10.11.9 Құралдармен талдап тексеру құрамына, ғимараттың жағдайына, сонымен бірге
техникалық тапсырмалар негізіне байланысты, келесі тексерулерді қосу ұсынылады:
- ғимарат бойынша өлшегіш жұмыстар;
- ғимараттың пайдалану ортасының өлшемдерін өлшеу;
- құрылыс конструкциялары және олардың элементтерінің техникалық жағдайын,
олардың бұзылған сипаттамалары бойынша бағалау;
- негізгі құрылыс конструкциялар материалдарының беріктік және жылутехникалық
сипаттамаларын анықтау;
- құрылыс конструкция материалдары үлгілерін алу және оларды зертханада сынау;
- құрылыс конструкциялардың бұзылған және ақауланған жерлеріне карта құру және
фотофиксациалау;
- өлшегіш және басқа да графикалық материалдарды рәсімдеу;
- аоынған нәтижелерді талқылау және қорытынды құру (отчет).
10.11.10 Ғимараттың инженерлік және өртке қарсы жүйелерін құралдармен тексеру үшін
келесі жұмыстарды қосу ұсынылады:
- өлшегіш;
- инженерлік жүйелердің геометриялық өлшемдерін өлшеу;
- инженерлік жүйелердің техникалық жағдайын бағалау, бұзылу және ақау картасын
құру;
- алынған нәтижелерді өндеу және қорытынды құру (отчет).
10.11.11 Ғимаратты немесе оның жеке элементтерін тексеру кезінде, тапсырысшымен
бірге жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамассыз ету шаралары келісіледі (қараңғы
жерлерді жарықтандыру), тексерілетін объектідегі қауіпсіздік техникасына жауапты
мамандарға инструктаж өткізіледі.
10.11.12 Энергоаудит нәтижесі бойынша техникалық қорытынды жасау керек. Оның
негізінде энергияны сақтау шаралары тағайындалады (АЖП орнату, қыздыру және
люминесцен шамдарын светодиодты шамдарға ауыстыру, прогрессивті материалдармен
сыртқы қабырғаларды жылыту және т.б.). Электрді сақтау технологияларға көшкен кезде
экологиялық және өрт қауіпсіздігіне ерекше мән беру керек (пайдаланған жарық беру
құралдарын жою, ерекше светодиод шамдары, қолданылатын жылытқыштардың
экологиялық және өртке қарсы талаптарына сәйкестігі және т.б.).
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А Қосымша
(ақпаратты)
Тұрғын, қосалқы және тұрғын емес ғимараттарға техникалық қызмет көрсету
бойынша негізгі жұмыстар түрлерінің тізімі
А.1. Жалпы тексерулер жүргізгендегі орындалатын жұмыстар
А.1.1. Ғимараттың техникалық жағдайын, оның инженерлік жүйелерін (тұрақтар мен
инженерлік жабдықтарға өткізілген құбырлар), сонымен бірге табылған бұзылуларды жою
жоспарын өндегендегі инженерлік жабдықтарды тексеру.
А.1.2. Тұрғын бөлмелерді дұрыс пайдалану ережелері, тұрғын үйдің қосалқы және
тұрғын емесе бөлмелерін ұстау, инженерлік жабдықтарды пайдалану, өрт қауіпсіздігі
бойынша тұрғын бөлмелердің иелері мен жалдаушыларына инструктаж оқу.
А.1.3. Табылған бұзылуларды жоюға уақыт тағайындау (қажет болса).
А.2.Ғимаратты көктемгі-жазғы маусымда пайдалану кезінде орындалатын
қосымша жұмыстар
А.2.1. Балкондарды және балкон қоршауларын жөндеу және бекіту
А.2.2. Суағар құбырларын, колендерді, су сүзгіштерді бекіту.
А.2.3. Ағу жүйесін тоқтату және жөндеу.
А.2.4. Сыртқы есіктерден пружиналарды алып тастау.
А.2.5. Орталық жылыту жүйесін тоқтату.
А.2.6. Балалар және спорт аланыңдағы жабдықтарды жөндеу.
А.2.7. Түсіп кеткен еденастыларды, тротуарларды, жүру жолдарды жөндеу.
А.2.8. Ағу жүйелеріне қосымша жүйе орнату.
А.2.9. Шатыр желдету жұмыстарын орындау.
А.2.10. Төбе, қасбет және жертөледегі едендердің бұзылған жерлерін жөндеу.
А.2.11. Суағар жүйелерін тазалау (қажет болса).
А.2.12. Төбені қоқыстан, кірден тазалау.
А.3. Ғимаратты күзгі-қысқы маусымда пайдалану кезінде орындалатын қосымша
жұмыстар
А.3.1. Терезе және балкон ойыстарын жылыту.
А.3.2. Терезе, есіктердің сынған шыныларын ауыстыру.
А.3.3. Шатыр жабындыларын жөндеу және жылыту.
А.3.4. Шатыр және астынғы бөлмелердің құбыр өткізгіштерін жөндеу және жылыту.
А.3.5. Парапетті қоршауларды жөндеу және жылыту.
А.3.6. Балкон және балкон қоршауларының берік қатайғаның тексеру.
А.3.7. Шатыр терезелерін жабу және шынылау.
А.3.8. Астынғы бөлмелер терезелерін шынылау.
А.3.9. Қолданыстағы шатыр мен жертөледе орналасқан жүру тақтайларын жөндеу
немесе жаңасын қою.
А.3.10. Су жабдықтау, орталық жылыту жүйесін сынау, реттеу және жөндеу.
А.3.11. Бойлерлерді жылыту және жөндеу.
А.3.12. Газ су жылытқыш және жылыту қазандарын тазалау, жылыту және жөндеу.
А.3.13. Ағу жүйелерін тоқтату.
А.3.14. Флаг ұстағыштарды, нөмірлі белгілерді қатайту.
А.3.15. Ғимараттың тесіктерін бітеу.
А.3.16. Сыртқы су бөлгінш шүмектері мен колонкаларын жылыту және жөндеу.
А.3.17. Сыртқы есіктерге пружиналар қою.
А.3.18. Сыртқы есіктерді жылыту және жөндеу.
А.3.19. Жылжымалы қоғамдық дәретханаларды тоқтату (тазалау, дезинфекция,
жабдықтарын жуу, бояу, құралдарды шешу және судан тазалау, кептіру, рессорын түсіру).
А.3.20. Орталық жылыту жүйесін реттеу және жөндеу.
А.3.21. Желдету жүйесін реттеу және жөндеу.
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А.3.22. Құбыр өткізгіштердің тесіктерін бітеу.
А.3.23. Құбыр өткізгіштердің кейбір бөліктерін ауыстыру.
А.3.24. Жылыту жүйесін жылына кемінде 1 рет тазалау.
А.3.25. Су өткізгіш бактарды тазалау.
А.3.26. Суағар жүйелерін тазалау.
А.3.27. Шатырды қоқыстан, кірден тазалау.
А.4. Жартылай тексерулер кезінде орындалатын жұмыстар
А.4.1. Су құбыры және канализация жүйелеріндегі бұзылуларды жою (су құбыры
шүмектерін ауыстыру, жапсарларды нығыздау, қоқыстардан тазалау және т.б.), тұрғын
бөлмелердің иелері мен жалдаушылары орындайтын жұмыстардан басқа.
А.4.2. Жылына бір рет су құбыры жүйесін тазалау, жуу – төрт жылда бір рет.
А.4.3. Жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріндегі бұзылуларды жою (үш
тармақты шүмектерді реттеу, жылыту құралдарын жуу, жылуоқшаулағышқа ұсақ жөндеу
өткізу және т.б.).
А.4.4. Радиаторларды ауыстыру (егер тесігі болса).
А.4.5. Ауажинағыштарды, компенсаторларды, шүмек реттеуіштерді, желдетулерді
ауыстыру, тазалау, тексеру және бөліп тастау.
А.4.6. Алынып қалған құралдарды құбырларға қосып жалғау, қатайту.
А.4.7. Тұрғын ғимараттың қосалқы бөлмелерінде орналасқан электротехникалық
құрылғылардың бұзылуларын жөндеу (күйіп кеткен электр шамдарын ауыстыру).
А.4.8. Суық және ыстық су, жылу энергиясын санайтын құралдардың жұмысытн
тексеру.
А.4.9. Канализацияның дұрыс істеуін тексеру.
А.4.10. Газ су жылытқыш және жылыту қазандарының тартымдарын тексеру.
А.4.11. Канализационды ұдықтарды тазалау.
А.4.12. Төбенің кебір элементтерін ауыстыру.
А.4.13. Жұмсақ төбенің ақауларын жөндеу (жарықтарды, тесіктерді жабу).
А.4.14. Болат төбені сурик жақпасымен майлау.
А.4.15. Қоқысқа арналған контейнерлерді тазалау .
А.4.16. Орындықтар мен сәулет пішіндерін жөндеу.
А.4.17 Түтін қуғыш жүйесінің дұрыс істеуін тексеру.
А.4.18. Лифтіні тексеру.
А.4.19. Электр кабельінің жерге қосылуын тексеру, кедергі өлшемдерін өткізу:
оқшаулағыштар және жер – ноль.
А.4.20. Жабдықтардың жерге қосылуын тексеру (сорғыштар, желдету щиттері,
қабаттық және пәтерлік электр щиттері).
А.4.21. Электр өткізгіштің бұзылуларын жөндеу.
А.4.22. Розеткалар мен сөндіргіштерді ауыстыру.
А.5. Бөлмелерді күзгі-қысқы маусымда пайдалану кезінде құрылыс объектісі иесі,
қолданушысы қаржысы арқасында орындалатын жұмыстар
А.5.1. Терезе және балкон ойықтарын жылыту.
А.5.2. Бөлменің сыртқы есіктер ойықтарын жылыту.
А.5.3. Пештерді жөндеу.
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Б қосымшасы
(ақпаратты)
Ғимараттың элементтері мен бөлмелерін тексеру мерзімдері
Кесте Б.1
Ғимараттың элементтері мен бөлмелері

мерзімі, ай

Шатырлар
Ағаш конструкциялар
Тас конструкциялар
Темірбетонды конструкциялар
Толық жиналған ғимараттардың панельдері
және панель жапсарлары
Толық
жиналған
ғимараттардағы
антикоррозиялық қорғаныссыз салмалы
болат бөлшектер
Антикоррозиялық қорғаныссыз салмалы
болат бөлшектер
Пештер, түтін айдағыштар , түтін құбырлары

Ескерту

3–6 *
6–12 *
12
12
12
Пайдаланудан
10
жылдан кейін, содан
соң үш жыл сайын
Пайдаланудан
15
жылдан кейін, содан
соң үш жыл сайын
3

Газ жүрісі
Вентканалдар
Газ құралдары орналасқан бөлмедегі
вентканалдар
Қабырғалардың сыртқы және ішкі әрлеуі
Едендер
Су құбыры, канализация, ыстық сумен
жабдықтау жүйесі
Жылыту жүйелері:
Әлеуметтік-мәдени
объектідегі,
пәтерлердегі,
шатырдағы,
жертөледегі,
баспалдақтар орналасқан, қазан жабдықтары
бөлмелерінде
Элеваторлар, қазан жабдықтары

3
12
3
6–12 *
12
3–6 *

2
(жылыту
маусымында)

2
(жылыту
маусымында)

Санау құралдар тобы:
су (суық, ыстық)
жылу
Жылу энергия беруді реттейтін құрал
Қоқыс құбыры
Электр жабдықтары:
ашық электрөткізгіші
жабық өткізгіш және болат құбырлардағы
электр өткізгіштік
асүй электроплиталары
қосалқы
бөлмелердегі
шырақтар
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Жылына 2 рет
солай
Жылына 2 рет
Ай сайын
3
6
6
3

Бес-алты түйіндерді
кесу арқылы өтеді
Бес-алты түйіндерді
кесу арқылы өтеді
Тексеру
жүргізіледі
және жылыту маусымы
алдында тазаланады

(баспалдақтарда,
вестибюлдерде,
жертөлелерде және т.б.)
күштік қондырулар
6
электрощитті
6
топты электрощиттер
6
Өрт сөндіргіш және түтін айдағыш жүйелер
Ай сайын
Домофондар
Ай сайын
Ішкі үйлік жүйелер, пульттер
3
Жылыту
қазандарындағы,
байлердегі,
2
сорғыштардағы электр жабдықтары
Пәтерлердегі тұрғын және қосалқы орындар,
12
баспалдақтар,
тамбурлар,
вестибюлдер,
жертөлелер, шатырлар
* Тексерулердің нақты мерзімдері пайдалану ұйымдарымен анықталынады.
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В қосымшасы
(міндетті)
Ғимаратты жалпы тексеру (көктемгі) актісінің формасы
«БЕКІТЕМІН»
Ғимараттың меншік иесі немесе уәкіл еткен тұлға
________________________________
Өз қолы
________________________________
фамилия, инициалы
«____» ___________ 200 ___г.
күні
АКТ
ғимаратты жалпы (көктемгі) тексеру
«_____»______________ 20____г.

_________________________
қала

Ғимарат № _______ корпус _______ ул. (пер.) ___________________________________
тұрмысты, тікелей басшылықта орналасқан _____________________________________
__________________________________________________________________________
меншік иесінің немесе уәкіл еткен тұлғаның аты
Пайдалану ұйымы ___________________________________________________________
аты
1 Жалпы мәліметтер:
1.1 Салынған жылы _________________________________________________________
1.2 Қабырғалар материалы ___________________________________________________
1.3 Қабаттар саны ___________________________________________________________
1.4 Техникалық еденастының болуы (қабат) __________________, электрощитті ______
___________________________________, бойлер (сукөтергіш құрылғы) _____________
___________________________________, жылу түйіні ____________________________
1.5 Ғимарат
көлемі______________________________________________________________________ м3
1.6 Ғимаратты қалпына келтіру бағасы __________________________________ тыс. руб.
Баланстық бағасы ___________________________________________________ тыс. руб.
1.7 Ғимараттың жалпы ауданы ______________________________________________ м2
1.8 Пәтерлердің жалпы ауданы ______________________________________________ м2
1.9 Пәтерлер саны/тұрмайтын бөлмелер ________________________________________
1.10 Тұрмайтын бөлмелер ауданы ___________________________________________ м2
Комиссия құрамы:
__________________________________________________________________________
лауазымы, фамилия, инициалы
__________________________________________________________________________
лауазымы, фамилия, инициалы
__________________________________________________________________________
лауазымы, фамилия, инициалы
ғимаратқа жалпы тексеріс жүргізді.
Тексеріс кезінде, байқалды:
1. Ғимараттың конструктивтік элементтерінің техникалық жағдайы келесідей:
Ғимараттың бөлшектері

Техникалық

Тексеру кезінде
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Қажет жұмыстар көлемі

және конструкциялар

жағдайды
бағалау

көрінген
ақаулардың аты

Түрі

Өл.
бір.

Саны

1
Іргетастар
Цоколь
Сыртқы қабырғалар
Ішкі қабырғалар
Қасбет
Балкондар және карниздер
Суағар құбырлар
Ішкі суағарлар
Аражабындылар
Едендер
Арақабырғалар
Шатыр
Терезе
Есіктер
Баспалдақты торлар
Еденасты және тротуарлар
Жылыту жүйесі
Ыстық сумен жабдықтау
жүйесі
Суық
сумен
жабыдқтау
жүйесі
Жылу, суық және ыстық су
шығының есептейтін құралдар
Жылу
энергия
реттеуіш
жүйесі
Канализация жүйесі
Электрмен
жабдықтау
жүйесі және жарықтандыру
Лифттер
Қоқыс құбыры
Қоқыс жинағыш контейнер
ауданы
Түтін айдағыш жүйе
Желдету жүйесі
Сукөтергіш
және
циркуляционды
қондырғылар
Шатырда
орналасқан
антеналар

2

3

4

5

6
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Г қосымшасы
(міндетті)
Ғимаратты жалпы тексеру (күзгі) актісі (қысқа дайындығы жөнінде)
«БЕКІТЕМІН»
Меншік иесі немесе уәкіл еткен тұлға
________________________________
Өз қолы
________________________________
фамилия, инициалы
«____» ____________ 20 ___г.
күні
АКТ
ғимаратты жалпы тексеру (күзгі) (қысқа дайындығы жөнінде)
«_____»______________ 20____г.

_________________________
қала

Ғимарат №_______ корпус _______ ул.(пер.) ____________________________________
тұрмысты, тікелей басшылықта орналасқан _____________________________________
__________________________________________________________________________
меншік иесінің немесе уәкіл еткен тұлғаның аты
Пайдалану ұйымы ___________________________________________________________
аты
1 Жалпы мәліметтер:
1.1 Салынған жылы_______________________ қабырғалар материалы ______________
1.2 Қабаттар саны__________________ жертөленің болуы _________________________
Ғимараттың қысқа дайындығы туралы (дайын, дайын емес):
Комиссия құрамы:
төрағасы __________________________________________________________________
өкілдері ___________________________________________________________________
аталған ғимараттың қысқа дайындығы жөнінде тексеріс жүргізді және белгіледі:
1. Ғимараттың конструктивтік элементтерінің техникалық жағдайы келесідей:
Қажет жұмыстар
Техникалық Тексеру кезінде
көлемі
Ғимараттың бөлшектері және
жағдайды
көрінген
конструкциялар
Түрі
Өл.
Саны
бағалау
ақаулардың аты
бір.
1
2
3
4
5
6
Шатыр
Суағар құбырлар
Қасбет
Балкондар және балкон
қоршаулары
Есіктер
Терезелер
Жертөле бөлмелері
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Ғимарт бойындағы еденастылар
Жылыту жүйесі
Солай, қазандардан
Қазан бөлмелері, жабдықтар
Жылу элеватор түйіндері
Ыстық сумен жабдықтау жүйесі
Суық сумен жабдықтау жүйесі
Сану құралдар тобы:
суық су
ыстық су
жылу
Жылу энергиясын реттеуіш жүйесі
Канализация жүйесі
Бойлер, сужылытқыш
Сукөтергіш және циркуляционды
қондырғылар
Желдеті жүйесі
Түтін айдағыш жүйесі
Лифт тұрмысы
Жылу пештері және газ қазандары,
су жылытқыш калонкалар,
соған қоса:
түтін, газ шығаратын жабдықтар
(пештерді пайдалануға берілген
актілері)
Электр жабдықтау және
жарықтандыру жүйесі
Жалпы жылыту, соған қоса:
шатырлар
жертөлелер
терезелер
есіктер
қоқыс құбырлары
инженерлік жабдықтар
2. Жылу жүйелері мен энергия бақылау өкілдерінің қолы бар актілер
__________________________________________________________________________
актілер нөмірі және қол қойылған күні
Тұжырымдар мен ұсыныстар _________________________________________________
__________________________________________________________________________
Комиссия төрағасы _________________________________________________________
қолы, инициалы, фамилия
Комиссия мүшелері
__________________________________________________
қолы, инициалы, фамилия
__________________________________________________________________________
қолы, инициалы, фамилия
Ескерту — Ғимараттың міндетіне байланысты элементтер тізімі нақтылануы мүмкін.
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Д қосымшасы
(міндетті)
Ғимарат элементтерінің бұзылған жерлерін жою мерзімдері
Кесте Д.1
Ғимарат элементтерінің және бұзылулардың аты
Жабынды
Ағулар
Суайдағыш жүйесіндегі бұзылулар:
ішкі суағар
сыртқы суағар
Қабырғалар
Сыртқы қабырғаларға қаланған кірпіштердің
байланысының жойылуы
Балкон және балкон қоршауыштарын бұзылуы
Қабырғалардың тондануы
Қабырға панель жапсарларының тесілуі
Түтін және газ құбырларының тесілуі
Терезе және есік толтырғыштары
Сынған шынылар, балкон терезелері, есіктері,
витраждар, витриналар, шыныблоктар және т.б.:
қысқы уақытта
жазғы уақытта
Терезе тесіктері
Пештер
Өрт қауіпсіздігіне қауіпті жарықтар және басқа да
бұзылулар
Сыртқы және ішкі әрлеу
Қабырғаның жоғарғы және төбе бөліктерінен
сылақтың алынуы
Сыртқы көрінісінің бұзылуы, сонымен бірге
қасбетте орналасқан бұйымдардың сынуы
Солай, цокольды бөлігінде
Суық, ыстық сумен жабыдқтау, канализация,
жылыту жүйелері
Су бөлгіш шүмектерінің тесіктері
Апаттық сипаттағы бұзылулар (құбырлардығы және
олардың
түйіскен
жерлеріндегі
жарықтар,
бұрауыштарының бұзылуы) жылыту, сумен
жабддықтау, канализация, су көтергіш құралдары
жүйелері
Қоқыс құбырының бұзылуы
Сорғыштардың бұзылуы
Электрмен жабдықтау жүйелері
Апаттық сипаттағы электр жүйелері мен
жабдықтарының бұзылулары (тоқпен ұру қаупі
және т.б.)
Солай, апаттық емес сипатта
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Көрінген кезден бастап оларды жою
мерзімі, күн
1
2
5
1
(қауіпті шекара қоршау арқылы)
1
(қауіпті шекара қоршау арқылы)
Мүмкін мерзімде
7
1

1
3
7
1
(пайдалануды тоқтатумен)
5
(қауіпсіз шараларын қолданумен)
Қауіпсіз шараларын қолданумен
5

1
Шұғыл

1
1
Шұғыл

1

ЖДЖ бұзылулары
Шұғыл
Өртке қарсы қауіпсіздігі автоматикасының
Шұғыл
бұзылуы
Құлып құралдарыны бұзылуы
1
Электр плиталарының бұзылуы
Тұрғын бөлмелердің иегері немесе
жалдаушысымен келісілген мерзімде
Жалпы бөлмелерде — 1
Лифттер
Лифтінің бұзылуы
1
(пайдалануды тоқтатумен)
Вентиляция
Бөлмеде ауа алмасуының бұзылуы
Шұғыл
Газбен жабдықтау
Газ тесігі
Шұғыл
Жабдықтардың бұзылуы
1
(пайдалануды тоқтатумен)
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Е қосымшасы
(ақпаратты)
Тұрын бөлмелердің иесі, жалдаушысы қаржысы арқасында орындалатын ішкі
бөлмелердегі жұмыстар тізімі
Е.1 Пәтердегі тұрғын және қосалқы бөлмелердің, лоджия және балкон қабырғалары
мен төбелерін бояу.
Е.2 Қабырғаларға, төбелерге түсқағаздар жабыстыру.
Е.3 Ішкі жақтан балкон және терезе блоктарын бояу, тұрғын және қосалқы бөлмелердің
едендерін бояу, паркетті едендерді орнату.
Е.4 Радиаторларды, орталық жылыту құбырларын, газ құбырларын, су және канализация
құбырларын бояу.
Е.5 Терезе және балкон, сыртқы есіктердің ойықтарын жылыту.
Е.6 Пештер мен ас үй ошақтарын, түтін шығару құбырын жөндеу (есіктерді қатайту,
пеш құралдарын ауыстыру, жарықтарды сазбен бекіту және т.б.).
Е.7 Есік, терезе құралдарын жөндеу, шыныларды ауыстыру.
Е.8 Таратушы электр щиттен пәтерлерге келетін электр құбырын жөндеу немесе
ауыстыру, электр арматурасын ауыстыру.
Е.9 Электр пештерін жөндеу.
Е.10 Пәтердегі әрленуді жақсартатын жұмыстар.
Е.11 Қабырғалар, төбелер, арақабырғалар сылақтарын жөндеу.
Е.12 Жақсы тұру жағдайы деңгейін жоғарылату мақсатында бекітілген тәртіптерге
сәйкес тұрғын бөлмелерді қайта жоспарлау және қайта жабдықтау бойынша жөндеу
жұмыстарын жүргізу.
Е.13 Едендер жабындысын жөндеу немесе ауыстыру.
Е.14 Су өткізгіш араластырғыштары мен шүмектеріндегі салым бөлшектерін ауыстыру.
Е.15 Суық, ыстық су және жылу энергиясын реттейтін құралдарды жөндеу.
Е.16 Канализациядағы қоқыстарды тазалау.
Е.17 Шайғыш бачоктарды реттеу.
Е.18 Санитарлық-техникалық құралдарды жөндеу, орнына салу.
Е.19 Сифондарды тазалау.
Е.20 Су талдау арматураларын жөндеу және ауыстыру.
Е.21 Сальниктерді толтыру.
Е.22 Унитаздың қақпақтарын ауыстыру.
Е.23 Бочокты әктән тазарту.
Е.24 Қосымша шүмектер, араластырғыштар және басқа құрылғылар орнату.
Е.25 Санитарлық-техникалық жабдықтарды ауыстыру.
Е.26 Газ жабдықтарын ауыстыру.
Е.27 Электр жабдықтарын ауыстыру.
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Ж қосымшасы
(ақпаратты)
Ғимаратты және оған қосылған аумақты ұстау кезінде орындалатын жұмыстар
Ж.1 Тұрғын ғимараттың қосалқы және қоғамдық бөлмелерін жинау.
Ж.2 Лифттерді жинау.
Ж.3 Ғимаратқа қосылған аумақты қоқыстан және қардан тазалау (газондарды, жүретін
жолдарды, тротуарларды, еденастыларын).
Ж.4 Жасыл өсімдіктерді күту (газондарды, талдарды, бұталарды және т.б.).
Ж.5 Лифт тұрмысын күту.
Ж.6 Бөлменің ауа алмасуы мен жарықтануын қамту (тұрғын қорда — жалпы
қолданылатын орындарды).
Ж.7 Діріл, шу, улы бөліністер және сәулеленуді, тағы да басқа қауіпті жағдайларды
туғызатын себептерді жою.
Ж.8 Ғимараттың бөлмелерін санитарлық өндеу (дератизация, дезинфекция және
дезинсекция).
Ж.9 Қатты тұрмыстық қалдықтар мен шуынды-шайындыларды сыртқа шығаруды
ұйымдастыру.
Ж.10 Ғимараттың ішкі инженерлік жүйелерін тазалау.
Ж.11 Атмосфералық, еріген және топырақ суларын шығарып жіберу.
Ж.12 Жылу, электр энергиясы, ыстық, суық су шығындарын бақылау.
Ж.13 Ғимараттың қасбетінен және төбесінен қарды жинауға арналған шаралар.
Ж.14 Тұрғын үйге қосылған аумақтың жүру жолдарын, тротуарларын жинау және
жабындыларын қорғау.
Ж.15 Негізгі қорды техникамен жабдықтау.
Ж.16 Ғимараттың қасбетін нормативті талаптарға сәйкес ұстау.
Ж.17 Ғимаратқа қосылған аумақтағы барлық құралдарды техникалық тұрғыда дұрыс
ұстау.
Ж.18 Сәулет пішіндерін, орындықтарды бояу және жөндеу.
К қосымшасы(ақпаратты)
Тұрғын ғимараттарды тиімді пайдалану минималды мерзімі
К.1 кесте
Негізгі конструкциялар материалдары
және пайдалану жағдайы бойынша тұрғын
ғимараттардың түрлері
Ірі панельді, ірі блокты, кірпішті және табиғи
тасты қабырғалармен және пайдалану жағдайы
қарапайым темірбетонды жабындылармен.
Соған ұқсас температуралық - ылғалдылығы
тұрақты пайдалану жағдайы қолайлы
Соған ұқсас дымқылдылығы жоғары, ауа ортасы
агрессивті, пайдалану жағдайы ауыр
Кірпішті, табиғи тасты қабырғалармен және
ағаш жабындыларымен; пайдалану жағдайы
қарапайым ағаш, басқа да материалдардан
жасалған қабырғалармен
Соған
ұқсас,
температуралық-ылғалдылық
тәртібін сақтайтын пайдалану жағдайы жағымды
(музейлер, мұрағаттар, кітапханалар және т.б.)
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Ұзақтығы (жыл) орнатып қоюға
дейін
Ағымдағы
Күрделі
жөндеу
жөндеу

5

20

кемінде 5

25

3

15

3

15

3

20

Л қосымшасы
(ақпаратты)
Ғимараттың құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелерін тиімді
пайдалану минималды мерзімі
Л.1 кесте
Ғимараттың элементтері
1
Іргетастар
Қиын цементті ерітіндегі лента пішінді тасты*
Әкті ерітіндегі лента пішінді тасты *
Бетон және темірбетон лента пішінді*
Тасты және бетонды бағаналы
Қадалы*
Ағаш бағаналы
Қабырғалар
Минералды мақталы тақталармен, цементті фибролитпен
жылытылған іріпанельді*
Жеңілбетоннан жылытылған іріпанельді *
Қиын және цементті ерітіндіде күрделі, тасты (кірпішті, егер
кірпіш қалыңдығы 2,5–3,5) және іріблокты*
Кәдімгі тасты (кірпішті, егер кірпіш қалыңдығы 2; 2,5)*
Кірпіш, тас, бетон блоктарымен қаланған тасты
Шабылған ағашты
Жиналған-щитті ағашты*
Герметизирленген жапсарлар
Сыртық қабырға панельдері мастикамен:
қатаймаған
қатайған
Терезе (есік) блоктарының түйіскен жерлері
Жабынды
Жиналған және тұтас темірбетон*
Темір арқалықтары кірпішпен немесе бетонмен толтырылған*
Ағаш арқалықтары ағашпен толтырылған, сыланатын жерлері:
қабат арасы
шатыр
Жеңілдетілген ағаш арқалықтары бойынша, сыланбаған
Темір арқалықтары бойынша ағаш
Шатыр жабындыларыны жылыту қабаттары:
пенобетон, полистиролбетон
пеношыны
цементті фибролит
керамзит немесе шлак
минералды мақта
минералмақталы тақта
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Ауыстыруға дейінгі мерзім
(күрделі жөндеу), жыл
Тұрғын
Қоғамдық
2
3
50
50
60
40
60
15

50
50
60
40
60
15

50
30

50
30

50
40
30
30
30

50
40
30
30
30

8
15
25

8
15
25

65
65

65
65

60
30
20
65

50
25
15

25
40
15
40
15
15

20
30
10
30
10
10

Л.1 кестенің жалғасы
1
Едендер
Бетон негіздегі керамикалық тақталардан
Цементті темір
Цементті мәрмәр қоспасымен
Шпунтті тақтайлар:
жабындылар бойынша
топырақ бойынша
Паркетті:
емен тақтайшасы (мастикада)
шамшат тақтайшасы (мастике)
қайын, көк терек тақтайшасы (мастике)
Паркетті тақталардан
Қатты ағаш тақтайлар
Ламинирленген
Поливинилцементті мастикалы
Асфальтты
Линолеумнен:
негізсіз
жылудыбысоқшаулағыш негізбен
Поливинилхлоридты тақталардан
Тасты тақталардан:
мәрмәр
гранит
Баспалдақтар
Аландары
темірбетонды,
сатылары
темір,
немесе темірбетонды*
Салмалы мәрмәр қосылған бетон сатылары
Ағаш
Балкондар, лоджиялар
Болат арқалық бойнша балкон (рама):
тұтас темір бетонмен немесе жиналған тақталармен толтырылған
тақтаймен толтырылған
Темірбетонды арқалық бойынша
Балкондар мен лоджияларды қоршау:
Темір тор
Ағаш тор
Кіре берістер
Тасты немесе бетонды
Ағаш
Шатырлар және төбелер
Шатыр тіреуіштер және тор көздер:
жиналған темірбетонды элементтерден
жиналған темірбетонды төсемдерден
Ағаш шатыр тіреуіштер және тор көздер

89

2

3

60
30
40

30
15
20

30
20

15
10

60 (50)
40 (30)
30 (20)
20
15
15
30
8

30 (25)
20 (15)
15 (10)
10
8
8
15
4

10
20
10

5
10
10

50
80

25
40

60
40
20

40
30
15

80
30
80

80
30
80

40
10

40
10

20
10

20
10

80
80

80
80

Л.1 кестенің жалғасы
1
Желдетілетін шатырлардың жылыту қабаттары
(желдетілмейтін):
пенобетоннан, пеношыныдан, полистиролбетоннан
керамзит және шлактан
минералды тақтадан
минерал мақталы тақтадан
Шатыр жабындысы (төбе)
Мырышты болаттан
Қара болаттан
Темір черепицадан
Оралмалы материалдардан (үш-төрт қабатты)
Керамикалы черепицадан
Асбестоцементті беттерден (шифер)
Мастикадан
Су айдағыш жүйесі
Қасбет бойынша суағар құбырлар мен ұсақ элементтер:
мырышты болаттан
қара болаттан
Ішкі суағар:
шойын
болат
полимерлі
Арақабырғалар
Шлакобетонды, бетонды, кірпішті
Гипсті, гипс талшықты
Ағаш қаңқалы
Гипсокартонды
Есіктер және терезелер
Терезе және есік блоктары:
ағаш
темір
поливинилхлоридты
Есік блоктары:
ішкі пәтерлі
пәтерге кіретін
баспалдақ торына кіретін
Жылыту пештері және асүй ошақтары
Жылыту щиті бар асүй пештері:
ағаш отынмен
тас көмір отынмен
Жылыту пештері:
ағаш отынмен
көмір отынмен
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2

3

40 (30)
40 (30)
15 (10)
25 (15)

40 (30)
40 (30)
15 (10)
25 (15)

15
10
15
10
60
30
10

15
10
15
10
60
30
10

10
6

10
6

40
20
10

40
20
10

75
60
30
30

60
60
25
25

40
50
40

30
40
30

50
40
10

35
30
7

20
15

18
12

30
25

25
20

Л.1 кестенің жалғасы
1
Желдету
Темір материалдардан
Полимерлі материалдардан
Шатырдағы шахталар:
шлакобетонды тақталардан
ағаш щиттерден
Желдету каналдары:
гипсті және шлакобетонды тақталардан
ағаш щиттерден
Поддондар
Ішкі әрлеу
Сылақ:
тас қабырғалар бойынша
ағаш қабырғалар, арақабырғалар бойынша
Керамикалық тақтайлармен мүсіндеу
Құрғақ сылақпен мүсіндеу
Бөлмелерді бояу:
сулы құрамдармен
жартылай сулы құрамдармен (эмульсионды)
Баспалдақ торларын бояу:
сулы құрамдармен
жартылай сулы құрамдармен (эмульсионды)
Сусыз құрамдармен бояу (майлы, алкидті бояулар, эмальдар,
лактар және т.б.):
қабырғалар, төбелер, ағаш бұйымдары
едендер
радиаторлар, құбырлар, баспалдақ қоршаулары
Түсқазаздарды жабыстыру:
кәдімгі
жақсартылған сапада
Сыртқы әрлеу
Көрінісі:
цементтітақтайлардан
төсем тақтайлардан
табиғи таспен
Терразитті сылақ
Кірпішті сылау:
қиын ерітінді
әкті ерітінді
Ағашты сылау
Цементті бөлшектер
Сылақты бояу:
әкті құрамдармен
силикатты құрамдармен
полимерлі құрамдармен
кремнийорганикалық құрамдармен
Ағашты майлы бояумен бояу
Төбелерді майлы бояумен бояу
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2

3

20
25

20
25

60
40

60
40

30
20
20

30
20
20

60
40
40
30

60
40
40
15

4
5

2
3

3
4

3
4

8
5
4

2
3
4

4
5

4
4

60
30
80
50

60
30
80
50

30
20
15
30

30
20
15
30

3
6
6
8
4
4

3
6
6
8
4
4

Терезе алдарын жабу:
мырышты төбе болатымен
қара төбе болатымен
Су құбыры және канализация
Суық судың құбыры:
сугазөткізгіштік мырышты құбырлардан
сугазөткізгіштік мырыш емес құбырлардан
полимерлі құбырлардан
Канализация құбыры:
шойын
керамикалы
полимерлі
су жібергіш шүмектер, араластырғыштар
дәретхана шүмектері

8
6

8
6

30
15
50

Қол жуғыштар:
керамикалы
пластмассалы
Унитаздар:
керамикалы
пластмассалы
Шайғыш бочоктар:
жоғары орналасқан шойынды
керамикалы
пластмассалы
Шойын эмалирленген ванналар
Болат ванналар
Асүй жуғыштары мен раковиналары:
шойын эмалирленген
болат эмалирленген
тоттанбайтын болаттан
Шойыннан жасалған ысырмалар және вентилдер
Жез вентилдер
Душ
Су өлшегіш түйіндер
Ыстық сумен жабдықтау
Мырышты құбырлардан жасалған ыстық су құбыры, жылу
беру схемасы:
жабық
ашық
Араластырғыштар
Орамал кептіргіштер:
қара құбырлардан
мырыш құбырлардан
никель құбырлардан
Шойын ысырмалар және вентилдер
Жез шүмектер және вентилдер
Ағаш колонкалар
Минералды мақта тақтайларымен құбырларды оқшаулау
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25
12
50

40
60
50
10
10

30
50
50
5
5

20
30

10
15

20
30

20
30

20
20
30
40
25

20
20
30
40
25

30
15
20
15
20
30
10

30
8
10
8
10
15
10

20
30
15

15
25
8

15
30
20
10
15
20
10

12
25
15
8
12
20
10

Л.1 кестенің жалғасы
1
Жылыту
Шойын радиаторлар (болат):
жабық схемада
ашық схемада
Болат калориферлер
Конвекторлар
Құбырлар (бағандар):
жабық схемада
ашық схемада
Құбырлар (үй магистралдары):
жабық схемада
ашық схемада
Ысырмалар
Вентилдер
Үш тармақты шүмектер
Элеваторлар
Құбырларды оқшаулау
Жылыту қазандары:
болат
шойын
Қазандарды қаптау
Қоқыс құбырлары
Тиегіш құралдараны
Қоқыс жинағыш камера, вентиляция
Ствол
Газбен жабдықтау
Ішкі үй құбырлары
Газплиталары
Су жылытқыш колонкалар
Электрмен жабдықтау
Өткізгіш-таратқыш құралы
Ішкі үй магистралдары
Ішкі пәтерлі жүйелер, жабық өткізудегі
Солай, ашық өткізудегі
Жалпы қолданыс орның жарықтандыру
Өндіріс-техникалық бөлмелерді жарықтандыру жүйесі
Лифт қондырғыларын қамту жүйесі
Түтін айдағыш жүйелері
Жылу түйіндерін қамту желісі
Тұрмысты электроплиталар
Электроқұралдар (штепсельді розеткалар, сөндіргіштер және
т.б.)
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2

3

40 (30)
30 (15)
15
30

35 (25)
25 (12)
10
25

30
15

25
12

20
15
10
10
10
30
10

12
12
8
8
8
30
10

20
25
6

20
25
6

10
30
60

8
25
50

20
20
10

20
15
7

20
20
40
25
10
10
15
15
15
15
10

20
20
40
25
10
10
15
15
15
15
5

Л.1 кестенің жалғасы
1
2
3
ЖДҚ жабдықталуы
Ішкі үй байланыс жүйелері және сигнализациялар:
өткізу
15
15
щиттер, датчиктер, құлыптар және т.б.
10
10
телемеханикалық блоктар, пульттер
5
5
сөйлесу құралдары
5
5
автоматтандырылған өртке қарсы қорғаныс
4
4
телеантеналар
10
10
Сыртқы инженерлік жүйелер
Су құбырын өткізу:
шойын құбырынан
40
40
полимерлі құбырынан
50
50
болат құбырынан
15
15
Канализация және канализационды түсулер:
шойын құбырынан
40
40
керамикалық құбырынан (асбестоцементті)
30
30
полимерлі құбырынан
50
50
Алдын-ала оқшауланған жылу жүйелерінің жылу құбырлары
пенополиуритан
30
30
Жылу жүйелерінің болат жылу құбырлары
25
25
Ішкі жабдықталу
Асфальтобетонды (асфальттік) тротуарлар төсемі
10
7
Тротуарларды тақтайлармен төсеу
10
10
Қиыршық тасты төсем
5
6
Балалар аланың жабдықтау
5
4
* Ғимаратты пайдалану мерзімінде ауыстырылмайтын элементтер.
Ескерту — Бөлмелерді пайдалану жағдайы қиын болып кетсе, техникалық-экономикалық
негізге сәйкес үшінші графаның көрсеткіштері 25 % дейін азаяды.
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М қосымшасы
(ақпаратты)
Ғимараттың техникалық жағдайына жүргізілетін мониторингке техникалық
тапсырма
Техникалық тапсырмада келесі сұрақтар бейнеленген болуы тиіс:
- ғимараттың атауы және қысықаша сипаттамасы;
- алаңның геологиялық құрылымы, қауіпті геологиялық процестердің бар болуы;
- ғимараттың техникалық жағдайына мониторинг жүргізуді негіздеу
- мақсаты, міндеттері және жұмыс құрамы;
- есеп беру материалдарының қысқаша сипаттамасы және тапсырыс берушінің
міндеттері;
- тапсырыс берушінің атауы немесе жобалау ұйымы.
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Н қосымшасы (ақпаратты)
Энергоаудит өткізуге арналған бақылау - өлшеу құралдары және ғимараттың
инженерлік жүйелерін және ауа - жылулық тәртіп бойынша тексеру
Есеп жүргізу құралдары
N р.н.
1
1

2

3

4

5

Атауы, типтері
2
Жылуды
есепке
құралы ТЭМ-05М-1

Атауы, типтері

1

Инфрақызыл
термометр
"Кельвин"
Аспирациялық
психрометр МВ4М

3

4

алу

3
Шығынды
диапазоны

Ескерту

4
өлшеу Ғимаратта
жылудың
кірме
құбырларында
орнатылады
50)

0,2-40 м /ч (
Мәліметтерді көшіретін Мәліметтерді
Бірнеше
ғимаратқа
Адаптер АПД-01
жылуды есепке алатын біреуі қолданылады
құралдан
санауға,
қарауға,
сақтауға
принтерге
немесе
ПЭЕм
беруге
мүмкіндік береді
Газды есепке алу құралы Өлшеу диапазоны
Ғимаратта газдың кірме
СГ-16
құбырларында
10-100 м /( 50)
орнатылады.
20-200 м /ч ( 80)
Ыстық суды есепке алу Өлшеу диапазоны
Ғимаратты ыстық сумен
құралы ОСВ-40
қамту жүйелерінің беруші
0,2-20 м /ч ( 40)
және айналмалы құбыр
өткізгіштерінде
орнатылады.
Суық суды есепке алу Өлшеу диапазоны
Ғимараттың
суық
су
құралы ОСВ-40
құбырларының
кірме
0,2-20 м /ч ( 40)
құбырында орнатылады.
Бақылау-өлшеу құралдары

N р.н.

2

Қысқаша сипаттама

Көрсету
термометрі ТЛ20
Термограф
тәуліктік,
апталық
М-16АС,М-16АН

Комплект Қысқаша сипаттама
саны

Ескерту

1

өлшеу диапазоны
-30 °С +400 °С

Беттік
температураны
өлшеуге арналған

10

Салыстырмалы
ылғалдылықты
өлшеу диапазоны
10-100%
Өлшеу дәлдігі 0,1
°С

Ауаның
салыстырмалы
ылғалдылығын
және
температурасын өлшеуге
арналған
Ауаның, ыстық және суық
судың
температурасын
өлшеуге арналған
Ауаның температурасын
өлшеуге және тіркеуге
арналған

32

30

Өлшеу диапазоны
-45 °С +55 °С
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1
5

2
Гигрограф
тәуліктік,
апталық М-21АС,
М-21АН

3
30

6

Вернон-Йокл
шарлы
термометрі

2

7

Анемометр
TESTO U35

1

8

Ультрадыбысты
үстеме шығынды
өлшеу
құралы
"PORTAFLOW300"

1

4
Ауаның
салыстырмалы
ылғалдылығын
өлшеу диапазоны
30-100%
Өлшеу дәлдігі
0,1 °С

Пәтер бойынша ауаның
салыстырмалы
ылғалдылығын өлшеуге
және тіркеуге арналған

Жылу
жабдықталуын
бағалау үшін нәтижелі
температураны өлшеуге
арналған
Ауа жылдамдығын Сорып алынатын ауаның
өлшеу диапазоны
шығынын
өлшеуге
0,2-40 м/с,
қолданылады
температурасы
-50 °С + 150 °С
Ағын
Судың
және
жылу
жылдамдығын
тасымалдағыштардың
өлшеу диапазоны
шығындарын
өлшеуге
0,03-8,0 м/с
қолданылады
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П қосымшасы
(ақпаратты)
Ағымдық жөндеуге қатысты жұмыстардың тізімі
1 Іргетастар
Жергілікті деформацияны жою, күшейту, іргетас бөліктерінің бұзылған бөліктерін,
желдеткіштерді, төсеніштердің және жертөлеге кіруді қалпына келтіру.
2 Қабырғалар және қасбеттер
Түйістерді герметизациялау, бітеу және сәулет элементтерін қалпына келтіру; ағаш
қабырғалардың бөліктерін қаптауды ауыстыру, жөндеу және қасбеттерді сырлау.
3 Аражабындар
Кейбір элементтерді жарым-жартылау ауыстыру; жарықшақтарды және жіктерді бітеу;
бекіту және сырлау.
4 Шатырлар
Ағаш итарқа жүйесінің элементтерін күшейту, антисептикалау және антиперирлеу;
болат асбестоцементті және басқа жабындардың бұзылғандығын жою; суағар құбырларын
ауыстыру, гидрооқшаулауды жөндеу, жылылау және желдету.
5 Терезе және есік толтырмалары
Кейбір элементтерді (құралдарды) және толтырмаларды қалпына келтіру және
ауыстыру.
6 Пәтераралық арақабырғалар
Күшейту, ауыстыру, кейбір бөліктерді бітеу.
7 Подъездерге, жертөле бөлмелеріне, жоғарғы қабаттың балкондарына,
кіреберістегі баспалдақтар, балкондар. Үй қанаты (шатырлар-күнқағарлар)
Кейбір бөліктерін және элементтерін ауыстыру немесе қалпына келтіру.
8 Едендер
Кейбір бөліктерін қалпына келтіру, ауыстыру.
9 Пештер және ошақтар
Ақауларды жоюға арналған жұмыстар.
10 ішкі әрлеу
Подъездерде, техникалық бөлмелерде, басқа жалпыүйдің қосымша бөлмелерінде және
қызметтік пәтерлердегі қабырғалардың, төбелердің едендердің кейбір бөліктерін әрлеуді
қалпына келтіру.
11 Орталық жылыту
Орталық жылытудың ішкі жүйелерінің кейбір элементтерінің үйдің қазандықтарын
қосқандағы бөліктерін және кейбір элементтердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру,
ауыстыру және орнату.
12 Су құбырлары және канализация, ыстық сумен жабдықтау
Тұрғын үй ғимараттарында сорғыш қондырғыларды қосқанда ішкі жүйелердің
элементтерін су құбырлары және канализация, ыстық сумен жабдықтау және кейбір
элементтердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, ауыстыру және орнату.
13 Электрмен жабдықтау және электротехникалық қондырғылар
Пәтерішілік құрылғыларды және құралдарды қоспағанда, электроплиталардан басқа,
ғимараттың электрмен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және
ауыстыру, орнату
14 Желдету
Желдеткіштерді және олардың электрлі жетектерін қосқанда үйішілік желдету
жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін ауыстыру және қалпына келтіру
15 Қоқыс құбырлары
Желдету және жуатын құрылғылардың, қоқыс қабылдау клапандарының қақпағын
және шиберлік құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру.
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16 Жалпы үйдің арнайы техникалық құрылғылары
Мамандандырылған кәсіпорын (оларға уәкілетті орган) меншік иесінің не болмаса
тұрғын үй қорына қызмет көрсететін ұйыммен мердігерлік келісім шарт бойынша
Мемлекеттік қадағалау органдарымен келісілген дайындаушы – зауыт не болмаса салалық
министрлік (ведомстволық) белгілеген регламентке сәйкес
арнайы техникалық
құрылғылардың кейбір элементтерін ауыстыру және қалпына келтіру.
17 Cыртқы көріктендіру
Тротуарлардың, жолдардың,
жалғыз аяқ
жолдардың бұзылған жерлерін,
қоршаушылардыі ірге жаппаларын және спорт, шаруашылық алаңдарын және демалуға
арналған алаңдарды, контейнер-қоқыс жинауға арналған алаңдар мен қалқандарды жөндеу
және қалпына келтіру.
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Р қосымшасы
(ақпаратты)
Тұрғын үй қорын күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарының шамамен алғандағы
тізімі
1. Тұрғын үйлерді (тұрғын үй қорын тұтастай тексеруді қоса алғанда) тексеру және
жобалық сметалық құжаттарды дайындау (жөндеу жұмыстарының өткізілетін уақытына
қарамастан).
2. Ауысым бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстары, тұрғын үйлерді (көтергіш
қабырғалар және қаңқалар, тасты және бетонды іргетастарды ауыстырудан басқа) қалпына
келтіру немесе тұрғын үй элементтерін ауыстыру.
3. Тұрғын үй ғимараттарында күрделі жөндеу жұмыстарын орындау барысында
жаңарту (көп бөлмелі пәтерлерді кішірейту; пәтерлерге ас үйлер
мен санитарлық
тораптарды орнату, қосалқы бөлмелер есебінен тұрғылықты алаңды кеңейту, тұрғын
бөлмелердің инсоляциясын жақсарту, қараңғы ас үйлерді және пәтерге ас үй арқылы кіретін
есіктерді алып тастау, қажеттілікке қарай, баспалдақ аралықтары, санитарлық тораптар
немесе ас үй үшін қосымша немесе жалғастырып бөлмелер салу) пештен жылытуды
қазандық құбырлары мен жылу пунктері бар отралық жылыту жүйесімен ауыстыру;
пештерде газды немесе көмір жағу үшін қайтадан жабдықтау; суық және ыстық сумен қамту,
канализация енгізуден магистральға қосу аралығы 150 м болатындай, жұмыс істеп тұрған
желілерге қосу арқылы, газ қалдықтарын шығаратын, су жинайтын, бойлерлік құрылғылары
бар газбен қамтамасыз ету жүйелерімен жабдықтау; орталық жылыту, ыстық және суық
сумен қамту жүйелері толығымен ауыстырылады, лифтілер, қоқыс құбырлары, жоғары
қабаттың баспалдақ алаңының белгісі 15 м және одан жоғары; электр энергиясын
қамтамасыз ету желілері жоғары кернеулікке ауыстырылады; ортақ пайдаланылатын
телевизиялық және радиоантенналар орнатылады, телефондық және радиотрансляциялық
желілерге қосылады; домофондар, электр құлыптары орнатылады; өртке қарсы
автоматиканы және түтін шығару жүйелерін орнату; жылытатын орындарды, жылу
желілерін, жылу орталықтарын және тұрғын үйлердің инженерлік жабдықтарын
автоматтандыру және диспетчерлік құрылғылар орнату; аула аумағын абаттандыру
(асфальттау, көгалдандыру, қоршаулар, ағаш сарайлар орнату, балалар және шаруашылықтұрмыстық алаңдар орнату). Шатырларды, қасбеттерді, толық құрастырмалы ғимараттарды
түйіскен жерлерін 50% дейін жөндеу.
4. Тұрғын үйлерді жылылау (қоршайтын құрылымдардың жылу ұстау қасиеттерін
жоғарылату бойынша жүргізілетін жұмыстар; үш қабатты шыны орнатылатын терезелерді
қою, сыртқы тамбурларды орнату).
5. Пәтерішілік инженерлік желілерді ауыстыру.
6. Жылытуда және ыстық сумен қамтуда жылу энергиясының шығындарын ын есепке
алу құралдарын орнату, ғимаратқа кететін суық судың және ыстық судың шығынын,
сонымен қатар пәтерлерге орнатылған ыстық суды және суық суды (желілерді ауыстыру
барысында) есепке алу құралдарын орнату.
7. Желдетілмейтін аралас шатырларды қайта жасау.
8. Тұрғын үй ғимараттарының аражабындарын тұтас немесе жарым – жартылай
ауыстыруда және қайта жоспарлауда күрделі жөндеу жұмыстарын өткізуде жобалау
ұйымдардың авторлық қадағалауы.
9. Егер жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, ұйымдарда тұрғын үй қорын күрделі
жөндеуді техникалық қадағалайтын бөлімшелер құрылған болса, техникалық қадағалау.
10. Ғимараттарға қосымша салынған бөлмелерге жөндеу жүргізу.
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С қосымшасы
(міндетті)
Тұрғын үйге мамандандырылған тексеру жүргізудің мерзімдері
Кейіннен бірінші тексеру
Ғимараттардың негізгі конструкциялардың
жүргізілетін пайдалану мерзімі
материалы бойынша типтері
(жыл)
1
2
Пайдаланудың қалыпты жағдайлары кезіндегі
темірбетон
аражабындары
бар,
қаңқалы,
арматураланған керамзитті бетоннан, кірпіштен,
табиғи тастан және с.с жасалған қабырғалы тұтас
15-20
жинақты, ірі панельді, ірісынықты (тұрғын үйлер,
сонымен қатар негізгі қызметтік бөлмелердің ұқсас
температуралық-ылғалдылық режимі бар ғимараттар)
Ағаш аражабынды, кірпіштен, табиғи тастан
және с.с. жасалған қабырғалары бар; ағаш,
пайдаланудың қалыптық шарттары кезінде басқа
материалдардан жасалған қабырғалары бар (негізгі
10-15
қызметтік бөлмелердің ұқсас температуралықылғалдылық режимі бар тұрғын үйлер мен
ғимараттар)
Т қосымшасы
(міндетті)
Құрылыс конструкцияларына мамандандырылған тексеру жүргізу мерзімі
Конструкциялар және олардың
тексеруге жатқызылатын
элементтері
1
Тұтасқұймалы іргетастар

Кейіннен бірінші тексеру жүргізілетін пайдалану
мерзімі (жыл)
орта
жемірлі емес
орташа
қатты жемірлі
және әлсіз жемірлі
жемірлі
орта
3
4
5
20

10

5

Жинақтау элементтері,
қадалары бар іргетастар, іргетас
блоктары

15

8

5

Қабырғалы панельдер мен
блоктар

7

6

5

Ұстындар мен тіреулер

15

8

5

Арқалықтар, беларқалар

10

6

4

10

6

4

Жабындардың және
аражабындардың тақталары
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ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
OPERATIONAL REGULATIONS OF HOUSING STOCK

Дата введения – 2011.05.01
1 Область применения
Настоящий Правила технической эксплуатации жилищного фонда (далее - Правила)
распространяется на техническую эксплуатацию и содержание жилищного фонда - жилых
домов, встроенных (встроенно-пристроенных) помещений в жилых домах, земельного участка,
закрепленного за домом, надворных построек (далее - зданий и придомовой территории).
Настоящее положение не распространяется на многофункциональные высотные здания и
комплексы, а также здания с технически сложными системами и механизмами3.
2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего нормативного документа необходимы следующие
ссылочные нормативные документы:
СТ РК 1.5-2008 «Общие требования к построению, изложению, оформлению и
содержанию стандартов»;
СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений»;
СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты»;
СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СН РК 1.02-18-2007 «Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Технические требования к производству работ»;
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного
строительства»;
СНиП РК 3.02-43-2007 «Жилые здания»;
МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»;
СН РК 1.04-26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых зданий и
объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и
сооружений»;
РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»;
РДС РК 1.04-15-2004 «Правила технического надзора за состоянием зданий и сооружений»;
ГОСТ 24846 – 81 «Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и
сооружений»;
МСН 2.03-02-2002 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов».
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании настоящего нормативного документа
целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно
издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ
занесен (изменен), то при пользовании настоящей Методики следует руководствоваться
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отнесен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту
ссылку.
3

Соответствующие требования разрабатываются отдельными документами
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3 Общие положения
3.1 Настоящие Правила являются обязательными при эксплуатации и содержании зданий и
придомовой территории независимо от форм собственности.
3.2 Ответственность за соблюдение настоящих Правил несут юридические или физические
лица, занимающиеся эксплуатацией и содержанием зданий и придомовой территории в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Контроль за соблюдением настоящих
Правил осуществляют местные исполнительные органы.
3.3 Под эксплуатацией и содержанием зданий и придомовой территории понимаются в
совокупности организационные и технические мероприятия по надзору, уходу и всем видам
ремонта, проводимых с целью создания наилучших жилищно-бытовых условий, предупреждения
преждевременного износа, аварий.
3.4 Техническая эксплуатация и содержание зданий и придомовой территории включает в
себя: техническое обслуживание, осмотры домов, отдельных помещений и части здания, систем
инженерного оборудования, надворных построек и элементов благоустройства, санитарной
очистки, придомовых территорий; обеспечение нормативных условий эксплуатации и содержания
помещений, конструкций и инженерного оборудования (температурного и санитарного режима
помещений, освещенности мест общего пользования, лифтов и т.д., ремонты - капитальный и
текущие).
Затраты на эксплуатацию и содержание зданий и придомовой территории должны
планироваться с учетом их технического состояния.
4 Термины и определения
В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции
или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями,
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения
(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).
Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру,
установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Капитальный ремонт жилых зданий - ремонт здания с целью восстановления его
ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
Мониторинг жилых зданий – комплекс наблюдений за состоянием оснований,
фундаментов и несущих конструкций здания и объектов инфраструктуры.
Несущие
конструкции
строительные
конструкции,
воспринимающие
эксплуатационные нагрузки и воздействия, и обеспечивающие пространственную
устойчивость здания.
Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических
значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние,
пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их
дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на
основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со
значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении,
транспортировании, монтаже или эксплуатации.
Реконструкция жилых зданий – комплекс строительных работ и организационнотехнических мероприятий, связанных с изменениями основных технико-экономических
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показателей, конструктивного и объемно-планировочных решений, функционального
назначения системы, осуществляемых в целях улучшения объема и номенклатуры услуг,
выпускаемой продукции.
Текущий ремонт жилых зданий - ремонт здания с целью восстановления исправности
(работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.
Техническое обслуживание жилых зданий - комплекс работ по поддержанию
исправного состояния элементов здания и заданных параметров, а также режимов работы его
технических устройств.
Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, объемнопланировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик
здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.
Экспертное обследование жилых зданий – комплекс работ, направленных на
определение технического состояния ее элементов и системы в целом, оценку ее
эксплуатационной надежности, выявление элементов и сопряжений, требующих ремонта,
усиления или замены, определение условий, режимов и сроков безопасной эксплуатации.
Отличается от технического обследования определением (оценкой) остаточного ресурса или
оценкой срока безопасной эксплуатации.
Энергоаудит здания (энергоаудит): Взаимосвязанный комплекс технических,
организационных экономических и иных мероприятий, направленных на выявление
возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических
ресурсов.
Инструментальное обследование: Измерение и регистрация параметров системы
энергопотребления с помощью стационарных и портативных приборов.
5 Форма управления и обеспечение содержания жилищного фонда
5.1 Форма управления жилищным фондом устанавливается в соответствии с жилищным
законодательством Республики Казахстан.
5.2 Форма управления жилищным фондом (жилыми зданиями, жилыми комплексами)
определяется:
- в государственном коммунальном жилищном фонде - местными исполнительными
органами;
- в жилищном фонде государственных предприятий - администрациями предприятий;
- в частном жилищном фонде - собственниками (гражданами, юридическими лицами,
основанными на негосударственной форме собственности).
5.3 Управление жилыми домами из частного жилищного фонда осуществляется
непосредственно самими собственниками, либо через образуемые (назначаемые, избираемые) ими
органы, а также через доверенных лиц собственников.
В жилых домах, принадлежащих двум и более собственникам (объектах кондоминиума),
форма совместного управления определяется соглашением между собственниками-участниками
кондоминиума.
5.4 Жилищный фонд должен содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем
надежность и безопасность проживания людей, сохранность индивидуальной собственности и
общего имущества, защиту окружающей среды.
В этих целях, собственники или от их лица органы совместного управления, выборные
(назначенные) лица, вправе выполнять самостоятельно либо поручать другим выполнение работ по
содержанию, текущему и капитальному ремонту жилого дома (части жилого дома), кроме лифтов
и системы газового хозяйства, с учетом требований по лицензированию видов деятельности, а
также других обязательных норм и правил, включая настоящие Правила.
5.5 Собственники-участники кондоминиума в соответствии с гражданским законодательством
Республики Казахстан могут делегировать органу совместного управления либо избранному
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(назначенному) ими лицу право ведения контроля за качеством содержания, приемки работ после
текущего (капитального) ремонта жилого дома или его части, а также право производить в
установленном порядке оплату за выполненную работу и предоставленные услуги.
5.6 Права и обязанности собственников встроенных (встроенно-пристроенных) помещений в
жилом доме (здании) устанавливаются в соответствии с жилищным законодательством Республики
Казахстан.
5.7 Технические характеристики дома и его состояние отражаются в техническом паспорте на
жилой дом.
5.8 Вопрос о непригодности для постоянного проживания жилого дома или квартиры
решается на основании оценки его технического состояния.
В этих случаях рекомендуется применять РДС РК 1.04-07-2002.
5.9 Жильцы должны быть обеспечены всеми видами коммунальных услуг, предусмотренных
при проектировании и строительстве жилого дома (квартиры), по установленным нормам или
фактической потребности (по показаниям приборов учета коммунальных услуг, с уровнем качества,
предусмотренным договором).
5.10 Ответственность за исправное состояние жилищного фонда (здания), отдельных его
частей и обеспечение безопасности проживания граждан возлагается на должностных лиц кому
собственники доверили управление жилищным фондом на основании доверенности или договора.
5.11 Использование собственником (нанимателем) жилища (жилого помещения) или его части
по нежилому назначению не должно приводить к его разрушению или порче, нарушать условия
проживания других жильцов, причинять ущерб окружающей среде.
5.12 Пользование придомовым земельным участком, на котором размещены жилые дома,
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Земельным Кодексом, настоящими
Правилами и другими нормативными актами, регулирующими эти вопросы.
5.13 Собственники (наниматели) жилых квартир и собственники (наниматели) встроенных
нежилых помещений обязаны:
- обеспечивать по заблаговременному письменному уведомлению доступ в жилые и нежилые
помещения лиц, занимающихся надзором, содержанием или ремонтом дома для обследования
состояния конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования, ликвидации или
локализации аварийных ситуаций или для других ремонтно-восстановительных работ; при
аварийных или иных чрезвычайных ситуациях доступ должен быть обеспечен в любое время
суток;
- устранять допущенные нарушения в эксплуатации и их последствия, затрагивающие права
других граждан;
- возмещать в установленном законодательством порядке убытки, связанные с повреждением
жилого дома и его оборудования, произошедшие по вине собственников (арендаторов) жилых
квартир и собственников (арендаторов) нежилых помещений;
- обеспечивать при выезде проживающих из жилища, без вселения других лиц, возможность
доступа в него эксплуатационного персонала для устранения аварий и выполнения ремонтновосстановительных работ, при этом ответственность за сохранность имущества устанавливается в
соответствии с законодательством.
5.14 Переоборудование, перепланировка и реконструкция отдельных помещений, жилого
дома в целом или его частей осуществляется по проекту, утвержденному в установленном
законодательством порядке. Запрещается переоборудование, перепланировка или реконструкция,
ведущие к ухудшению условий проживания других жильцов, снижению прочности конструкций,
безопасности работы инженерных систем.
5.15 Проект переоборудования, перепланировки или реконструкции, в зависимости от
назначения помещений или нового оборудования, подлежит прохождению государственной
экспертизы и согласованию в противопожарной, санитарной и экологической службах и жилищной
инспекции, местных исполнительных органах. Необходимость прохождения согласования
определяется органом, выдающим разрешение на осуществление проекта.
5.16 Разрешительные процедуры на переоборудование, перепланировку или реконструкцию
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помещений в жилом доме (здании) устанавливаются в соответствии с Законом «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
5.17 В случаях, когда переоборудование, перепланировка или реконструкция помещений либо
частей здания затрагивает интересы других собственников, требуется их предварительное
письменное согласие.
6 Порядок приемки в эксплуатацию объектов жилищного фонда
6.1 Приемку в эксплуатацию жилых комплексов и отдельных зданий следует производить в
соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.
6.2 Законченные строительством объекты жилищного фонда подлежат приемке в
эксплуатацию приемочными комиссиями только после выполнения всех строительно-монтажных
работ, благоустройства территории, обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в
полном соответствии с утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.
7 Требования к техническому состоянию и эксплуатации зданий
7.1 Требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных
конструкций зданий
7.1.1 Фундаменты и стены подвальных помещений
Фундаменты и стены подвальных помещений должны эксплуатироваться с
соблюдением следующих требований:
- с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен отвод поверхностных
вод;
- водоотводные лотки должны быть очищены от мусора и иметь по дну продольный
уклон не менее 0,005;
- стенки приямков у подвальных окон должны быть на 15 см выше уровня тротуаров
(отмостки);
- вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и
стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены;
- течи трубопроводов, расположенных в подвальных помещениях, должны немедленно
устраняться.
Не допускается в процессе эксплуатации:
- нарушение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов и стен
подвальных помещений;
- посадка деревьев и кустарников с отступлением от требований;
- наличие просадок и разрушений отмостки;
- подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного
оборудования;
- установка в подвалах и техподпольях дополнительных фундаментов под
оборудование, увеличение высоты помещений за счет понижения отметки пола без
утвержденного проекта;
- рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости
от здания (до 10 м) без специального разрешения;
- подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15см;
- использование подвалов и технических подполий жителями для хозяйственных и
других нужд без соответствующего разрешения.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
- температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий,
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препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;
- исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий;
- устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не
допуская их дальнейшего развития;
- предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и
конструкций подвалов и техподполий;
- работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей;
- чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья.
Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего
года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе, или
других устройств при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена.
Площадь продухов должна составлять примерно 1/600 площади пола техподполья или
подвала. Располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания
(не менее 2-х продухов на каждой секции дома); продухи в цоколях зданий должны быть
открыты, желательно оборудовать их жалюзийными решетками. Проветривание подполья
следует проводить в сухие и не морозные дни.
Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и
вентиляцию.
Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не выше 60%.
Стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и
отмостки. Не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам
подвала. Очистка мусора от снега производится не реже 1 раза в месяц. Для удаления воды
из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания, в дальнем
углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба). Для защиты от дождя
целесообразно устанавливать над ними откидные козырьки по согласованию с архитектором.
Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03.
Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на
15см. Ширина отмостки устанавливается проектом (песчано-дерновые отмостки допускается
заменять бетонными и асфальтовыми).
Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо
заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или
мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.
Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать стену и
внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, но не менее чем
на 15см выше отмостки.
В случае появления в здании признаков, указывающих на возможную неисправность в
фундаментах, стенах подвалов или основаниях (трещины в стенах, искривление рядов
кладки или горизонтальных стыков, разрушение сопряжений стен, сырые пятна на
поверхности стен подвала или на цокольной части дома и т.п.) необходимо тщательно
осмотреть эти конструкции и принять соответствующие меры.
В каменных фундаментах и подвальных стенах (бутовых, крупноблочных и др.) могут
встречаться следующие основные дефекты, требующие устранения: вертикальные и косые
трещины, местные просадки, расслоение кладки и выпадение отдельных камней в бутовых
фундаментах, отслоение или разрушение защитного слоя железобетонных панелей или
штукатурки, сырость на внутренних поверхностях стен подвала. Причинами,
способствующими повреждению или разрушению фундаментов, являются вымывание
грунта оснований, насыщение водой грунта, прилегающего к конструкциям, воздействие
агрессивных грунтовых вод, повреждение гидроизоляции.
Исследование состояния грунтов, конструкций фундаментов и стен подвалов
рекомендуется производить методом шурфования. Рекомендуется для обследования
фундаментов приглашать специалистов соответствующих специализированных организаций.
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7.1.2 Наружные стены
При определении состояния стен особенно тщательно следует осматривать простенки,
наружные углы и места сопряжений наружных стен с внутренними, и с перекрытиями
(покрытиями), места примыканий оконных блоков к стенам, парапеты, эркеры,
архитектурные детали, балконы, наиболее нагруженные части стен (под прогонами, балками,
эркерами и др.), промерзающие и мокрые участки стен, нижние части стен первого этажа и
цоколи.
В процессе эксплуатации здания могут возникать следующие дефекты в каменных
стенах, требующие устранения: трещины, расслоение рядов кладки, отклонение стен от
вертикали, выпучивание и просадка отдельных участков стен, разрушение наружного
поверхностного слоя стенового материала, трещины в железобетонных перемычках над
оконными и дверными проемами, разрушение расшивки и выветривание раствора швов
кладки, отслоение и разрушение штукатурки и облицовки, промерзание конструкций,
выщелачивание солей из растворов и т.д.
Необходимо систематически выполнять следующие работы по ремонту стен из
штучных изделий:
- восстанавливать выпавшие, заменять поврежденные и закреплять расшатавшиеся
кирпичи или камни;
- усиливать перемычки над оконными и дверными проемами; расшивать швы
цементным раствором на фасадах кирпичных (мелкоблочных) зданий с поврежденной
расшивкой и выветрившимся раствором.
В полносборных зданиях особого внимания при осмотре требуют внутренние несущие
стены с дымовентиляционными панелями, вертикальные и горизонтальные стыки между
панелями наружных стен, швы между панелями и оконными коробками, наружные углы
здания, места сопряжения чердачных перекрытий и бесчердачных крыш со стенами, а также
стыки каркаса и сопряжения его с ограждающими конструкциями.
Характерными дефектами, появляющимися в процессе эксплуатации крупнопанельных
и крупноблочных (полносборных) зданий, являются: протекание и высокая
воздухопроницаемость стыков, разрушение заделки стыков, коррозия стальных закладных
деталей и недостаточно защищенной раствором арматуры в наружных железобетонных
слоях многослойных панелей, разрушение фактурного слоя.
В крупнопанельных и крупноблочных стенах необходимо своевременно:
- заделывать повреждения (пробоины, выбоины и т.д.) в панелях;
- герметизировать протекающие и воздухопроницаемые стыки и швы;
- утеплять промерзающие панели, заделывать трещины;
- защищать от коррозии выступающую на поверхности арматуру панелей.
Протекающие межпанельные швы панельных и блочных зданий должны быть
уплотнены с наружной стороны специальными эффективными герметизирующими
материалами (упругими прокладками и мастиками) с последующим устройством защитного
слоя.
Рекомендуется герметизацию швов поручать специализированной организации и
совмещать эти работы с ремонтом фасадов.
Участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие недостаточной
теплозащиты, а также стены с малой теплоустойчивостью необходимо утеплять.
Необходимо организовать систематическое наблюдение за состоянием стальных
закладных деталей, уложенных в конструкцию путем периодических выборочных вскрытий.
При нормальных условиях эксплуатации первое вскрытие 5-6 узлов на дом следует
сделать через 10 лет после окончания строительства. В дальнейшем выборочные вскрытия
деталей должны производиться через каждые 3 года. При этом следует вскрывать часть
узлов, подвергшихся изучению ранее, и в новых местах.
Работы по вскрытиям рекомендуется проводить с привлечением специализированных
организаций.
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В первую очередь вскрытию подлежат закладные детали, воспринимающие нагрузки и
находящиеся в наиболее неблагоприятных температурно-влажностных условиях: опоры
перекрытий, места сопряжений перекрытий и покрытий со стенами, в наружных углах
верхних этажей, крепление «карнизных» блоков. Необходимо вскрыть также детали, в месте
расположения которых на поверхности стен появились ржавые и сырые пятна.
При осмотре вскрытых деталей определяется качество сварки и омоноличивания их,
наличие, характер и размер поражения коррозией металла. Измерение толщины
поврежденного элемента производится после тщательной очистки поверхности от коррозии.
В случае обнаружения деталей, поврежденных коррозией по сечению более 30%,
необходимо вскрыть еще несколько аналогичных узлов в здании.
После осмотра вскрытые места должны быть заделаны в соответствии с проектными
решениями с тщательным омоноличиванием закладных деталей и обеспечением плотного
прилегания бетона (раствора) по всей их поверхности. Поврежденные детали необходимо
очистить от коррозии и покрыть антикоррозионными составами.
При обнаружении трещин (кроме мелких осадочных) на поверхностях стен, в панелях
(блоках) и их сопряжениях, отклонения стен от вертикали, их выпучивания и просадки на
отдельных участках необходимо организовать систематическое наблюдение за
деформациями. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, необходимо
руководствоваться указаниями, приведенными в п. 10.2.3.
Стабилизировавшиеся трещины заделываются материалами, аналогичными материалу
поврежденных слоев стены.
Отделку восстановленных наружных частей стен необходимо выполнять аналогично
существующей.
Дефекты, вызвавшие снижение прочности и устойчивости, промерзание, перегрев или
протекание стен, должны устраняться по проекту.
Использование стен из навесных железобетонных панелей для крепления контактной
сети трамвайных и троллейбусных линий к зданиям не допускается, за исключением случаев
использования специальных закладных деталей, закрепленных к несущим элементам здания,
и выполняемых по проекту.
Во время осмотра деревянных стен следует особенно тщательно проверять состояние
нижних и верхних венцов, нижней обвязки и нижних концов стоек каркаса, наружных углов,
подоконных и верхних (под перекрытиями) участков стен, пазов между венцами и стыков
между щитами, гидроизоляционного слоя между каменным цоколем и стеной, частей стен в
местах расположения водопроводных и канализационных труб и санитарно-технических
приборов.
В процессе эксплуатации деревянных домов в стенах могут возникнуть следующие
дефекты, требующие устранения: поражение древесины дереворазрушающими насекомыми
и домовыми грибками, промерзание стен, высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых
стен и стыков в щитовых зданиях, выпучивание стен (простенков), просадка углов,
разрушение или повреждение штукатурки и обшивки, углов и мест сопряжения внутренних
стен с наружными, осадка засыпки в каркасных стенах, повреждение, малый уклон и
неплотное прилегание к стенам сливных досок, потеря водозащитных свойств
гидроизоляции.
В случае обнаружения признаков поражения деревянных стен домовыми грибами или
дереворазрушающими насекомыми необходимо выполнять указания раздела 8.
Промерзающие участки стен (наружные углы, места пересечения внутренних стен с
наружными, в уровне перекрытий) необходимо утеплить обшивкой снаружи по
эффективному теплоизоляционному материалу.
Высокая воздухопроницаемость, а также связанное с ней промерзание и увлажнение
стен должны быть устранены уплотнением стыков с установкой нащельников, конопаткой
пазов между венцами, заделкой щелей и трещин соответственно в щитовых, брусчатых
(бревенчатых) и каркасных домах.
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7.1.3 Перегородки
При осмотре перегородок следует особое внимание уделять креплению их к стенам,
перекрытиям и между собой, а также сопряжениям со смежными конструкциями, с
отопительными панелями и трубопроводами, состоянию облицовки.
Наиболее распространенными дефектами, которые могут возникнуть в процессе
эксплуатации в перегородках жилых зданий, являются: зыбкость, выпучивание, трещины в
конструкциях, швах и в местах сопряжения их со смежными конструкциями, щели над
перегородками, неплотности в местах пересечения трубопроводов с перегородками,
выпадение и отслоение облицовочных плиток, растрескивание и отслоение штукатурки,
увлажнение в местах расположения трубопроводов и приборов, высокая звукопроводность.
Зыбкость перегородок необходимо уменьшить установкой дополнительных креплений
к смежным конструкциям.
Если перегородки из мелких элементов имеют значительный наклон или выпучивание,
а в горизонтальных швах появились трещины, их следует переложить или заменить новыми.
Сквозные трещины в перегородках, а также неплотности по периметру перегородок в
местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо расширить и тщательно
уплотнить герметизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в
гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон известково-гипсовым раствором.
Трещины по периметру отопительной панели и пространство между гильзой и трубой
центрального отопления необходимо проконопатить асбестовым шнуром, затереть
известково-гипсовым раствором с добавлением 10-15% асбестовой пыли.
При повторном появлении трещин в местах сопряжения перегородок со стенами или
друг с другом необходимо оштукатурить углы по металлической сетке.
Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность расчищена и вновь
оштукатурена тем же раствором.
Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой, надо снять и сделать заново.
Площадь отслоившейся облицовки определяется простукиванием.
В деревянных перегородках могут также возникнуть: осадка засыпки в каркасных
конструкциях, повреждения облицовки из сухой штукатурки, загнивание древесины в местах
расположения неисправных трубопроводов и приборов водоснабжения и канализации, а
также в ванных комнатах и санитарных узлах от влажного режима помещений.
Если обшивка из сухой штукатурки повреждена на значительной площади, ее
целесообразно заменить обшивкой из древесноволокнистых плит с последующей отделкой
поверхности перегородок.
Запрещаются: крепление настенного оборудования на асбоцементных перегородках,
если для этого не предусмотрены специальные приспособления; в сейсмической зоне
устройство арок в несущих перегородках.
7.1.4 Фасады
В процессе эксплуатации зданий необходимо соблюдать следующие требования:
- цоколь здания должен быть защищен от увлажнения грунтовыми водами и обрастания
мхом (обеспечивается устройством гидроизоляции ниже уровня отмостки);
- парапеты и карнизы здания должны быть в исправном состоянии и иметь надежное
крепление и покрытие с уклоном не менее 3% в сторону внутреннего водостока (при
организованном водостоке) и от стены (при наружном неорганизованном водостоке);
- все выступающие части фасадов (пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные
отливы) должны иметь металлическое покрытие из оцинкованной кровельной стали с
выносом от стены не менее 50мм, или железнение поверхности; металлическое покрытие
должно быть прочно закреплено, не иметь повреждений и коррозии, а железненная
поверхность должна быть окрашена;
- отметки водосточных труб должны находиться на 20–60см выше уровня тротуара;
- желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая
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система водоотведения атмосферных осадков с соблюдением соответствующих требований.
На фасадах особенно тщательно должны быть осмотрены цоколь, участки стен в местах
расположения водосточных труб, около балконов и в других местах, подверженных
обильному воздействию ливневых и талых вод, вокруг прикрепленных к стенам
металлических деталей (флагодержателей, анкеров и пожарных лестниц), а также
горизонтальные и вертикальные стыки между панелями и блоками зданий из
крупноразмерных элементов.
К основным дефектам, возникающим на фасадах жилых домов и требующим
устранения в процессе эксплуатации, относятся: разрушение, повреждение и ослабление
крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов,
поясков, кронштейнов и др.); отслоение, повреждение и местные разрушения облицовки,
штукатурки, фактурного и окрасочного слоев; усадочные трещины в штукатурке;
выветривание и выпадение раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки;
разрушение герметизирующих заделок стыков крупнопанельных и крупноблочных зданий,
ржавые пятна и потеки; повреждение или износ металлических покрытий на выступах стен и
их элементов; разрушение водосточных труб, мокрые пятна и высолы, а также общее
загрязнение поверхности.
Облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной,
необходимо снять, а отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить.
Поврежденные места на фасаде должны быть восстановлены с реставрацией или заменой
всех дефектных архитектурных деталей. До ремонта следует выполнить охранные работы в
соответствии с указаниями п.10.2.3.
Для предупреждения преждевременного разрушения наружных слоев блоков и панелей
необходимо затереть жидким раствором усадочные и другие мелкие трещины,
образовавшиеся при твердении растворов, и небольшие местные повреждения отделочного
слоя.
Образовавшиеся при ремонте фасадов полносборных домов раковины, углубления
следует заделать цементным раствором заподлицо с поверхностью фасада. Поверхности стен
из панелей с обнаженной арматурой должны быть оштукатурены цементно-песчаным
раствором.
С целью повышения срока службы цоколя из легкобетонных панелей с малой толщиной
фактурного слоя (менее 60 мм), если они повреждены, целесообразно облицевать их
естественным камнем, керамическими или бетонными плитками.
Кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой целесообразно облицовывать
бетонными, керамическими плитками или другими защитными слоями из влагостойких,
морозостойких материалов.
Поврежденную заделку стыков крупнопанельных зданий необходимо восстановить в
соответствии с указаниями по герметизации стыков.
Фасады зданий следует систематически по мере необходимости очищать, промывать
или красить, учитывая материал и характер отделки, а также состояние поверхностей стен
зданий (степень загрязнения и выцветания колера, наличие высолов, разрушение
отделочного покрытия).
Во избежание разрушений и повреждений запрещается очищать пескоструйным
способом поверхности, оштукатуренные непрочными штукатурными растворами и имеющие
облицовку или архитектурные детали из мягких пород камней.
Поверхности кирпичных стен и стен, облицованных керамическими плитами (камнями)
или оштукатуренных цементным раствором, допускается очищать гидропескоструйным
способом.
Фасады зданий, окрашенные перхлорвиниловыми красками, рекомендуется промывать
водой периодически через 2-3 года.
Для очистки поверхностей фасадов, облицованных глазурованной плиткой,
целесообразно применять химические составы.
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При ремонте фасадов целесообразно применять облицовочные материалы,
перхлорвиниловые, силикатные и другие атмосфероустойчивые краски.
Фасады деревянных неоштукатуренных зданий (рубленых, брусчатых и сборнощитовых) с обшивкой и без обшивки должны периодически окрашиваться масляными или
водоэмульсионными синтетическими красками.
Отделка фасадов зданий производится только по согласованию с городским (районным)
архитектором либо иным уполномоченным органом (лицом) местных исполнительных
органов.
Во избежание образования на стенах грязных потеков и ржавых пятен стальные детали
крепления (кронштейны пожарных лестниц и флагодержателей, водосточных труб и т.д.)
следует располагать с уклоном от стен. На деталях, имеющих уклон к стене, следует
установить плотно прилегающие к ним манжеты из оцинкованной стали на расстоянии 510см от стены. Все закрепленные к стене стальные элементы следует регулярно окрашивать.
Окраска металлических элементов фасадов должна производиться через каждые 3-6
лет.
Запрещается:
- изменять архитектуру здания (упразднением, заменой другими или устройством
новых архитектурных деталей, пробивкой и заделкой проемов, изменением формы окон и
рисунка переплетов) без разрешения городского (районного) архитектора либо иного
уполномоченного органа (лица) местных исполнительных органов;
- устанавливать на фасадах, а также на крышах рекламы, плакаты и другое оформление
без специального проекта, согласованного с городским (районным) архитектором либо иным
уполномоченным органом (лицом) местных исполнительных органов;
- применять номерные, указательные и домовые знаки с отклонениями от образца,
утвержденного местными исполнительными органами.
При осмотре балконов, козырьков, лоджий и эркеров особенно тщательно должно быть
определено техническое состояние несущих элементов и проверено наличие дефектов,
возникающих в конструкциях в процессе эксплуатации. К ним относятся: разрушение
консольных балок и плит, скалывание опорных площадок под консолями, отслоение,
разрушение и обратный уклон (к зданию) пола балконов и лоджий, отсутствие или
неправильное выполнение покрытий и гидроизоляционного слоя, потеки на нижней
поверхности балконных плит, трещины в плитах балконов и козырьков, ослабление
крепления и повреждение ограждений балконов, лоджий и пожарных лестниц, ненадежное
крепление цветочных ящиков и др. В деревянных конструкциях, кроме того, распространено
гниение элементов конструкций.
При наличии признаков повреждения консольных балок и других несущих конструкций
места их заделки должны быть вскрыты, а конструкции проверены на прочность. Во
избежание повреждения опорной площадки кладку под опорой следует вскрывать только
после устройства временного крепления.
В обетонированных (оштукатуренных) стальных балках необходимо проверить
прочность сцепления бетона (раствора) с металлом. Отслоившийся бетон или раствор
следует удалить. Защитный слой должен быть восстановлен.
В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо
руководствоваться п.10.2.3. Форма и окраска ящиков для цветов должны отвечать
архитектурному решению фасада. Ящики нужно крепить специальными кронштейнами.
Во избежание загрязнения стен зданий и расположенных ниже балконов ящики следует
устанавливать на поддонах с зазором от стены не менее 50мм.
7.1.5 Междуэтажные перекрытия
При эксплуатации междуэтажных перекрытий необходимо обеспечивать их несущую
способность. Трещины и прогибы, превышающие нормативные требования, не допускаются.
К основным дефектам, возникающим в железобетонных перекрытиях в процессе
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эксплуатации и требующим устранения, относятся: сверхнормативные прогибы,
промерзание, трещины в местах сопряжений со стенами, трещины между панелями
перекрытий.
В случае обнаружения трещин и прогибов перекрытий, смещения опорных частей
перекрытия со стен или прогонов (недостаточной глубины опирания элементов) и других
деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия, должны быть
выполнены указания, изложенные в п. 10.2.3.
При промерзании междуэтажных и чердачных перекрытий в зоне наружных стен
необходимо осуществлять следующее.
В чердачном перекрытии слой теплоизоляции довести до расчетного. В зоне наружных
стен на полюсе шириной 1 м толщину теплоизоляции увеличить на 15-20%.
Утепление междуэтажных перекрытий в местах их примыкания к наружным стенам
производить после вскрытия пола путем укладки теплоизоляции по торцам панелей
перекрытий, оштукатуривания внутренней поверхности кирпичных стен в межпольном
пространстве, уплотнения стыковых соединений панельных стен.
В случае переохлаждения надподвальные перекрытия в зонах расположения входных
дверей в лестничную клетку и вентиляционных продухов цокольных панелей следует
утеплять со стороны подвалов (технических подполий). Промерзающие железобетонные и
металлические балки чердачных перекрытий следует утеплять со стороны чердачных
помещений.
Для устранения смещения сыпучих утеплителей чердачного перекрытия сверху них
следует устраивать известково-песчаную корку.
При обнаружении повышенной влажности, загазованности и специфических запахов в
жилых квартирах, расположенных над встроенными помещениями, необходимо выполнить
работы по герметизации перекрытия по проекту.
При проведении осмотра технического состояния деревянного перекрытия следует
обращать внимание на наличие и состояние вентиляционных отверстий в полу, на места
примыкания перекрытий к наружным стенам, на пересечения их трубопроводами, на
состояние утепляющих материалов и утепления металлических балок чердачных
перекрытий, на просадки пола и наличие трещин в штукатурке потолков.
К основным дефектам, возникающим в деревянных перекрытиях в процессе их
эксплуатации и требующим устранения, относятся: поражение древесины домовыми грибами
и дереворазрушающими насекомыми, недостаточная жесткость (зыбкость) и прочность
конструкции в связи с перегрузкой или ослаблением ее несущих элементов, промерзание
чердачных перекрытий в местах расположения металлических балок и недостаточной
толщины утепляющего слоя, увлажнение перекрытий в местах пересечения их с
трубопроводами и др.
В случае обнаружения косвенных (специфический запах, просадки пола, зыбкость,
систематические промокания и т.д.) или прямых (гниение древесины, грибковые
образования на поверхности, летные отверстия и др.) признаков поражения деревянных
перекрытий домовыми грибами или дереворазрушающими насекомыми необходимо
руководствоваться указаниями раздела 7.
При наличии прогибов и сильной зыбкости перекрытий следует выполнить указания п.
10.2.3.
При появлении щелей в местах прохождения трубопроводов отопления и горячего
водоснабжения через перекрытия должны быть установлены (при ремонте) гильзы с
заделкой пространства между ними и трубами.
При наличии в кирпичных сводах, и особенно в пятах, трещин и выпадения отдельных
кирпичей необходимо принять меры, указанные в п. 10.2.3.
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7.1.6 Полы
При эксплуатации полов следует соблюдать следующие требования:
- теплоизоляция цоколя и вентиляция технического подполья должна быть в
технически исправном состоянии (во избежание появления домовых грибов);
- в дощатых полах должна быть обеспечена естественная вентиляция через
вентиляционные решетки или щели в плинтусах;
- должны приниматься меры по предотвращению длительного воздействия влаги на
конструкцию полов;
- защитно-отделочное покрытие пола должно периодически восстанавливаться.
К основным дефектам деревянных полов, возникающим в процессе эксплуатации и
требующим устранения, относятся: истирание, рассыхание и коробление, местные просадки,
скрип, зыбкость, неровности поверхности, загнивание основания дощатых и паркетных
полов, отслоение от основания покрытия, разрушение окрасочного слоя.
Повышенная зыбкость и большие прогибы полов наблюдаются при поражении
домовыми грибами и дереворазрушающими насекомыми лаг, настила и других деревянных
частей.
Все поврежденные клепки паркета должны быть заменены новыми таких же размеров и
из такого же материала, а отставшие от основания закреплены.
Вновь укладываемые клепки должны быть на 0,5-1,0мм выше уровня существующего
пола. После окончания ремонта новые клепки простругиваются, и производится сплошная
циклевка пола.
Паркетные полы рекомендуется периодически, раз в два месяца, натирать мастикой или
покрывать специальным износоустойчивым лаком. Если клепки паркета приклеены к
основанию битумной мастикой, натирать полы скипидарной мастикой запрещается, так как
она растворяет битум, и паркет чернеет. Для таких полов следует применять только водные
мастики.
Для предохранения дощатых полов от механического износа, вредного воздействия
влаги и для облегчения содержания и уборки рекомендуется окрасить их масляной краской
не реже одного раза в три года.
При сильном усыхании новых дощатых полов необходимо произвести их сплачивание
и простружку с последующей окраской.
Отдельные сильно изношенные или пораженные доски следует заменить новыми,
антисептированными с трех сторон. После окончания ремонта новые доски и остроганные
места грунтуются, шпаклюются, и после зачистки весь пол окрашивается за два раза.
К основным дефектам полов из линолеумов и синтетических материалов, возникающим
в процессе эксплуатации и требующим устранения, относятся: разрывы, вздутия, разрушение,
отслоение основания, усадка.
При замене изношенного линолеума, уложенного по цементно-песчаной прослойке,
последняя, при необходимости, должна быть отремонтирована и выровнена цементным
раствором (1:3) с последующей укладкой линолеума. Основания под полы должны быть
жесткими, плотными, с хорошо выровненной поверхностью. В отдельных случаях
рекомендуется применять для выравнивания подкладочные материалы - полужесткие
древесноволокнистые плиты и др.
Местные вздутия линолеумного покрытия устраняют их проколом и последующей
укладкой стоячего груза.
При местном разрушении ксилолитового пола дефектные участки вырубаются,
углубление заделывается ксилолитовой массой аналогичного цвета. В отдельных случаях
ксилолитовый пол можно использовать как подстилающий слой под покрытие из других
материалов.
При эксплуатации и ремонте ксилолитовых полов запрещается:
- частое и обильное смачивание полов (быстро приводит полы в негодность и они
приобретают повышенную электропроводность);
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- применение извести, известково-цементных растворов, шлаковых цементов, гипсовых
вяжущих при выравнивании основания.
К основным дефектам полов из керамических плиток, мозаичных и цементных,
возникающим в процессе эксплуатации и требующим устранения, относятся отслоение и
разрушение покрытий, местные просадки, выбоины, трещины и истирание.
Керамические плитки, отставшие от бетонного основания, очищаются от раствора и
промываются водой. Крепление плиток производится на цементном растворе, а также с
помощью коллоидно-цементного, эпоксидного или другого клея с учетом обеспечения
установки заменяемой плитки в одной плоскости с существующими.
Заделка разрушенных мест в цементных и мозаичных полах должна производиться
слоями той же толщины и из тех же материалов, что и ранее уложенные полы. Поверхность
основания под полы должна быть прочной, насеченной, очищенной от пыли и увлажненной.
Отремонтированные места цементных полов на вторые сутки следует железнить
цементом.
7.1.7 Крыша и кровля
При обследовании крыши необходимо обращать внимание на узлы несущих
конструкций, целостность кровли с водосточными устройствами, на состояние защитных
слоев кровли.
Основными дефектами несущих конструкций крыши, которые могут возникнуть при их
эксплуатации, и требуют устранения, являются:
а) деревянных - нарушения сопряжений стропил; разрушение гидроизоляции,
отделяющей мауэрлат от каменных конструкций; прогиб стропильных ног; гниение
мауэрлатов, стропильных ног, обрешетки и других элементов;
б) железобетонных - разрушение бетона на поверхности изделий, отсутствие защитного
слоя арматуры, коррозия арматуры, откол углов, трещины, выбоины, расслоения и др.
Основные дефекты кровли:
а) стальной - ослабление соединения гребней и фальцев, наличие одинарных фальцев в
водоотводящих устройствах, коррозия, пробоины и свищи, разрушение окраски или
защитного цинкового слоя;
б) кровли из штучных элементов (из асбоцементных плиток, листов, черепицы и др.) повреждения и смещения отдельных элементов, отсутствие надлежащего напуска,
неплотности в местах сопряжений с выступающими над кровлей конструкциями и
оборудованием, ослабление крепления элементов кровли к обрешетке;
в) рулонной кровли - вздутия, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоения в
швах, расслоение рулонного ковра, растрескивание и разрушение покровного и защитного
слоев.
В процессе эксплуатации деревянных несущих конструкций необходимо подтягивать
болты, хомуты и другие металлические крепления до нормального их натяжения в узловых
соединениях, и в случае необходимости заменять отдельные элементы.
При обнаружении в железобетонных несущих элементах крыши трещин и выбоин с
частичным оголением арматуры, не снижающих их несущей способности, необходимо все
эти участки расчистить от ослабленного бетона, промыть водой и заделать цементным
раствором.
Техническое состояние кровли (стальной и из штучных изделий) должно проверяться
снаружи и со стороны чердака «на свет». В отдельных случаях неплотности кровли можно
установить по наличию мокрых пятен или снега на обрешетке и на утеплителе чердачного
перекрытия. Перед осмотром кровля очищается от мусора, листьев, пыли и т.д.
При осмотре, очистке и ремонте кровли должны выполняться все меры,
предусмотренные правилами техники безопасности. При выполнении работ на крышах с
асбоцементной кровлей следует пользоваться передвижными стремянками.
Скопление мусора в желобах и в воронках водосточных труб препятствует стоку воды и
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приводит к ускоренному износу кровли.
Весной необходимо прочистить водостоки; внутренние водостоки следует очищать с
крыши и через специально устроенные ревизии.
Защитная окраска кровли из черной стали может производиться один раз в 6 лет
масляной краской на натуральной олифе (за два раза) или другими антикоррозионными
защитными красками не реже одного раза в 3-6 года. При появлении коррозии на кровле и
водосточных устройствах из оцинкованной стали их также следует красить масляными и
другими антикоррозионными составами.
Мягкую кровлю с износившимся или выветрившимся покровным слоем следует
периодически покрывать защитными слоями: мастичным с втопленным в него
крупнозернистым речным песком не реже одного раза в три года или окрасочными
составами с алюминиевой пудрой не реже одного раза в 6 лет.
Допускается устройство, особенно в южных районах, защитного слоя из окатанного
гравия, втопленного в битумную мастику.
Антикоррозионные покрытия стальных деталей, находящихся в чердачных
помещениях, должны периодически (через каждые 3-6 года) возобновляться.
Ремонт кровли из листовой стали, в зависимости от их состояния, следует производить
путем уплотнения неисправных лежачих и стоячих фальцев с предварительной промазкой их,
а также заделки свищей суриковой замазкой, постановкой заплат из листовой стали или
замены отдельных, сильно поврежденных листов новыми, восстановления клямеров.
Ремонт отдельных мест рулонной кровли включает устранение неровностей на
поверхностях кровли, ликвидацию вздутий, приклеивание отслоившихся полотнищ,
восстановление защитного слоя. Рулонную кровлю в сопряжениях со стенами,
вентиляционными шахтами и блоком выхода на крышу следует заводить в штрабы и
защищать фартуком из оцинкованной стали, а в сопряжениях с радио и телеантеннами
устанавливать стальную гильзу с фланцем и коническим фартуком из оцинкованной стали.
Работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не допускать
увлажнения перекрытий здания атмосферными осадками.
В жилых домах в три этажа и выше по периметру кровельных покрытий с наружным
водоотводом следует устанавливать решетчатые металлические ограждения (при их
отсутствии). В исключительных случаях, когда устройство ограждений окажется
трудновыполнимым, рекомендуется надежно прикрепить к строительным конструкциям
стальные петли для крепления к ним предохранительных поясов для рабочих во время
ремонтных работ у свеса кровли.
Запрещается производить: конструктивные изменения в несущих элементах крыши без
проектов; установку на крышах транспарантов, световых реклам и других устройств. Эти
работы производятся только по утвержденным проектам.
При осмотре бесчердачных крыш следует обращать внимание на наличие мокрых и
темных пятен на поверхности потолков, на места сопряжений кровельного ковра с
выступающими конструкциями и оборудованием на крыше, и водоотводящими
устройствами, на стыки между полотнищами, на защитный слой, на состояние ковра. При
обнаружении дефектов следует выявлять причину их появления и принять меры к их
устранению.
Специфическими дефектами, возникающими при эксплуатации бесчердачных крыш,
требующими устранения в процессе эксплуатации, являются: промерзание отдельных
участков, особенно в местах сопряжения с наружной стеной, конденсационное увлажнение
утеплителя конструкций, коррозия стальных деталей, протекание кровли, расслоение в
стыках между полотнищами, вспучивание ковра и др.
В случае отсыревания участка бесчердачной крыши вдоль наружной стены необходимо
произвести
его
утепление;
если
наблюдается
конденсационное
увлажнение
теплоизоляционного
слоя
вентилируемой
бесчердачной
крыши
необходимо
реконструировать ее, устроив в ней осушающие продухи или усилив пароизоляцию крыши.
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Работы по усилению теплотехнических качеств крыши следует производить в соответствии с
предварительно разработанным проектом.
При соответствующем технико-экономическом обосновании рекомендуется устраивать
кровли с полупроходным вентилируемым чердаком (для эффективного проветривания
чердака и удобства надзора за крышей). Выход на кровлю должен быть безопасным.
Определение состояния стальных закладных деталей, особенно обеспечивающих
крепление карнизных элементов к стенам или перекрытию, необходимо производить при
появлении косвенных признаков коррозии (ржавые потеки, деформации и др.) путем
выборочных вскрытий узлов.
7.1.8 Окна и двери
Окна и двери должны быть исправными и эксплуатироваться с соблюдением
следующих требований:
- изношенные герметизирующие и уплотняющие материалы остекления и притворов
створок должны заменяться (не реже 1 раза в шесть лет);
- внутренние и наружные поверхности окон и входных дверей должны очищаться от
загрязнения не менее 2 раз в год (весной и осенью);
- окраска деревянных оконных переплетов, дверных полотен и световых фонарей
должна производиться не менее 1 раза в шесть лет;
- деревянные детали, соприкасающиеся с кирпичными и бетонными плоскостями, при
замене и ремонте оконных и дверных блоков должны покрываться антисептиком.
Не допускается при эксплуатации:
- наличие зазоров в створах и притворах оконных створок и дверных полотен наружных
дверей более 1 мм;
- промерзание филенок балконных дверей;
- скопление конденсата в межрамном пространстве (проникание атмосферной влаги
через заполнения оконных проемов);
- отсутствие или загрязнение отверстий в оконных коробках для отвода наружу
конденсата, образующегося в межрамном пространстве;
- уклон ниже нормативного или отсутствие заделки краев оконных сливов;
- установка входных дверных наружных блоков (стальных), оснащенных кодовыми
ключами или звуковым оповещателем, без утепления в целях исключения образования
конденсата.
7.1.9 Печи
При эксплуатации печей не допускается: наличие трещин, щелей вокруг разделки и
выпадения кирпичей, плохой тяги, перегревания и разрушения топливной камеры и
дымоходов, повреждений топочной арматуры и ослабление ее в кладке, разрушений боровов
и оголовков труб, обледенения оголовков дымоходов газовых труб.
Печи должны эксплуатироваться с учетом следующих требований:
- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и
отремонтированы (неисправные печи и отопительные устройства к эксплуатации не
допускаются);
- эксплуатация печей (отопительных устройств) допускается при выполнении
требований норм пожарной безопасности по печному отоплению;
- неисправности печей, вызывающие нарушение противопожарных требований, должны
устраняться немедленно;
- очистка сажи дымоходов и дымовых труб комнатных печей должна производиться
перед началом и в течение отопительного сезона через каждые два месяца;
- следует проверять наличие тяги.
Не допускается:
- пользоваться неисправными печами и очагами;
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- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
- крепить к дымовым трубам антенны радиоприемников и телевизоров;
- устраивать отверстия для прочистки в дымовых трубах, проходящих в пределах
чердака;
- хранить и сушить дрова, уголь и прочие горючие материалы на отопительных
приборах, а также складировать топливо около топок печей;
- применять для растопки печей и очагов легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить печь непрерывно более 3 ч;
- пользоваться временными печами без разрешения эксплуатационной организации.
7.1.10 Лестницы
При проведении всех видов ремонта лестниц должны выполняться противопожарные
требования, при этом:
- двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны
уменьшать ширину лестничных площадок и маршей;
- в лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с
горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных
кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения
коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения,
предусматривать выходы из грузовых лифтов, а также размещать оборудование,
выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок
лестницы.
В процессе осмотра лестниц необходимо проверять состояние несущих конструкций и
поверхностей лестничных площадок, ступеней и поручней, крепление маршей, перил и
поручней, сопряжения маршей со стенами.
Основными дефектами, встречающимися при эксплуатации железобетонных лестниц и
требующими устранения, являются: коррозия металлических косоуров, прогибы маршей,
неплотное прилегание маршей к стенам, трещины и выбоины в лестничных маршах и
ступенях, углубления от истирания в ступенях, ослабление крепления ограждений, поручней
и предохранительных сеток, разрушение и отслоение отделочного слоя и керамических
плиток на лестничных площадках, повреждения перил.
Металлические элементы лестниц следует периодически окрашивать. Поврежденные
коррозией места перед окраской необходимо очищать от ржавчины.
При обнаружении прогибов лестничных маршей и площадок необходимо организовать
наблюдения за динамикой деформации. В случае, если деформация продолжает
увеличиваться, необходимо применять меры, руководствуясь указаниями п. 10.2.3.
Усиление несущих элементов лестниц должно выполняться по проекту.
Заделку трещин, углублений, выбоин и околов в железобетонных конструкциях
лестниц следует производить систематически, по мере появления дефектов, с применением
материалов, аналогичных материалу конструкций. Исправлять околы в валиках проступей
рекомендуется путем применения готовых вставок или бетонирования на месте при помощи
инвентарных форм и опалубки.
Замена поврежденных керамических плиток на лестничных площадках новыми
рекомендуется производить при текущем ремонте.
Для защиты бетонных проступей лестничных ступеней от механических повреждений и
истирания в отдельных случаях могут наклеиваться по предварительно выровненной
поверхности поливинилхлоридные накладки на мастичных составах.
Ослабленное крепление лестничных ограждений должно быть устранено путем
установки металлических клиньев.
Деревянные поручни, имеющие трещины и искривления, заменяют новыми. Мелкие
повреждения (заусенцы, неровная поверхность) устраняют путем зачистки поверхности или
замены отдельных частей вставками с последующей отделкой поручня.
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Поврежденные участки поливинилхлоридного поручня вырезают и заменяют новыми
такой же формы и такого же цвета.
Надлежит систематически проверять прочность крепления предохранительных
решеток, ограждающих окон на уровне площадок лестничных клеток, у лифтовых шахт и в
случае необходимости закреплять их.
7.2 Требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем
7.2.1 Общие положения
В процессе эксплуатации зданий техническое состояние инженерных систем должно
соответствовать требованиям действующих нормативных актов на инженерное оборудование
зданий, а также настоящего нормативного документа.
Изменения в инженерных системах здания должны производиться только после
получения соответствующего разрешения по разработанной проектной документации,
утвержденной в установленном порядке, с последующим внесением изменений в
исполнительную и эксплуатационную документацию.
В случаях необходимости плановых отключений внутренних инженерных систем для
ремонта, испытаний, промывки и т.д. эксплуатационная организация должна не позднее чем
за двое суток оповестить об этом собственников, пользователей и арендаторов помещений с
указанием причин и сроков отключения, а также подрядную организацию, выполняющую
работы.
Ежегодно должны осуществляться мероприятия, связанные с подготовкой к
эксплуатации в осенне-зимний период внутренних систем теплоснабжения в соответствии с
«Правилами подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими
организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Казахстан».
Проверка надежности систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии должна
производиться в соответствии с действующими нормами не позднее 15 октября текущего
года с оформлением акта готовности по утвержденной форме.
На основании акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период потребителю
тепловой энергии выдается паспорт по форме приложения, который подлежит регистрации в
органе Государственного энергетического надзора.
7.2.2 Отопление
Система отопления зданий должна эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
- контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны
быть в исправном состоянии;
- тепловая изоляция трубопроводов в неотапливаемых помещениях должна быть
неповрежденной.
Тепловые пункты должны обеспечивать необходимые расходы теплоносителя и
установленный режим работы систем отопления и горячего водоснабжения.
Помещения тепловых пунктов должны иметь:
- освещение и параметры температурно-влажностного режима эксплуатации согласно
проектной документации;
- исправную переговорную связь с объединенной диспетчерской системой или городской
телефон;
- приямки, закрытые сверху решетками для обеспечения безопасной эксплуатации;
- приточно-вытяжную вентиляцию в исправном техническом состоянии (при ее
наличии).
Тепловые пункты должны быть обеспечены схемами систем теплоснабжения (от ЦТП
или магистральных сетей) и правилами по их использованию при испытаниях, наполнении,
подпитке и спуске воды из систем отопления, а также исправной диспетчерской связью.
123

Тепловые пункты должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних
лиц.
Системы теплоснабжения и тепловые пункты должны обслуживаться аттестованным в
установленном порядке персоналом.
Обслуживающий персонал должен осуществлять контроль за работой систем отопления
в течение отопительного сезона с занесением данных в журнал теплового узла, своевременно
устранять неисправности и причины, вызывающие недогрев или перерасход тепловой
энергии. Обнаруженные неисправности должны регистрироваться в сменном журнале с
последующей отметкой даты их устранения, вида выполненных работ и фамилий
работников, проводивших ремонт.
7.2.3 Горячее водоснабжение
Система горячего водоснабжения должна эксплуатироваться с соблюдением
следующих требований:
- трубопроводы и их соединения, стояки, подводки к арматуре должны быть
герметичны и не иметь утечек;
- водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая арматура
оборудования и трубопроводов должны быть технически исправны;
- температура и качество воды, подаваемой потребителям, должны соответствовать
проектным параметрам;
- уровень шума от работы системы горячего водоснабжения не должен превышать
установленного санитарными нормами и правилами.
Для уменьшения уровня шума от работы системы горячего водоснабжения необходимо:
- устранять причины шумообразования (производить балансировку насосов, двигателей,
закреплять клапаны и прокладки в арматуре и т.д.);
- выполнять звукоизоляцию и виброизоляцию трубопроводов, насосных агрегатов,
арматуры (путем установки прокладок, гибких вставок, амортизаторов) и помещений, в
которых они установлены.
Теплообменники горячего водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте должны
быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами и обязательно оборудованы
регуляторами температуры для предотвращения повышения температуры подогреваемой
воды.
Действие автоматических регуляторов температуры и давления следует проверять не
реже 1 раза в месяц (в случае частого попадания в регуляторы посторонних предметов
необходимо установить на подводящих трубопроводах фильтры).
7.2.4 Холодное водоснабжение и водоотведение
Система холодного водоснабжения в процессе эксплуатации должна обеспечивать
бесперебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной арматуре,
технологическому оборудованию, пожарным кранам. Качество воды должно соответствовать
требованиям санитарных норм и правил.
Система холодного водоснабжения при эксплуатации не должна создавать
сверхнормативных шумов и вибрации.
Трубопроводы системы холодного водоснабжения и их соединения должны быть
герметичны, защищены от конденсационной влаги и не иметь коррозии.
Помещение водомерного узла здания должно иметь освещение, параметры
температурно-влажностного режима и приточно-вытяжную вентиляцию согласно проектной
документации, поддерживаться в чистоте и быть доступным для осмотра и снятия показания
водомера.
Запрещается вход в помещение водомерного узла посторонних лиц.
Система канализации должна эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
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- трубопроводы и их соединения должны быть герметичны;
- гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов;
- санитарные приборы, ревизии, прочистки и трапы, арматура должны быть технически
исправны.
Не допускается эксплуатация систем канализации зданий в случаях:
- отсутствия или установленных негерметичных крышек ревизий и прочисток;
- отсутствия или неисправности вентиляции канализационной сети;
- ослаблений уплотнения стыков (раструбов) труб;
- наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах);
- образование контруклонов трубопроводов;
- просадки канализационных трубопроводов и выпусков в дворовую канализационную
сеть;
- образования конденсата на поверхности трубопроводов канализации;
- обмерзания оголовков канализационных вытяжек.
7.2.5 Внутренний водосток с кровли
Система внутреннего водостока с кровли должна обеспечивать бесперебойный отвод
дождевых и талых вод. При осмотре систем внутренних водостоков особое внимание следует
обращать на:
- плотность и качество примыкания гидроизоляционного ковра к водоприемной воронке;
- жесткость крепления водоприемных воронок к покрытиям;
- отсутствие засоренности решеток водоприемных воронок;
- состояние и герметичность стыков трубопроводов;
- надежность и правильность крепления стояков и отводных трубопроводов (в местах
пересечения трубопроводами перекрытий должна быть установлена стальная гильза);
- состояние отводных лотков и отмостки у открытых выпусков.
Запрещается производить крепление какого-либо оборудования к водоприемным воронкам.
При намокании теплоизоляции в зоне водоприемной воронки (при бесчердачных крышах)
теплоизоляцию надо вскрыть, высушить или заменить новой, гидроизоляционный ковер восстановить.
При приемке системы с внутренним водостоком в эксплуатацию в новом жилом доме или
после капитального ремонта крыш необходимо проводить испытание внутренних водосточных
сетей путем наполнения их водой до уровня наивысшей точки водоприемной воронки.
Продолжительность испытания - 10мин, при этом утечка воды не допускается; результаты испытания
оформляются актом.
7.2.6 Газоснабжение
Техническая эксплуатация систем газоснабжения зданий должна осуществляться
эксплуатационными специализированными организациями газового хозяйства в
соответствии с «Правилами технической безопасности в области газоснабжения Республики
Казахстан», с соблюдением следующих требований:
- технические коридоры, подвалы зданий и другие помещения, где проложены
газопроводы, должны быть доступны для обслуживания персоналом круглосуточно и
защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц;
- устройство систем газоснабжения, установка дополнительных и переустановка
имеющихся газовых приборов, ремонт дымоходов от газового оборудования должны
производиться только специализированными организациями в установленном порядке с
разрешения органов надзора газового хозяйства.
Эксплуатация систем газоснабжения зданий включает:
- осмотры технического состояния внутридомовых систем газоснабжения и принятие
мер по устранению выявленных неисправностей;
- содержание в технически исправном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов
от газового оборудования, обеспечение их герметичности и наличия тяги;
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- содержание в технически исправном состоянии помещений, где установлено газовое
оборудование;
- обеспечение надежной герметизации газовых вводов здания;
- проведение в зимнее время года осмотров дымоходов (не реже 1 раза в месяц) на
отсутствие увлажнения и обмерзания с целью предотвращения закупорки устьев дымоходов;
- проверку систем электроснабжения в подвалах и других помещениях, где имеются
газопроводы и оборудование, работающее на газе, на соответствие нормативным
требованиям;
- проведение предприятием газового хозяйства ежегодных ревизий систем
газоснабжения и газовых приборов;
- контроль за соблюдением пользователями газовых приборов правил их эксплуатации.
Техническое обслуживание систем газоснабжения зданий специализированными
организациями газового хозяйства осуществляется в соответствии с действующими
нормативными документами.
После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы должны проверяться и
прочищаться независимо от срока предыдущей их проверки.
7.2.7 Электроснабжение
Электроустановки зданий в процессе эксплуатации должны соответствовать
требованиям проектной документации, ГОСТов и «Правилам устройства электроустановок».
Электрооборудование зданий, средства автоматизации, элементы молниезащиты,
противопожарные устройства, внутридомовые электросети и иные устройства должны
эксплуатироваться
в
соответствии
с
«Правилами
технической
эксплуатации
электроустановок потребителем» и соответствующими инструкциями и обеспечивать:
- безаварийную работу силовых и осветительных установок и средств автоматизации;
- запроектированные значения освещенности вспомогательных помещений здания;
- бесперебойную работу систем автоматического управления электрооборудования
(насосов, освещения подъездов и лестничных клеток и т.п.).
Эксплуатация помещений электрощитовой и вводно-распределительных устройств
должна осуществляться с соблюдением следующих требований:
- на окнах помещения электрощитовой должны быть металлические решетки, дверь
должна быть исправна, выполнена из металлических конструкций и закрыта на замок, ключ
от которого должен выдаваться обслуживающему персоналу под расписку;
- помещения должны быть оборудованы естественной вентиляцией и электрическим
освещением;
- температура в помещениях должна поддерживаться не ниже +50С.
Электрооборудование или участок сети в случае выявления неисправности (дефектов),
угрожающей целостности электрооборудования или системы внешнего электроснабжения,
безопасности людей, пожарной безопасности, должны немедленно отключаться (до
устранения неисправности).
Сведения об авариях, связанных с отключением питающих линий, о поражениях людей
электрическим током и неисправностях в работе оборудования, принадлежащего
энергоснабжающей организации, находящегося в помещении и на территории
эксплуатационной организации, должны немедленно передаваться в энергоснабжающую
организацию.
Все работы по устранению неисправностей оборудования должны записываться в
специальном оперативном журнале.
При подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период должно проверяться
состояние и соответствие проектной документации групповых и распределительных щитков,
электропроводки, осветительной арматуры, выключателей, автоматических выключателей,
электросчетчиков дежурного освещения, заземляющей или зануляющей проводки.
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрической проводки и
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электрооборудования в жилых помещениях, а также за технику безопасности при
использовании электрической энергии возлагается на собственников и нанимателей жилых
помещений.
7.2.8 Вентиляция
Система вентиляции должна эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
- вентиляционные каналы и воздуховоды должны быть в технически исправном
состоянии;
- к вытяжным и приточным устройствам должен быть обеспечен свободный доступ
обслуживающего персонала;
- вытяжные шахты вентиляции с естественным побуждением, устраиваемые на каждую
секцию здания, должны иметь зонты, дефлекторы и предохранительные решетки;
- снизу общей сборной шахты (при отсутствии зонта или дефлектора) должен
устанавливаться поддон. Поддон, выполненный из черного металла, должен иметь
антикоррозионное покрытие и быть герметичен, а под поддон должен быть уложен пергамин
или другой водостойкий материал;
- антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов должна
производиться не реже 1 раза в три года;
- каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, на стенках которых во время
сильных морозов выпадает конденсат, должны быть дополнительно утеплены эффективным
биостойким и несгораемым утеплителем;
- пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений должна производиться не реже 1 раза
в год, а вентиляционных каналов - не реже 1 раза в три года;
- неплотности в вентиляционных шахтах и каналах, неисправности зонта над шахтой, а
также засоры в каналах должны устраняться в сжатые сроки;
- техническое обслуживание систем противопожарной защиты должно проводиться
согласно действующим техническим нормам.
Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического разрежения
вентиляционных систем, должны быть герметичны и иметь:
- герметичные ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия) без трещин в
конструкциях и неисправностей стыковых соединений;
- входные двери в чердачное помещение с устройством контроля или автоматического
открывания и закрывания из диспетчерского пункта (при их наличии);
- постоянно закрытые межсекционные двери с запорами или с фальцевыми защелками.
Не допускается в подсобных (жилых) помещениях заклеивать вытяжные
вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода.
7.2.9 Мусоропроводы
Мусоропроводы должны эксплуатироваться в соответствии с санитарными нормами и
правилами и с учетом следующих требований:
- профилактическая очистка от грязи бункера и приемных клапанов должна проводиться
не реже 1 раза в месяц;
- засоры стволов мусоропроводов должны устраняться немедленно;
- переносные мусоросборники внутри и снаружи должны очищаться ежедневно;
- мусороприемные камеры должны ежедневно очищаться от мусора и промываться или
вывозиться в соответствии с графиками;
- вентиляция мусоропроводов должна проверяться ежемесячно;
- помещение камеры и ее оборудование, ствол, загрузочные клапаны должны
подвергаться дезинфекции и дератизации.
Запрещается:
- загружать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их
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загрузке в ковш клапана, горящие и тлеющие предметы, взрывоопасные и легко
воспламеняющиеся вещества и жидкости;
- загромождать проезд к камере мусоропровода, а также к контейнерам.
7.2.10 Лифты
Лифты должны обеспечивать безаварийное и безопасное перемещение пассажиров и
грузов в зданиях в течение всего срока эксплуатации (за исключением остановок для
проведения технического обслуживания и ремонта).
Все работы по содержанию, обслуживанию и техническому надзору за лифтами
должны производиться специализированной организацией в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) и инструкциями по эксплуатации
заводов-изготовителей.
За работой лифта должен быть организован диспетчерский контроль, который должен
обеспечивать:
- световую и звуковую сигнализацию из кабины и машинного помещения о вызове
оператора (диспетчера) на двустороннюю переговорную связь;
- двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, а
также машинным отделением;
- световую сигнализацию о наличии в кабине пассажира (для пассажирских лифтов с
ручным закрыванием дверей кабины);
- световую или звуковую сигнализацию о нажатии кнопки «Стоп» в кабине
пассажирского лифта;
- световую сигнализацию об открытии дверей шахты, машинного и блочного
помещений.
Исправность оборудования и средств диспетчерского контроля проверяется с пульта
управления и из кабины с посадочной площадки лифта.
В кабине лифта должна быть вывешена табличка с указанием:
- наименования лифта (по назначению);
- грузоподъемности (с указанием допустимого числа пассажиров);
- регистрационного номера;
- номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или с аварийной службой.
Подход к машинному помещению лифта должен быть свободным и освещенным.
На двери машинного помещения должна быть надпись: «Машинное помещение лифта.
Посторонним вход запрещен».
Специализированная организация по техническому обслуживанию и ремонту лифтов
обязана:
- регулярно производить осмотры, составлять графики технического обслуживания и
ремонта лифтового оборудования и согласовывать их с заказчиком;
- проводить техническое обслуживание и все виды ремонтов лифтов в соответствии с
ПУБЭЛ;
- производить аварийный ремонт лифтов, возникший в результате нарушения правил
эксплуатации со стороны заказчика или умышленной порчи лифтов.
7.2.11 Оборудование радио-, телевизионной и мобильной телефонной связи
Оборудование базовых станций мобильной телефонной связи, установка радио-,
телевизионных и спутниковых антенн на фасадах зданий, крышах и балконах, должны
производиться только по проектной документации, утвержденной в установленном порядке.
Установка и подключение абонентов к телевизионной антенне должны производиться
специалистами телевизионных служб по заявкам пользователей.
В процессе технического обслуживания оборудования радио-, телевизионных антенн,
оборудования базовых станций мобильной телефонной связи требуется соблюдение
следующих требований:
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- осуществление наблюдений за сохранностью устройств и оборудования
радиотрансляционной сети с незамедлительным сообщением в предприятия связи о всех
обнаруженных недостатках;
- своевременный ремонт частей зданий, используемых для крепления устройств и
оборудования радиотрансляционной сети (несущих балок и др.);
- обеспечение беспрепятственного (по предварительному предупреждению) допуска
работников предприятий связи на крыши и в чердачные помещения;
- обеспечение безопасных подходов и выходов на крыши к антенно-мачтовым
сооружениям через чердачные помещения, слуховые окна, люки;
- установку антенн мобильной связи, оборудование помещений базовых станций
следует производить по согласованию с органами государственного надзора в
установленном порядке собственником, пользователем здания и организацией,
эксплуатирующей здание.
8 Специальные мероприятия по технической эксплуатации и содержанию зданий
Контроль состояния металлических закладных деталей, защита конструкций и
трубопроводов от коррозии
К выборочному первому вскрытию конструктивных узлов следует приступать через 2025 лет после сдачи дома в эксплуатацию. При незначительных коррозионных поражениях
стальных деталей дальнейшее наблюдение за состоянием стальных элементов должно
осуществляться через каждые 10-15 лет (частично в узлах, вскрывавшихся ранее, частично в
других узлах, вскрываемых вновь), значительных коррозионных поражениях стальных
деталей - не позднее чем через 5 лет.
В случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вследствие
повреждения коррозией уменьшилась более чем на 30%, необходимо вскрыть аналогичные
узлы в здании в количестве не менее трех.
Вскрывать в первую очередь следует несущие закладные детали, находящиеся в
наиболее неблагоприятных температурно-влажностных условиях эксплуатации, а также в
местах, где на поверхности конструкций имеются трещины, отслоения защитного слоя,
коричневые ржавые пятна.
Работы по вскрытию и заделке конструкций осуществляются организацией по
обслуживанию жилищного фонда с привлечением строительно-монтажной и проектной
организации.
Температурно-влажностный режим, паро-, гидроизоляционная защита конструкций и
помещений, в которых установлены трубопроводы, осушение прилегающего к зданию
участка местности, прокладка трубопроводов в каналах, защищенных от увлажнения,
снижение влияния блуждающих токов и выполнение мероприятий по защите от них
подземных трубопроводов, включающих устройство и периодическое восстановление
защитных покрытий конструкций и трубопроводов, подавление и отвод коррозионных токов
(катодная и протекторная защита, дренаж блуждающих токов), антикоррозийная защита
конструкций и трубопроводов должны удовлетворять установленным требованиям.
Защита конструкций от увлажнения и контроль герметизации межпанельных стыков
в полносборных зданиях
Организации по обслуживанию жилищного фонда в процессе эксплуатации жилых
домов должны регулярно осуществлять мероприятия по устранению причин, вызывающих
увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурновлажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, включая
чердаки и подполья; содержание в исправном состоянии санитарно-технических систем,
кровли и внутренних водостоков, гидро- и пароизоляционных слоев стен, перекрытий,
покрытий и пола, герметизации стыков и швов полносборных зданий; утепление дефектных
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ограждающих конструкций, тепло- и пароизоляции трубопроводов, на поверхности которых
образуется конденсат; обеспечение бесперебойной работы дренажей, просушивание
увлажненных мест, содержание в исправном состоянии отмосток и водоотводящих
устройств и др.).
Предупреждение поступления грунтовых вод в подвалы (техподполья), устранение
отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги должны
производиться путем восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной
гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала, инъецирования в кладку
гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства
осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических и других
методов.
Дренажи необходимо очищать: не реже двух раз в год в первые два-три года
эксплуатации, один раз в три года (в зависимости от грунта) в последующий период
эксплуатации.
Здания, расположенные в зоне разлива рек, должны быть оборудованы защитными
стенами у оконных приямков, входов в подвал, поднятыми выше максимального уровня
паводковых вод.
Впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой
территории должны быть заделаны, а выпуклости на путях стока воды - срезаны. Просадки,
образовавшиеся в местах прокладки инженерных сетей (водопровода, канализации,
теплотрассы и т.д.) или в насыпных грунтах, необходимо немедленно засыпать песчаным
грунтом с послойным трамбованием, а покрытие восстановить. Уклоны участков зеленых
насаждений (газонов, придомовых садов и др.) должны быть в пределах 0,04-0,11, открытых
поверхностей придомовой территории - не менее 0,05, кюветов - не менее 0,04.
Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать постоянный
доступ к смотровым колодцам водопровода, теплосети, телефонной сети и другим
инженерным сетям, находящимся на ее территории.
Кюветы, лотки и другие водоотводящие устройства, люки, расположенные в пределах
придомовых участков, необходимо очищать от земли, мусора, травы ежегодно.
Работы по комплексной защите крупнопанельных зданий от увлажнения атмосферными
осадками следует выполнять с интервалом 6-8 лет. В комплексе работ по защите
конструкций
от
увлажнения целесообразно включать
герметизацию
стыков,
гидрофобизацию наружных поверхностей панелей, герметизацию окон и их сопряжения со
стенами, организацию водоотводов с балконов, лоджий и оконных заполнений,
гидроизоляцию примыкающих к наружным стенам участков кровель.
Неисправности герметизации стыков (раковины, наплывы, щели, поврежденные
участки, занижение толщины герметика, плохая адгезия его к поверхности бетона,
ползучесть, а также воздухопроницаемость стыков) следует устранять по мере выявления, не
допуская дальнейшего ухудшения герметизации.
Контроль (выборочный) за состоянием герметизации стыков наружных стен
полносборных зданий и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков должен
производиться: первый - через три года после герметизации, последующие - через пять лет.
Параметры качества заделки, количественные показатели воздухопроницаемости
стыков должны отвечать требованиям проекта и соответствующих нормативных актов.
Производить ремонтные работы, вызывающие повреждение гидроизоляционных
устройств, без наличия технической документации, предусматривающей восстановление
защитных свойств гидроизоляции, запрещается.
Защита деревянных конструкций от разрушения домовыми грибами и
дереворазрушающими насекомыми
Объем работ по защите деревянных конструкций от разрушения домовыми грибами и
дереворазрушающими насекомыми определяется организацией по обслуживанию
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жилищного фонда с привлечением для выполнения этой работы специализированных
организаций.
Организации по обслуживанию жилищного фонда должны в процессе эксплуатации
зданий выполнять предупредительные (профилактические) меры по своевременному
устранению источников увлажнения древесины, создавать конструкциям осушающий
режим, восстанавливать гидроизоляцию, производить антисептирование и др. Во время
ремонта следует использовать сухие органические материалы; защищать конструкции
парогидроизоляционными слоями; не устранять вентилируемые воздушные прослойки,
создающие осушаемый режим; производить антисептирование конструкций и их элементов.
Пораженные дереворазрушителями элементы стен должны быть заменены новыми с
выполнением работ по антисептированию и гидроизоляции.
Работы по ликвидации выявленных очагов поражений и по выполнению защитных
мероприятий следует производить в соответствии с установленными требованиями.
Если обнаружено снижение прочности несущих элементов конструкций из
органических материалов, следует установить причины, при необходимости заменить
поврежденные участки конструкций, усилить их в зависимости от состояния материалов,
антисептировать и покрыть огнезащитными красками.
Снижение шумов и звукоизоляция помещений
Неисправности звукоизоляции ограждающих конструкций, звукоизолирующих
прокладок в полах, перекрытиях и их примыканиях к стенам и перегородкам, в заполнениях
оконных и дверных проемов, гильз в местах пересечения трубопроводами стен, перегородок,
перекрытий, жесткого крепления оборудования к стенам, перекрытиям, недостаточная
изоляция перекрытий от ударного шума, неудовлетворительная регулировка и установка
оборудования, механизмов и приборов, в том числе встроенных производств и т.п. должны
своевременно выявляться и устраняться при текущем и капитальном (по проекту) ремонтах.
Снижение уровня шума и вибрации, проникающих в помещения через ограждающие
конструкции (стены, перегородки, перекрытия), повышение звукоизоляции, конструкций
необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.
Повышение звукоизоляции от воздушного и ударного шумов ограждающих
конструкций жилого дома (межквартирных стен и перегородок, лестничных клеток,
междуэтажных перекрытий, перекрытий над подвальным или цокольным этажом и под
помещениями, размещенными на чердаке), а также устранение (снижение) шумов от работы
инженерного оборудования и встроенных производств должны производиться в процессе
капитального ремонта дома по соответствующему проекту.
Входные наружные двери в подъездах дома, как правило, должны иметь дверные
закрыватели с амортизаторами, обеспечивающими плотное бесшумное закрывание дверей.
Двери и лифтовые кабины должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их
бесшумную работу.
Жилая застройка должна быть отделена от железнодорожной линии и станции
защитной зоной шириной не менее 200 м; для железнодорожных линий I и II категорий не
менее 150 м; для железнодорожных линий III и IV категорий - не менее 100 м от
станционных путей, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении
железнодорожной линии в выемке или устройстве вдоль линии шумозащитных экранов
минимальные значения ширины защитной зоны могут быть уменьшены на основании
акустического расчета, но не более чем на 50 м.
Использование зеленых насаждений для снижения шума в жилой застройке при
густолистных посадках со смыкающейся кроной высотой не менее 5 м и шириной не менее
10 м снижает уровень звука от 4 до 12 дБ.
При расположении жилых зданий вдоль железнодорожной магистрали следует
устраивать шумозащитные экраны, насыпи, выямки, валы, стенки-барьеры или здания экраны различного функционального назначения, размещаемые на прилегающей территории
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(гаражи, здания нежилого назначения и т.п.) в сочетании с зелеными насаждениями.
Выбор тех или иных средств защиты от шума, определение необходимости и
целесообразности их применения следует производить на основе акустического расчета,
уровней звука на территории жилой застройки.
Необходимая акустическая эффективность экранов обеспечивается варьированием их
высоты, длины, расстояния между источником шума и экрана.
Ориентировочные величины снижения шумов различными экранами-стенками
приведены в таблице 8.1.
Таблица 8.1
Расстояние между экраном и расчетной
точкой, м

Высота экрана, м
2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6

10

20

50

100

Снижение уровня звука
экраном, дБ
7
12
16
7
12
15
7
11
14
7
11
13

Теплоизоляция ограждающих конструкций
Теплоизоляцию ограждающих конструкций жилых зданий следует устраивать в
соответствии с действующими нормативными документами.
Теплозащиту дефектных участков стен и крыш необходимо осуществлять путем:
- устранения неисправностей в ограждающих конструкциях, способствующих
увлажнению атмосферной (особенно через стыки панелей), бытовой и грунтовой влагой и
повышению инфильтрации;
- просушки отсыревших участков стен и крыш;
- утепления участков ограждающих конструкций с недостаточным сопротивлением
теплопередачи (по расчету) дополнительным утепляющим слоем, устройством вертикальных
скосов в местах сопряжения наружных стен между собой и с чердачными перекрытиями
(покрытиями), установки стояков отопления в наружных углах и др.;
- просушки или замены (в случае целесообразности) отсыревшего утеплителя на более
эффективный;
- восстановления герметизации стыковых соединений панелей, сопряжений стен с
оконными блоками, балконными плитами и отделкой стен;
- ремонта кровельного покрытия.
При капитальном ремонте или реконструкции зданий допускается устраивать
специальную систему вентиляции чердачных помещений и подкровельного пространства
бесчердачных крыш.
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9 Содержание помещений и придомовой территории
9.1 Общие положения
9.1.1 Работы по содержанию помещений (в том числе мансардных) и прилегающей к
зданию территории включают:
- обеспечение параметров микроклимата помещений (температуры, влажности,
скорости движения и чистоты воздуха);
- обеспечение санитарных норм содержания помещений здания;
- обеспечение выполнения требований системы противопожарного нормирования и
стандартизации;
- санитарную обработку (дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию);
- виды работ, приведенные в приложении «Ж».
9.1.2 Работы по содержанию помещений (в том числе мансардных) и прилегающей к
зданию территории должны выполняться по планам-графикам, составляемым с учетом
особенностей их технической эксплуатации.
9.1.3 При контроле за осуществлением мероприятий по благоустройству придомовой
территории следует руководствоваться «Правилами по благоустройству населенных
пунктов» в части соответствия эксплуатационных показателей проектными требованиям.
9.2 Подвальные помещения и технические подполья
9.2.1 Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
- температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий,
препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;
- чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья;
- защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.
9.2.2 Эксплуатационная организация должна принимать меры по недопущению
подтопления подвальных помещений, технических подполий, водомерных и тепловых узлов:
- грунтовыми водами (в случаях повреждения гидроизоляции стен фундаментов,
отсутствия или засоренности дренажных систем);
- атмосферными водами (в случаях нарушения целостности ограждающих конструкций,
повреждения или недостаточной ширины отмосток, отсутствия или неисправности лотков
выпуска водоотводящих устройств с кровли здания, при контруклоне поверхности
прилегающего участка;
- стоками и водами (в случаях неисправных трубопроводов и запорной арматуры).
При подтоплении подвальных помещений и технических подполий должны быть
приняты меры по выяснению причин его появления и принятию мер по устранению
неисправностей.
9.2.3 В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления
плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное
проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них
дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.
В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в
цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в
противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными
вентиляторами.
9.2.4 Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок
(ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, у дворника, рабочих,
проживающих в этих домах), о месте хранения ключей делается специальная надпись на
двери.
Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и
фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными. Следует
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обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних трубопроводов и стояков.
Необходимо устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических
затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений в системах
канализации.
Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и
стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены.
Доступ к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения,
представителей соответствующих организаций по обслуживанию жилищного фонда и
городского коммунального хозяйства должен быть обеспечен в любое время суток.
Следует обеспечить надежность и прочность крепления канализационных
трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.
9.2.5 Не допускается устраивать в подвальных помещениях склады горючих и
взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в
эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток.
9.2.6 На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть
установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов.
9.2.7 В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по
обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию
по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах,
технических подпольях.
9.3 Чердачные помещения
9.3.1 Чердачные помещения должны содержаться с соблюдением следующих
требований:
- температурно-влажностный режим должен препятствовать выпадению конденсата на
поверхности ограждающих конструкций;
- трубопроводы инженерных систем, расположенных в чердачных помещениях,
должны быть в технически исправном состоянии;
- вытяжные трубы канализационных стояков должны быть выведены выше кровли;
- входные двери или люки для выхода на кровлю должны быть усиленными и
выполняться из стальных конструкций, утеплены и закрыты на замок;
- чердачные помещения должны иметь ходовые доски и приставные лестницы для
выхода на чердак, крышу.
Чердачные помещения с холодным чердаком должны быть оборудованы вентиляцией,
осуществляемой через слуховые окна, оборудованной жалюзийными решетками,
вытяжными шахтами или вентиляционными прикарнизными и приконьковыми отверстиями
(продухами), затянутыми сетками.
Температура воздуха в помещениях с холодным чердаком должна быть выше
температуры наружного воздуха не более чем на 40С; при разнице температур более 40С
должны быть приняты меры по устранению источников избыточного тепла и устранению
неисправностей вентиляции.
9.3.2 В чердачных помещениях не допускается:
- образование наледей, сосулек и конденсата на поверхностях строительных
конструкций и инженерных систем;
- загнивание деревянных элементов строительных конструкций (признаков нарушения
температурно-влажностного режима чердачного помещения).
9.3.3. Запрещается:
- использование чердачных помещений не по назначению (для складирования
материалов, сушки белья, устройства мастерских и т.д.);
- допуск посторонних лиц.
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9.4 Придомовая территория
9.4.1 Прилегающая к зданию территория должна быть благоустроена, озеленена,
оборудована инженерно-техническими устройствами для полива зеленых насаждений,
проездов и тротуаров, иметь электрическое освещение. Для проездов и пешеходных дорожек
необходимо предусматривать твердое покрытие.
9.4.2 Содержание прилегающей к зданию территории включает:
- поддержание в технически исправном состоянии элементов благоустройства
(пешеходных дорожек, проездов, мест отдыха, игровых и хозяйственных площадок и малых
архитектурных форм), озеленения (газонов, клумб, кустарников и деревьев с посадкой и
сносом аварийных), открытых водоотводов, ливневой канализации до места подключения в
общегородской коллектор и встроенно-пристроенных общественных туалетов;
- вывоз отходов (мусора, нечистот) по договору с организациями по очистке и контроль
за выполнением графика удаления отходов;
- ежедневную санитарную уборку и очистку территории, и систематическое
наблюдение за ее санитарным состоянием;
- установку на обслуживаемой территории урн, сборников для твердых отходов, а в
неканализованных домовладениях, кроме того — сборников для жидких отходов;
- оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым покрытием.
9.4.3 Зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна препятствовать
движению пешеходов и транспорта и включает:
- подметание и сдвигание снега;
- очистку крыш зданий;
- вывоз снега и снежно-ледяных образований;
- противогололедную обработку тротуаров и проездов.
Летняя уборка прилегающей к зданию территории включает:
- уборку мусора;
- поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха.
9.4.4 Механизированная уборка и очистка улиц, тротуаров и дворов должна
производиться в часы, установленные местными исполнительными и распорядительными
органами в зависимости от климатических условий, времени года и с учетом интенсивности
пешеходного движения.
9.4.5 Запрещается:
- производить пересадку или вырубку деревьев и кустарников, в том числе сухостойных
и больных, без соответствующего разрешения;
- осуществлять посадку деревьев ближе, чем 6–8 м от здания;
- складировать тару, строительные материалы, дрова и т.п. вне территории, отведенной
для этих целей;
- парковать автотранспорт на дворовых территориях в радиусе 10 м от мусоросборников,
на газонах, в скверах, на детских площадках, тротуарах и в других неорганизованных для этих
целей местах;
- оставлять автотранспорт на дворовых территориях на длительный период, а также в
местах, препятствующих проезду специального транспорта, пожарных машин, машин скорой
помощи, вывозу мусора, уборке снега;
- осуществлять мойку автотранспорта во дворах, на улицах и в других местах общего
пользования;
- выгуливать собак на дворовых территориях, детских площадках, на газонах, в зеленых
зонах, парках, скверах, за исключением специально отведенных площадок;
- сжигать листья, мусор и все виды отходов на территории города.

135

10 Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий
10.1 Общие требования к организации содержания, технического обслуживания,
ремонта и реконструкции жилищного фонда
10.1.1 Информационные требования
10.1.1.1 Требования об информировании потребителей жилищных и коммунальных
услуг - нанимателей, собственников жилья в многоквартирных домах (далее - потребители) базируются на принципах открытости, «прозрачности», полноте и доступности информации.
10.1.1.2 Собственник государственного жилищного фонда, уполномоченное им
юридическое лицо (далее - уполномоченный собственника), управляющая организация
обязаны предоставить потребителю следующую информацию*:
- перечень исполнителей по отдельным видам услуг - управляющей организации
(компании) и организации, обслуживающей данный жилищный фонд; предприятиями водо-,
тепло- и энергоснабжения с указанием их адресов и телефонов;
- телефоны и адреса аварийно-ремонтной службы жилищного хозяйства и аварийнодиспетчерских служб коммунальных и специализированных предприятий.
10.1.1.3 Исполнитель (производитель работ) - организация, обслуживающая данный
жилищный фонд, подрядная ремонтная организация - обязан предоставить потребителю
следующую информацию:
- полное наименование, режим работы всех подразделений, служб и отделов**, их
адреса и телефоны;
- перечень обязательных жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых
исполнителем в счет установленной ежемесячной оплаты эксплуатационных расходов;
- порядок и условия выполнения дополнительных работ и услуг по заказам и за счет
финансирования потребителями;
- установленные службой оказания жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг
стандарты и/или нормативы предоставления жилищных и коммунальных услуг, имеющие в
своем составе предельные сроки устранения аварий и неисправностей, периодичность
выполнения различных видов работ и услуг;
- планируемые на календарный год и/или сезон года объемы работ по текущему
ремонту и техническому обслуживанию данного жилого дома, секции, подъезда
(размещается у входа в жилые дома в удобном для ознакомления месте);
- сроки и качественные (характер) изменения условий предоставления отдельных видов
жилищных и коммунальных услуг и их продолжительность как в плановом порядке
(подготовка жилья к сезонной эксплуатации), так и непредвиденные: отключения систем
центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения; отклонения в периодичности
уборки и вывоза ТБО (информация размещается у входов в жилые дома и/или доставляется в
абонентские почтовые ящики);
- размеры тарифов, установленных для населения по каждому виду жилищных и
коммунальных услуг, порядок и форма (образец) оплаты, условия корректировки размера
платежей при нарушении исполнителем договорных обязательств или стандартов и/или
нормативов предоставления органам управления объектом кондоминиума;
- порядок, условия и форма обжалования нарушения (неисполнения) исполнителем
своих обязательств;
- список должностных лиц, имеющих право доступа в жилое помещение потребителя с
его разрешения (при документальном подтверждении личности должностного лица) для
ликвидации аварий и неисправности, осмотра и технического обслуживания общего
*

Данная информация должна размешаться у входов в жилые дома в месте, удобном для ознакомления
потребителями
**
Режим работы исполнителя должен предусматривать возможность обращения потребителей в удобное для
них время (в том числе - один из выходных дней).
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имущества (систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения) и
конструктивных элементов жилого дома.
10.1.1.4 Контроль полноты и доступности информации, предоставляемой потребителям
эксплуатирующей организацией собственником (уполномоченным собственника),
управляющей организацией (компанией) и исполнителем, возлагается на местные
исполнительные органы.
10.1.2 Договорные требования
10.1.2.1 Процесс предоставления жилищных и коммунальных услуг потребителям в
многоквартирных жилых домах осуществляется на основании договоров:
- собственника государственного или частного жилищного фонда и управляющей
организации (компании) на предмет управления общим имуществом жилого дома и
заключения договоров на предоставление жилищных и коммунальных услуг;
- управляющей организации (компании) и подрядных жилищных, коммунальных и
специализированных организаций на предмет предоставления жилищных и коммунальных
услуг;
- нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме и наймодателя в лице органа
местного самоуправления, собственника (уполномоченного собственника) — договор найма
жилого помещения, регламентирующий порядок найма, обслуживания и предоставления
коммунальных услуг;
- собственников квартир в многоквартирном доме и управляющей организации
(компании) на предмет технического обслуживания жилья и предоставления коммунальных
услуг.
10.1.2.2 Собственник жилищного фонда (уполномоченный собственника) вправе
возложить функции управления жилищным фондом на управляющую организацию
(компанию) на основании соответствующего договора.
В соответствии с данным договором управляющая организация в пределах переданных
ей собственником прав и полномочий осуществляет управление общим имуществом жилого
дома (группы домов) и представляет интересы потребителей, заключает договоры с
организациями, обслуживающими жилищный фонд, коммунальными ресурсо-снабжающими
организациями и специализированными организациями на предоставление необходимых
жилищных и/или коммунальных услуг.
Собственник жилищного фонда (уполномоченный собственника) обеспечивает
финансирование комплекса обязательных работ по содержанию, ремонту и реконструкции
жилищного фонда и контроль выполнения управленческих функций, а также обеспечивает
необходимость и возможность выполнения дополнительных работ, финансируемых за счет
средств потребителей.
10.1.2.3 Управляющая организация на основании и в соответствии с договорами с
подрядными организациями-исполнителями контролирует и обеспечивает соблюдение
последними установленных органами местного самоуправления стандартов и/или
нормативов условий проживания и параметров качества жилищных и коммунальных услуг;
отвечает перед потребителем за полноту, своевременность и качество услуг исполнителя, за
возможные последствия нарушений стандартов и/или нормативов; информирует потребителя
о порядке предоставления органам управления объектом кондоминиума; контролирует
соблюдение потребителями правил пользования жилыми помещениями; обеспечивает
своевременность и полную оплату услуг потребителями; регулирует размеры платежей в
сторону их уменьшения при нарушении исполнителем (поставщиком) услуг параметров
качества, установленных стандартами и/или нормативами предоставления ЖКУ и
соответствующими договорами.
10.1.2.4 Наймодатель в лице собственника жилищного фонда (уполномоченного
собственника) обязан предложить нанимателю жилья в многоквартирном доме заключить в
письменной форме договор социального найма, который должен содержать:
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- обязанность наймодателя предоставить нанимателю жилое помещение за плату во
владение и пользование; предоставить или обеспечить предоставление ему за плату
коммунальные услуги; выполнить работы (услуги) по содержанию, ремонту и
реконструкции жилищного фонда в соответствии с приводимым в договоре перечнем
обязательных работ в счет ежемесячных платежей;
- права, обязанности и ответственность нанимателя по пользованию жильем;
- условия оплаты, ее размер и порядок определения и изменения при нарушении
обязательств исполнителем;
- порядок выявления и регистрации отклонений от установленных критериев качества
жилищных и коммунальных услуг;
- условия и порядок приостановления или ограничения предоставления жилищных и
коммунальных услуг нанимателю, а также его выселения при нарушении им обязательств по
оплате услуг;
- порядок и сроки устранения аварий и неисправностей;
- перечень членов семьи нанимателя, совместно с ним проживающих;
- ответственность наймодателя и нанимателя за нарушение жилищного
законодательства.
К договору социального найма должны прилагаться: технический паспорт жилого
помещения, акт приема-передачи жилого помещения.
10.1.2.5 Наймодатель в лице юридического или физического лица, которому жилищный
фонд принадлежит на праве собственности, либо уполномоченной им управляющей
организации (компании) должен заключить с нанимателем договор социального найма, в
который должны быть включены условия найма жилья и условия, приведенные в п. 10.1.2.4.
10.1.2.6 Управляющая организация либо организация, осуществляющая работы по
содержанию, ремонту и реконструкции жилищного фонда, обязаны предложить
собственнику квартиры в многоквартирном доме заключить в письменной форме договор
технического обслуживания жилья и предоставления коммунальных услуг, который должен
содержать:
- условия, приведенные в п. 10.1.2.4, за исключением условий найма;
- перечень обязательных работ по содержанию, ремонту и реконструкции общего
имущества жилого дома, выполняемых в счет ежемесячной оплаты;
- акт проверки технического состояния жилого помещения.
10.1.2.7 Во всех договорах, упомянутых в пп. 10.1.2.4-10.1.2.6, должны гарантироваться
соблюдение критериев качества обслуживания, устанавливаться размер оплаты услуг в
соответствии с ценами и тарифами, определенными стандартами и/или нормативами
потребления эксплуатирующей организацией, утвержденными органами местного
самоуправления.
10.1.2.8 Договор с потребителем считается заключенным с момента его подписания
сторонами или фактического начала пользования жилищными и коммунальными услугами.
10.1.2.9 В случае если договор исполнителя с потребителем не заключен, то их права и
обязанности определяются в соответствии с действующим законодательством.
10.1.3 Технологические требования
10.1.3.1 Для каждого вида работ по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного
фонда должна применяться (а при отсутствии — разрабатываться вновь) типовая технология
выполнения работ.
10.1.3.2 Технология выполнения работ должна включать в себя:
- состав операций;
- последовательность выполнения операций;
- применяемые материалы, инструмент, приспособления, оснастку, механизмы.
10.1.3.3 Технология выполнения работ должна предусматривать применение наиболее
эффективных и экономичных методов и способов выполнения работ, базирующихся на
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использовании:
- современных долговечных и экологически чистых материалов, срок службы которых
должен быть не менее 15-20 лет;
- машин, механизмов, электрифицированного инструмента, обеспечивающих
минимизацию затрат ручного труда с учетом производства работ в условиях
эксплуатируемого дома.
10.1.3.4 Технологию работ по механизированной уборке территорий целесообразно
оформлять в виде маршрутно-технологической карты.
10.1.3.5 При привязке типовой технологической документации к конкретным условиям
содержания и ремонта жилищного фонда необходимо уточнение состава и объемов работ,
применяемых материалов и средств механизации, калькуляции трудовых затрат, графиков
выполнения работ.
10.1.3.6 Технологическая документация на работы по содержанию, ремонту и
реконструкции жилищного фонда, проводимые специализированными коммунальными
организациями, должна согласовываться с управляющей организацией и/или организацией,
обслуживающей жилищный фонд.
10.1.4 Требования по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации
10.1.4.1 Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации включает в себя
комплекс мероприятий по обеспечению нормативных требований к комфортности
проживания, повышению надежности функционирования инженерного оборудования
(внутридомового и источников энергообеспечения) в течение отопительного сезона.
10.1.4.2 План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к
эксплуатации в отопительный период составляется собственником (уполномоченным
собственника) или организацией по обслуживанию жилищного фонда на основе результатов
весеннего осмотра и недостатков, выявленных в прошедший отопительный период.
Контроль за ходом работ по подготовке к сезонной эксплуатации возлагается на органы
местного самоуправления и собственников жилищного фонда (уполномоченных
собственников).
10.1.4.3 Организация, обслуживающая жилищный фонд, обязана перед началом
отопительного сезона проводить разъяснительную работу среди нанимателей и
собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах по требованиям к
подготовке квартир к отопительному сезону (установка уплотняющих прокладок в
притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.).
10.1.5 Требования к организации текущего ремонта
10.1.5.1 Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах двух - пяти
лет в зависимости от вида жилых зданий по материалам основных конструкций, их
физического износа и местных природно-климатических условий:
- полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича,
естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях
эксплуатации – 3-5 лет;
- со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с деревянными перекрытиями;
деревянные со стенами из прочих материалов при нормальных условиях эксплуатации - 2-3
года.
10.1.5.2 Собственник жилищного фонда (уполномоченный собственника), управляющая
организация разрабатывают краткосрочные и долгосрочные программы постановки жилых
зданий на текущий ремонт, состав и наполнение которых определяются нормативной
минимальной продолжительностью эксплуатации элементов жилых зданий и
корректируются в зависимости от финансовых возможностей собственника жилищного
фонда. Программы должны быть увязаны с программами капитального ремонта.
При подготовке программ следует предусматривать постановку на ремонт группы
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близлежащих жилых домов.
10.1.5.3 Средние затраты на текущий ремонт жилищного фонда должны планироваться
в пределах 0,4 - 0,55 % восстановительной стоимости жилых домов в расчете на год (с
учетом соотношения составляющих частей комплекса работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту жилищного фонда как 0,8:1 - 0,9:1).
10.1.5.4 Текущий ремонт должен производиться без прекращения обслуживания здания,
в том числе тепло-, водо-, энергообеспечения.
10.1.5.5 В зданиях, намеченных в течение ближайших пяти лет к производству
капитального ремонта или подлежащих сносу, а также при невозможности поддержания в
рабочем состоянии основных конструкций и инженерных систем в ходе технического
обслуживания, текущий ремонт следует ограничивать работами, обеспечивающими
техническую и экологическую безопасность проживания.
10.1.5.6 Основанием для определения потребности в текущем ремонте жилищного
фонда, установления или уточнения его объемов служат результаты плановых общих
технических осмотров жилых домов.
10.1.5.7 На основании актов весеннего технического осмотра на каждое здание,
планируемое к производству текущего ремонта, составляются описи ремонтных работ. В
опись ремонтных работ включают:
- выявленные в процессе технических осмотров дефекты и неисправности, которые
должны быть устранены в ходе проведения текущего ремонта в следующем календарном
году;
- работы по предписанию территориальных органов Государственной жилищной
инспекции, других органов государственного надзора, а также работы по заявкам
нанимателей и собственников, не имеющие срочного характера, которые возможно
выполнить в процессе производства текущего ремонта.
В описи ремонтных работ зданий, планируемых к производству во 2-м и 3-м кварталах
следующего года, должны включаться работы, связанные непосредственно с подготовкой
зданий к сезонной эксплуатации.
По результатам весенних осмотров должны уточняться объемы работ для зданий,
ремонт которых выполняется во втором-третьем кварталах текущего года.
Опись ремонтных работ, составленная и согласованная в установленном порядке,
является основой для составления сметы к договору на выполнение текущего ремонта
жилищного фонда силами подрядной организации или расцененной описи работ для
выполнения их хозяйственным способом.
10.1.5.8 По данным результатов планового осеннего осмотра уточняются ранее
составленные описи ремонтных работ и сметы (расцененные описи) на производство
текущего ремонта.
10.1.5.9 Конструктивные элементы жилого здания и элементы внешнего
благоустройства, минимальная продолжительность эксплуатации которых с момента ввода в
эксплуатацию после нового строительства, последнего текущего или капитального ремонта
равна или превышает продолжительность, установленную действующими нормативными
документами (в том числе соответствующими техническими регламентами), должны быть
отремонтированы с восстановлением их эксплуатационных показателей или заменены.
Удельный вес заменяемых элементов жилых зданий в процессе текущего ремонта не должен
превышать уровня:
- кровельные покрытия - 50 %;
- покрытия полов - 20 %;
- остальные конструкции и инженерное оборудование - 15 % их общего объема в жилом
здании.
Элементы здания и внешнего благоустройства, срок службы которых соизмерим с
периодичностью текущего ремонта, могут быть заменены полностью.
10.1.5.10 В случаях, когда все эксплуатационные показатели элементов здания и
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внешнего благоустройства не могут быть приведены к проектным по причине превышения
объемов их замены (по сравнению с указанными в п. 10.1.5.9) или из-за недостаточности
финансовых ресурсов, обязательным должно являться восстановление работоспособности
конструкций и инженерных систем как основного условия экологической и технической
безопасности проживания. В таких случаях данные здания должны находиться под особым
вниманием, тщательно обследоваться при очередных осмотрах и в обязательном порядке
включаться в план-программу капитального ремонта.
10.1.5.11 Собственник (уполномоченный собственника); управляющая организация
обязаны обеспечить контроль за ходом и качеством выполнения работ по текущему ремонту,
привлекая при необходимости для этих целей представителей территориального органа
Государственной жилищной инспекции и специалистов-экспертов.
10.1.5.12 После завершения текущего ремонта жилого дома производится приемка
работ комиссией в составе: представителей собственника жилищного фонда
(уполномоченного собственника); управляющей организации либо организации,
обслуживающей жилищный фонд; подрядной организации и территориального органа
Государственной жилищной инспекции. В случае необходимости к приемке могут быть
привлечены независимые специалисты или эксперты.
10.1.5.13 При наличии в жилом доме (группе домов) либо микрорайоне органа
общественного самоуправления представитель его в обязательном порядке входит в состав
комиссии по приемке текущего ремонта дома (группы домов).
10.1.5.14 Документальное оформление приемки выполненных работ рекомендуется
производить по акту приемки дома с приложением расшифровки объемов и видов работ.
10.1.5.15 Отдельные виды работ (ремонт кровли, герметизация стыков, наружное
благоустройство, ремонт фасада), которые не могут быть выполнены вследствие
неблагоприятных погодных условий, переносятся на более благоприятный для
качественного выполнения этих работ период.
10.1.6 Требования к организации дополнительных работ и услуг по заказам и за
счет средств потребителей
10.1.6.1 Удовлетворение индивидуальных заказов нанимателей и собственников жилых
помещений в многоквартирных жилых домах (далее - потребителей) должно обеспечиваться
реализацией права потребителя заказывать дополнительные работы и услуги по ремонту
жилых помещений, оплачиваемые за счет средств потребителя.
Потребители самостоятельно определяют виды и состав дополнительных работ и услуг
с учетом характеристики и особенностей жилья и установленных обязанностей по его
сохранности (рекомендуемый перечень приведен в приложении «Е»).
Выполнение таких работ и услуг оформляется договором потребителя с исполнителем,
в котором приводятся предмет договора, условия и сроки его исполнения, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
Приемка выполненных работ, подтверждение объемов работ и оговоренного в договоре
уровня качества оформляются актом с подписью потребителя или иным документом,
являющимся неотъемлемой частью договора.
В случае заказа на выполнение разовых (технологически несложных) работ и услуг они
могут оформляться иным образом, например квитанцией, счетом и др.
10.1.6.2 Деятельность исполнителя по заказам потребителя должна осуществляться с
соблюдением стандартов и технологических регламентов на производство соответствующих
работ.
10.1.6.3 Выполнение заказов потребителей по переоборудованию и перепланировке
квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах должно предусматривать:
- со стороны собственника жилищного фонда (уполномоченного собственника),
управляющей организации - обеспечение благоприятных условий оформления потребителем
необходимой разрешительной и рабочей (проектной) документации, а также объективного
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контроля выполненных работ;
- со стороны потребителей - обязательное исполнение условий, порядка подготовки и
проведения работ, а также соблюдение санитарных норм и условий договора на выполнение
работ.
10.1.6.4 Переоборудование и перепланировка жилых и подсобных помещений в
квартирах (далее - переоборудование и перепланировка квартир) многоквартирных домов
могут осуществляться в целях повышения уровня благоустройства и комфортности
проживания.
Переоборудование квартир включает в себя:
- установку бытовых электроплит взамен газовых плит или плит на твердом топливе;
- перенос электрических сетей, нагревательных, сантехнических и газовых приборов;
- устройство новых и переоснащение существующих туалетов и ванных комнат;
- устройство новых вентиляционных каналов;
- прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов
и устройств для установки душевых кабин, гидромассажных ванн, стиральных машин
повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.
Перепланировка квартир включает в себя:
- перенос и разборку перегородок;
- перенос и устройство дверных проемов;
- разукрупнение многокомнатных квартир;
- расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений и наоборот;
- объединение малокомнатных квартир;
- устройство или ликвидацию дополнительных кухонь и санузлов;
- ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения;
- устройство новых или изменение планировки существующих тамбуров.
10.1.6.5 Переоборудование и перепланировка нежилых помещений могут
осуществляться с целью повышения их потребительских качеств путем:
- устройства естественного освещения самостоятельного входа;
- выделения в пределах существующей площади помещения для санузла и его
оборудования;
- устройства вентиляции и т.д.
10.1.6.6 Вопросы переоборудования и перепланировки квартир и нежилых помещений в
многоквартирных домах находятся в компетенции органов местного самоуправления
городов и иных поселений (далее - органы местного самоуправления).
10.1.6.7 Переоборудование и перепланировка в многоквартирных домах жилищного
фонда, осуществляемые в плановом порядке при модернизации и реконструкции жилищного
фонда, производятся за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт и
реконструкцию жилищного фонда.
10.1.6.8 Капитальный ремонт в целях переоборудования и перепланировки встроенных
нежилых помещений в жилых домах может осуществляться за счет собственных средств
заявителя по согласованию с собственником многоквартирного дома (уполномоченным
собственника).
10.1.6.9 Переоборудование и перепланировка квартир и нежилых помещений в
многоквартирных домах допускаются после получения разрешения органов местного
самоуправления
на
основании
проектов,
разработанных
организациями
или
индивидуальными предпринимателями, имеющими государственную лицензию на
проектирование, согласованных и утвержденных в установленном порядке органами
местного самоуправления.
10.1.6.10 Проекты на переоборудование и перепланировку квартир и нежилых
помещений различных форм собственности должны разрабатываться и согласовываться с
соблюдением действующих нормативных и правовых актов.
10.1.6.11 Проекты на переоборудование и перепланировку квартир и нежилых
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помещений, расположенных в многоквартирных домах, представляющих историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность, до представления на
согласование органу местного самоуправления подлежат согласованию в органах
государственного контроля использования и охраны памятников архитектуры, истории и
культуры.
10.1.6.12 Не допускаются переоборудование и перепланировка квартир и нежилых
помещений:
- ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций жилого
дома, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов и не отвечающие противопожарным
требованиям к жилым зданиям;
- ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;
- для использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в
состав нежилого фонда в установленном законодательством порядке.
10.1.6.13 Организация работ по переоборудованию и перепланировке квартир и
нежилых помещений в эксплуатируемых домах должна осуществляться с учетом требований
действующего законодательства и «Правил пользования жилыми помещениями, содержания
жилого дома и придомовой территории», утвержденных постановлением Правительства РК.
10.1.6.14 Контроль за осуществлением переоборудования и перепланировки квартир и
нежилых помещений, правильностью выполнения скрытых работ и за качеством
используемых материалов возлагается на орган местного самоуправления (уполномоченную
им организацию) и территориальные органы Государственной жилищной инспекции.
10.1.6.15 Приемка выполненных работ по переоборудованию и перепланировке квартир
и нежилых помещений осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления.
Приемка выполненных работ по переоборудованию и перепланировке квартир и
нежилых помещений, расположенных в домах, представляющих историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность, осуществляется с участием
представителей органа местного самоуправления по государственному контролю
использования и охраны зданий - памятников архитектуры, истории и культуры.
10.1.6.16 Изменения в количественных и качественных характеристиках квартир и
нежилых помещений, полученные в результате их переоборудования или перепланировки, а
также право собственности на вновь созданные при этом помещения должны быть
зарегистрированы в государственных учреждениях юстиции в установленном порядке.
10.1.6.17 Физические или юридические лица, допустившие самовольное
переустройство квартир и нежилых помещений, обязаны по требованию собственника или
уполномоченного им представителя привести помещение (оборудование) в исходное
состояние.
В случае невыполнения этого требования указанные работы производятся силами
организации, обслуживающей жилищный фонд, а стоимость работ взыскивается с виновных
в установленном действующим законодательством порядке.
10.1.6.18 Аварийное состояние жилого дома, его части, отдельных конструкций или
элементов инженерного оборудования общего имущества дома, вызванное по вине
потребителя вследствие несоблюдения требований проектной документации на работы по
переоборудованию и/или перепланировке, устраняется организацией, обслуживающей
жилищный фонд, с последующей компенсацией затрат потребителем в установленном
действующим законодательством порядке.
10.1.6.19 Виновные лица по случаям, изложенным в пп. 10.1.6.14 - 10.1.6.18,
привлекаются к ответственности в соответствии с нормами жилищного законодательства и
законодательства об административных правонарушениях.
10.1.7 Требования к качеству работ и услуг по содержанию, ремонту и
реконструкции жилищного фонда
10.1.7.1 Требования к качеству работ и услуг по содержанию, ремонту и реконструкции
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жилищного фонда базируются на принципах наиболее полного учета потребностей
нанимателей и собственников жилья (далее - потребителей) в многоквартирных жилых
домах, а также конструктивных и планировочных особенностей жилых домов, форм
организации управления и обслуживания жилищного фонда. При этом инструментарий
определения критериев (показателей) качества жилищных услуг должен учитывать такие
факторы, как многоаспектность качества, территориальные и прочие особенности
предоставления услуг, экономические ограничения, дифференциация потребителей услуг и
др.
10.1.7.2 Общими требованиями (критериями и показателями качества) к жилищным
услугам являются обязательные требования безопасности для жизни и здоровья людей;
сохранности имущества и охраны окружающей среды; соответствия запросам и
возможностям потребителей, которым адресуется услуга; комплексности - возможности
получения не только основных, но и дополнительных услуг, создающих нормальные условия
жизнедеятельности потребителей; этики обслуживания - гарантии вежливости,
доброжелательности; коммуникабельности персонала; комфортности обслуживания.
10.1.7.3 Качество жилищных и коммунальных услуг - совокупность свойств и
характеристик деятельности по обслуживанию жилых домов и территорий домовладений,
обеспечивающая удовлетворение требований потребителей к условиям проживания.
Состав критериев и показателей качества услуг по содержанию, ремонту и
реконструкции жилищного фонда, методы их измерения и оценки определяются в
соответствии с нормативными актами, утверждаемыми органами местного самоуправления,
и могут включать в себя:
- оценку технического состояния жилищного фонда для целей бюджетного
финансирования (может выражаться через показатель снижения износа жилищного фонда на
удельный показатель затрат);
- оценку потребительских качеств жилого дома для целей установления платы за найм
жилого помещения путем расчета коэффициента потребительских качеств;
- оценку качества работы организации по обслуживанию жилищного фонда.
10.1.7.4 Для оценки качества работы организации, обслуживающей жилищный фонд,
например, в договоре подряда на содержание и ремонт жилищного фонда может
устанавливаться совокупность критериев, предусматривающих три уровня оценки качества
работы: «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка качества работ по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного фонда
может осуществляться путем оценки технического и санитарного состояния объекта
обслуживания с применением системы единичных и комплексных показателей и расчетом
обобщающего показателя. Например, при оценке «хорошо» должны быть выполнены все
работы в объеме и сроки, предусмотренные договором; конструктивные элементы зданий и
системы инженерного оборудования должны быть исправны и функционировать в
нормативном режиме; придомовая территория содержаться без замечаний; обоснованные
обращения - жалобы - отсутствовать.
10.1.7.5 Управляющая организация должна отслеживать удовлетворенность
потребителей услугами - обратную связь путем проведения анализа количества и состава
обращений потребителей в динамике или анкетного опроса жителей. Уровень
удовлетворенности населения может определяться по следующей системе оценок:
- количество обращений потребителей и характер обращений;
- показатель отчуждения жителей от сферы жилищного обслуживания;
- частные оценки качества по видам жилищных услуг;
- интегральная оценка деятельности;
- результативность выполнения заявок;
- удовлетворенность работой организации по обслуживанию жилищного фонда.
10.1.7.6 Социально-экономической результирующей требований к качеству жилищных
услуг должно являться:
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- наличие в управляющей организации (компании), организации по обслуживанию
жилищного фонда открытой и доступной системы оценок их деятельности, выставляемых
потребителями в той или иной описанной выше форме;
- возможность контроля объемов и качества работ (услуг) потребителями с помощью
устанавливаемого порядка учета случаев предоставления услуг ненадлежащего качества и
форм их регистрации;
- возможность корректировки размера оплаты услуг в сторону ее снижения при
ненадлежащем их качестве.
10.1.8 Специальные требования
10.1.8.1 Требования пожарной безопасности
Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия
социального и/или технического характера, установленные законодательством Республики
Казахстан, а также нормативными документами уполномоченных государственных органов
противопожарной службы в целях обеспечения противопожарной безопасности при
проведении работ по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного фонда.
Требования пожарной безопасности обязательны для исполнения всеми
собственниками жилых домов, организациями, в управлении которых находятся жилые
здания, в том числе товариществами собственников жилья, а также управляющими
организациями (компаниями), ремонтно-эксплуатационными и специализированными
предприятиями различных организационно-правовых форм и форм собственности,
выполняющими работы по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного фонда.
Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности при
проведении работ по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного фонда, обязаны на
основе нормативно-технических (нормативных) и других документов, содержащих
требования пожарной безопасности, разрабатывать (организовывать разработку) инструкции
о мерах пожарной безопасности для каждого вида или для комплекса технологически
взаимосвязанных видов работ по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного фонда
исходя из специфики пожарной опасности зданий, инженерных систем и оборудования,
технологических процессов по ремонту и содержанию жилищного фонда.
В инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении работ по содержанию,
ремонту и реконструкции жилищного фонда должны быть включены: требования пожарной
безопасности при проведении работ по содержанию территорий и общего имущества жилых
домов; требования пожарной безопасности к содержанию систем отопления и вентиляции;
требования пожарной безопасности к содержанию и ремонту электроустановок; требования
к содержанию сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации и
пожаротушения, систем противодымной защиты; порядок действия при пожаре, возникшем
в результате неисправностей инженерного оборудования, нарушения правил пожарной
безопасности при выполнении работ по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного
фонда, в том числе порядок эвакуации проживающих в жилом здании людей.
Руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд, обязаны: пройти
обучение мерам пожарной безопасности; назначить лиц, ответственных за пожарную
безопасность; организовать обучение ответственных лиц и инженерно-технического
персонала в учреждениях, имеющих лицензию на данный вид деятельности; допускать к
выполнению работ по содержанию, ремонту и реконструкции жилищного фонда персонал
только после прохождения им противопожарного инструктажа, а при изменении специфики
работы - организовывать дополнительное обучение по предупреждению и тушению
возможных пожаров; обеспечить квалифицированную эксплуатацию систем пожарной
защиты жилых зданий силами обученных специалистов, а также заключить договора со
специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.
В обязанность организаций, обслуживающих жилищный фонд, входит также
выполнение следующих требований:
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- обеспечение свободных проходов для передвижения людей на лестницах и
противопожарных переходах;
- размещение противопожарного инвентаря и оборудования в местах, предусмотренных
пожарной инструкцией;
- обеспечение освещения в любое время суток на лестничных клетках, в чердачных
помещениях и технических подпольях, чистоты, а также доступа к сгораемым конструкциям
и противопожарному инвентарю;
- обеспечение свободного выхода на крышу: выход должен осуществляться из
чердачного помещения или непосредственно с лестничной клетки (в бесчердачных кровлях)
в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- обеспечение беспрепятственного проезда к жилым домам пожарных машин, а также
доступа к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения,
расположенным на придомовом участке (на фасадах зданий должны быть размещены
указатели местонахождения пожарного гидранта и другие пожарные знаки);
- контроль за тем, чтобы слуховые окна были остеклены и закрыты, а двери на чердак
заперты на замок (ключи следует хранить у дворника или ответственного лица в квартире,
близко расположенной к чердаку);
- разработка и выполнение в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления мероприятий, направленных на уменьшение риска криминальных
проявлений и их последствий, способствующих защите проживающих в жилом доме людей
и минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий:
применение взрывозащитных конструкций; установок домофонов, кодовых замков, систем
охранной сигнализации, защитных конструкций оконных проемов в первых, цокольных и
верхних этажах, в приямках подвалов, а также входных дверей, ведущих в подвал, на
чердаках (другие помещения), а также другие мероприятия, направленные на уменьшение
рисков криминальных проявлений;
- обеспечение необходимых мер безопасности (устройство ограждений и защиту
вентиляционных выпусков) на эксплуатируемых кровлях жилых домов (кроме жилых домов
с помещениями общественного назначения на верхних этажах), кровлях встроеннопристроенных помещений общественного назначения, а также при входной зоне; в летних
внеквартирных помещениях; в соединительных элементах между жилыми домами, в том
числе открытых нежилых этажах (первом и промежуточных), используемых для устройства
спортивных площадок для отдыха взрослых жителей дома, площадок для сушки белья и
чистки одежды или солярия.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут должностные
лица и лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение
пожарной безопасности собственником жилищного фонда (уполномоченным собственника)
и организацией, обслуживающей жилищный фонд при выполнении работ по содержанию,
ремонту и реконструкции жилищного фонда, а также собственники квартир в
многоквартирных жилых домах любой из форм собственности, выполняющие работы по
содержанию, ремонту и реконструкции жилых помещений, в том числе по
переоборудованию или перепланировке собственными силами или с привлечением
подрядных организаций.
Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения)
изложенных требований пожарной безопасности должностными лицами, а также
гражданами влечет дисциплинарную, административную или иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РК.
10.1.8.2 Санитарно-эпидемиологические требования
Организации, индивидуальные предприниматели при проведении работ по
содержанию, ремонту и реконструкции жилых домов обязаны соблюдать санитарноэпидемиологические требования, установленные нормативными правовыми актами РК,
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государственными
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
государственной санитарно-эпидемиологической службы РК, нормативными документами
территориальных органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Требования к содержанию общего имущества жилых зданий:
- в вестибюле подъезда, на лестничной клетке должен поддерживаться температурновлажностный режим, соответствующий нормативным требованиям, путем регулярного
проветривания, обеспечения исправности приборов отопления и влажной уборки лестничной
клетки и вестибюля;
- работы по уборке вестибюля подъезда, лестничных клеток (влажная уборка, мытье
лестниц, стен и окон) должны производиться с периодичностью, установленной органами
исполнительной власти муниципальных образований и согласованной с органами санитарноэпидемиологической службы;
- в чердачных помещениях, подвалах и технических подпольях должен обеспечиваться
температурно-влажностный режим, исключающий конденсацию влаги на ограждающих
конструкциях или появление плесени, путем проветривания и вентиляции через продухи
(окна), обеспечения исправности изоляции трубопроводов системы отопления и других мер в
зависимости от местных условий;
- захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий,
лестничных клеток, чердачных помещений и других мест общего пользования не
допускаются;
- подвалы и технические подполья должны быть защищены от проникновения
животных: грызунов, кошек и собак;
- организации, обслуживающие жилищный фонд, совместно с органами
санэпидемнадзора должны разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным
состоянием жилого здания; при необходимости должны проводить дезинфекцию и
дератизацию помещений для уничтожения насекомых и грызунов.
Требования к содержанию придомовой территории:
- процессы по уборке придомовой территории должны быть максимально
механизированы и производиться на основе маршрутно-технологических карт;
- периодичность уборки тротуаров принимается органом местного самоуправления в
зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса тротуара)
отдельно для летней и зимней уборки;
- суточный режим уборки должен приниматься с учетом работы эксплуатирующей
организации; в первую очередь должны убираться (подметание, мытье, очистка от снега)
тротуары и пешеходные дорожки к транспортным остановкам;
- очистка тротуаров и внутриквартальных проездов во время снегопада должна быть
начата с момента начала снегопада и завершена не позднее 6-12 ч (в зависимости от класса
территории) после завершения снегопада.
Требования к организации сбора бытовых отходов:
а) требования к содержанию мусоропроводов:
- все элементы мусоропровода: загрузочные клапаны, вентиляционные устройства,
устройства для чистки (мойки) и дезинфекции, шибер, мусоросборная камера должны быть в
исправном состоянии;
- крышки загрузочных клапанов на лестничных клетках должны иметь плотный
притвор с исправными резиновыми прокладками;
- участок этажной, межэтажной площадки под крышкой загрузочного клапана должен
исправно убираться;
- в мусоросборной камере должна быть обеспечена исправность: водопровода и
канализации для промывки полов и стен камеры и отвода жидких стоков после мытья и
чистки ствола мусоропровода; облицовки стен и поверхности пола; освещения;
- состав дезинфицирующих средств, применяемых для мойки ствола мусоропровода,
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регулируется соответствующими правилами и нормами;
б) требования к придомовым площадкам для мусора и организации вывоза мусора:
- размещение площадок для установки контейнеров определяется при проектировании
строительства жилых зданий; в сложившейся застройке размещение такой площадки должно
определяться комиссионно с участием районного архитектора, представителей санитарноэпидемиологической, противопожарной служб и организации по обслуживанию жилищного
фонда;
- конструкция площадки должна быть типовой, либо ее устройство производится по ее
специально разработанному проекту;
- количество и вместимость контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
определяются расчетом накопляемости и сроками временного хранения, устанавливаемыми
органами санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от природноклиматических условий;
- вывоз бытового мусора осуществляется по договору организацией по обслуживанию
жилищного фонда со специализированными организациями различных организационноправовых форм, имеющими специализированный транспорт, подготовленный персонал и
лицензию на право осуществления этой деятельности;
- организация по обслуживанию жилищного фонда обязана контролировать
соблюдение графика вывоза бытового мусора и состояние контейнеров (исправность и мытье
в установленные нормативными документами сроки);
- сбор жидких отходов в неканализованных домовладениях, в том числе емкостями для
сбора, и порядок их очистки установлены соответствующими нормативными документами.
Требования к содержанию зеленых насаждений:
а) сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход
за ними должны обеспечиваться организацией по обслуживанию жилищного фонда или на
договорных началах - специализированной организацией;
б) на озелененных территориях запрещается:
- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими
стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по
улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования, вывозить на свалку);
- посыпать химическими препаратами, не разрешенными к применению, тротуары,
проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия, сбрасывать смет и другие загрязнения на
газоны;
- парковать автотранспорт на газонах и садовых дорожках.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением санитарноэпидемиологических требований при проведении работ по содержанию, ремонту и
реконструкции жилых домов осуществляется территориальными органами Государственной
санитарно-эпидемиологической службы и Государственной жилищной инспекции РК.
За нарушение санитарного законодательства установлена дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность.
Требования к содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования (ВДГО):
- обеспечение содержания и ремонта ВДГО, в том числе приборов учета потребления
газа в соответствии с действующими нормативными и техническими документами, а также
безопасности населения при пользовании газом в быту является обязанностью собственника
жилого здания (уполномоченного собственника), управляющей организации;
- диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт ВДГО осуществляются на
договорной основе специализированными организациями, имеющими соответствующие
лицензии, путем выполнения комплекса работ по поддержанию или восстановлению его
исправности и работоспособности, частичного восстановления ресурса устройств
газоснабжения с заменой или восстановлением их элементов ограниченной номенклатуры в
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объеме, установленном нормативными и техническими документами;
- подключение (первичное или после отключения) к газораспределительной сети ВДГО
выполняется персоналом специализированной организации, который производит инструктаж
работников, обслуживающих жилищный фонд и население в соответствии с «Правилами
пользования газом» в быту;
- работы по переустановке существующего и установке дополнительного
газоиспользующего оборудования, приборов учета потребления газа и соответствующей
перекладке (прокладке) газопроводов должны выполняться специализированной
организацией на основании проекта, согласованного с газоснабжающей организацией;
- самовольная перекладка (перенос) или новая прокладка газопроводов, перестановка
имеющегося и установка дополнительных газоиспользующих приборов и оборудования не
допускаются.
Эксплуатация ВДГО в отдельных квартирах и помещениях не допускается при:
- аварийном состоянии жилого дома или квартиры (осадка фундамента, повреждение
несущих конструкций и других признаках);
- наличии разрушений штукатурки потолков и стен или сквозных отверстий в
перекрытиях и стенах;
- отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- неисправности внутренних устройств газоснабжения, требующих ремонта;
- наличии запаха газа.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна:
- содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы;
- обеспечить герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и
расположение оголовка относительно крыши, а также близко расположенных сооружений и
деревьев вне зоны ветрового подпора;
- обеспечить исправность стационарных трубок диаметром 25 мм для отбора проб
воздуха из технических подполий и подвалов;
- не загромождать места расположения газовых колодцев, крышек коверов подземных
газопроводов, очищать их в зимнее время от льда и снега;
- проверять в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и
оборудование, работающее на газе, соответствие электропроводки предъявляемым к ней
требованиям;
- обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния
помещений, где размещены устройства газоснабжения;
- контролировать соблюдение «Правил пользования газом» проживающими.
Работы по устранению дефектов строительного характера, устранение нарушений тяги
каналов, выявленных при плановых осмотрах, а также отделочные работы после монтажа
или ремонта внутренних устройств газоснабжения должны выполняться организацией по
обслуживанию жилищного фонда.
Эксплуатация технических подполий и подвалов в жилых домах должна
осуществляться организацией по обслуживанию жилищного фонда. При этом на нее
возлагаются: систематическая проверка наличия запаха газа; контроль за работой систем
вентиляции и освещения; отбор проб воздуха из подвалов и технических подполий без
захода в них через стационарные наружные трубки, выведенные из этих помещений.
Технические подполья и подвалы, в которых расположены газопроводы, запрещается
использовать под склады и другие нужды. В эти помещения должен быть обеспечен
беспрепятственный круглосуточный доступ для персонала специализированных
организаций. Входные двери в эти помещения должны запираться на замок, а ключи
храниться в организации по обслуживанию жилищного фонда в местах, согласованных со
специализированной организацией.
Места пересечения вводами и выпусками подземных коммуникаций с фундаментами
должны быть уплотнены и утеплены в соответствии с действующими нормативно149

техническими документами.
О всех случаях наличия запаха газа или повреждения сети необходимо срочно
сообщить аварийной службе эксплуатационной организации газораспределительных систем
по телефону.
При обнаружении запаха газа в любом помещении жилого дома организация по
обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечить проветривание загазованного и
ближайших к нему помещений с предварительным предупреждением жильцов о
немедленном прекращении пользования открытым огнем, газовыми и электрическими
приборами, электрозвонками.
При обнаружении запаха газа в техническом подполье, подвале, служебном
помещении, колодце запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и
выключать электроосвещение; открытые входы или люки должны быть ограждены, вблизи
загазованных мест запрещается производство огневых работ и пребывание машин с
работающими двигателями.
Организации по обслуживанию жилищного фонда несут ответственность за технически
исправное состояние вентиляционных каналов. Не допускается при любых работах
ликвидировать вентканалы в кухонных и иных помещениях, оборудованных
газонагревательными приборами. В процессе технического обслуживания жилищного фонда
они должны обеспечивать периодические проверки пригодности вентиляционных каналов и
дымоходов к эксплуатации в следующие сроки:
а) дымоходов:
- кирпичные - один раз в три месяца;
- асбоцементные, гончарные и из жаростойкого бетона - один раз в год;
- отопительно-варочных печей - три раза в год (перед началом и среди отопительного
сезона, а также в весеннее время);
- отопительных печей и котлов - один раз в год (перед отопительным сезоном);
б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, - не
реже двух раз в год (зимой и летом).
Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить персоналу
организации по обслуживанию жилищного фонда, имеющему соответствующую
специальность и подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника.
Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных
каналов не допускаются. Проверка и очистка дымоходов и вентиляционных каналов должны
оформляться актами. После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат
проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в сроки,
установленные в актах.
В зимнее время не реже 1 раза в месяц, а в районах северной строительноклиматической зоны - не реже 2 раз в месяц должен производиться осмотр оголовков
дымоходов и канализационных вытяжек вентиляционных каналов с целью предотвращения
их обмерзания и закупорки.
По результатам осмотра должна быть сделана запись в специальном журнале с
указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их
устранения.
При обнаружении факта неисправности внутренних устройств газоснабжения при
выезде лиц, проживающих в квартире, по заявке проживающего или по заявке собственника,
организации по обслуживанию жилищного фонда все внутренние устройства газоснабжения
должны быть отключены специализированной организацией.
10.1.8.3 Требования к содержанию и ремонту лифтов
Жилые дома, в которых эксплуатируются лифты, относятся в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами к опасным производственным объектам и
подлежат обязательной регистрации в Государственном реестре опасных производственных
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объектов в установленном порядке
Организация содержания и ремонта лифтов, а также безопасного пользования лифтами
в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими
документами является обязанностью владельца лифта - собственника жилого дома либо
организации, обслуживающей жилищный фонд или в управлении которой находятся здания,
оборудованные лифтами, в том числе товарищества, объединения собственников жилья.
В целях обеспечения надлежащего содержания и ремонта лифтов организация,
обслуживающая жилищный фонд, в соответствии с действующими нормативными
правовыми и нормативно-техническими документами обязана:
а) обеспечивать соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК, а также
нормативно-технических документов в области промышленной безопасности;
б) иметь укомплектованный штат работников, занятых эксплуатацией лифтов;
в) допускать к работе только лиц, удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной
работе;
г) проводить подготовку и аттестацию работников в области промышленной
безопасности;
д) иметь комплект нормативных правовых актов и нормативных технических
документов, устанавливающих правила ведения работ;
е) обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности;
ж) проводить техническое диагностирование, обследование лифтов и вывод лифтов из
эксплуатации при истечении установленного срока;
к) предотвращать проникновение в помещения лифта посторонних лиц;
л) выполнять предписания органов Государственного горно-технического надзора МЧС
РК и его должностных лиц, выдаваемые ими в соответствии со своими полномочиями;
м) осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и
несчастных случае на лифте, содействие государственным органам в техническом
расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифтах, а также принимать меры по
устранению указанных причин и профилактике их предупреждения;
н) проводить анализ причин возникновения инцидентов на лифтах, принимать меры по
устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;
п) осуществлять меры по защите жизни и здоровья работников, занятых эксплуатацией
лифтов; своевременно информировать соответствующие органы государственной власти об
аварии и несчастном случае на лифте;
р) вести учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте;
с) представлять в установленном порядке в органы Государственного горнотехнического надзора МЧС РК информацию о количестве аварий, инцидентов и несчастных
случаев, причинах их возникновения и принятых мерах;
т) страховать риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу физических лиц в случае аварии на лифтах весь срок их эксплуатации.
Нормативно-техническими документами, регламентирующими обслуживание и ремонт
лифтов, предусмотрены два блока работ:
1) ежесменные осмотры лифта; при наличии оборудования лифтов системами
диспетчерского контроля осмотры могут проводиться с другой цикличностью,
согласованной с органом Государственного горно-технического надзора МЧС РК;
2) система планово-предупредительных ремонтов, которая в отличие от действующей
системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий в целом
включает в себя:
а) систему технического обслуживания, состоящую из: периодических осмотров;
текущих ремонтов; аварийно-технического обслуживания;
б) систему восстановления ресурса лифта, состоящую из: капитального ремонта
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(замены оборудования); модернизации при эксплуатации;
- для технического обслуживания, капитального ремонта и модернизации лифтов
организация, обслуживающая жилищный фонд, может привлекать специализированную
организацию по лифтам, располагающую техническими средствами и квалифицированными
специалистами.
В целях информирования потребителей услуг вышеуказанного вида деятельности об
организациях, обеспечивающих высокое качество, проводится добровольная аккредитация
этих организаций.
Деятельность по техническому диагностированию и обследованию лифтов, а также
систем диспетчерского контроля осуществляется экспертными организациями.
Руководители, специалисты и члены аттестационных комиссий организаций,
обслуживающих жилищный фонд, и специализированных организаций обязаны проходить
подготовку и аттестацию по промышленной безопасности в порядке, установленном
Государственного горно-технического надзора МЧС РК.
Указанные лица должны также проходить подготовку и проверку знаний по
электробезопасности в установленном органами Госэнергонадзора порядке для получения
соответствующей квалификационной группы.
Обслуживающий лифты персонал (электромеханики, лифтеры, диспетчеры) должен
проходить обучение, аттестацию и проверку знаний (периодическую и внеочередную) в
объеме и порядке, установленном Государственным горно-техническим надзором МЧС РК, а
также подготовку и проверку знаний по электробезопасности в порядке, установленном
органами Госэнергонадзора, для получения квалификационной группы в соответствии с
выполняемой работой.
В соответствии с постановлением Правительства РК «Об организации
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасном
производственном
объекте»
эксплуатирующая
организация
и/или
специализированная организация разрабатывают Положение о производственном контроле с
учетом местных условий, которое после согласования с органом Государственного горнотехнического надзора МЧС РК утверждается руководителем (руководителями) организации.
В кабине лифта и/или на основном посадочном этаже должны вывешиваться «Правила
пользования лифтом»: табличка с указанием номера телефона для связи с обслуживающим
персоналом и аварийной службой.
Организация, обслуживающая жилищный фонд, обязана:
а) обеспечивать бесперебойное электроснабжение электрооборудования лифта;
б) обеспечивать исправность стационарного электрического освещения нормативной
мощности: этажных площадок, проходов к машинному помещению;
в) поддерживать надлежащее санитарное состояние пола и стен кабины лифта;
г) обеспечивать выполнение следующих требований к содержанию лифта: не допускать
загрязнение оборудования и конструкций лифта; производить по требованию
специализированных организаций следующие ремонтно-строительные работы: ремонт
полов, машинных, блочных помещений и приямков; установку и ремонт трапов в чердачных
помещениях в местах, где подходы к машинным и блочным помещениям пересекаются с
другими коммуникациями; не допускать перевозку жильцами и обслуживающим персоналом
громоздких и тяжелых предметов, а при проведении ремонтных работ и реконструкции различных строительных материалов, оборудования и крупногабаритных лестниц;
обеспечивать охрану лифтового оборудования от хищений и злоумышленного вывода его из
строя.
Техническое состояние лифта устанавливается на основании технического
диагностирования, осуществляемого путем полного, периодического и частичного
технического освидетельствования, регламентированного «Правилами устройства и
безопасной эксплуатации лифта».
Лифт, отработавший срок службы, установленный в нормативной, конструкторской и
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эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности, подвергается
обследованию с целью определения возможности продления его безопасной эксплуатации.
Результаты технического диагностирования лифта отражаются в паспорте лифта и в
актах установленной формы.
Результаты обследования лифта, отработавшего нормативный срок, отражаются в
«Заключении экспертизы промышленной безопасности» о возможности продления срока
безопасной эксплуатации лифта.
Деятельность по техническому диагностированию и обследованию лифтов, а также
систем диспетчерского контроля осуществляется экспертными организациями, имеющими
лицензию
на
экспертизу
объектов
промышленной
безопасности,
выданную
Государственным горно-техническим надзором МЧС РК.
10.1.8.4. Требования к содержанию и ремонту жилых зданий в особых районах
Основные положения
Содержание и ремонт жилых домов, построенных на просадочных, набухающих,
засоленных грунтах, на песках-плывунах, на рыхлых песках, в районах выработки, на
грунтах на подрабатываемых территориях, в сейсмических районах должны осуществляться
в соответствии с общими требованиями настоящих Правил, требованиями нормативных
документов по проектированию и строительству в указанных особых районах и
специальными требованиями, изложенными в данном разделе.
Организации, обслуживающие жилищный фонд в районах с особыми условиями,
должны проводить по установленным органами местного самоуправления нормативным
документам регламент наблюдения за техническим состоянием зданий и инженерного
оборудования; организовывать и непосредственно участвовать в осуществлении
мероприятий по предупреждению и устранению повреждений зданий, возникающих от:
действия просадок при замачивании просадочных или засоленных грунтов, подъема
фундаментов при замачивании набухающих глинистых грунтов, потери устойчивости
фундаментов при выдавливании слабых водонасыщенных глинистых и заторфованных
грунтов или песков-плывунов, оттаивания вечномерзлых грунтов и действия сейсмических
сил.
В паспорт здания на просадочных грунтах, на подрабатываемых территориях, в
сейсмических условиях следует включать дополнительные сведения о конструктивных
особенностях фундаментов: описание грунтов основания, мероприятия по сохранению
грунтов в процессе содержания и ремонта здания, а также результаты выполненных
наблюдений за осадками и деформациями здания.
В организациях, обслуживающих жилищный фонд, должен быть план (схема) всех
коммуникаций, проложенных на обслуживаемой территории, с указанием расположения
смотровых колодцев, вводов и выпусков, мест установки запорных устройств и их номера на
плане, позволяющих отключать отдельные участки водоснабжения и теплоснабжения.
Районы просадочных грунтов
В процессе содержания и технического обслуживания жилых домов на просадочных
грунтах помимо общих следует осуществлять дополнительные мероприятия:
- контролировать своевременную ликвидацию утечек воды из систем водопровода,
канализации, теплофикации в зданиях и наружных сетях, для чего надлежит производить
соответствующий инструктаж по вопросам безопасности при утечках воды;
- проверять правильность записей в журнале всех случаев аварий, утечек из систем
трубопроводов, результатов осмотра состояния смотровых и контрольных колодцев и
состояния отдельных конструкций в аварийных случаях;
- следить за доступностью для осмотра всех смотровых и контрольных колодцев,
входов в тоннели или каналы, технические подполья и подвалы, где уложены трубопроводы
водоснабжения, теплоснабжения и канализации и всех запорных устройств;
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- проверять выключение кранов по окончании полива газонов и тротуаров (во
избежание образования сосредоточенных скоплений воды вблизи фундаментов зданий);
- регулярно проверять исправность канализационных колодцев в местах присоединения
выпуска канализации к магистральному трубопроводу и наличие решеток, препятствующих
поступлению в магистральный трубопровод каких-либо включений, способных засорить
трубопроводы;
- после продолжительных ливневых дождей (в течение 2-3 дней) следует производить
внеочередную нивелировку и детальный осмотр несущих конструкций, определять места
скопления ливневых вод и принимать срочные меры для их удаления.
Результаты осмотра следует фиксировать в актах, в которых кроме описания
деформаций указывать места их развития, время обнаружения и принятие мер по
устранению.
Предупреждение новых просадок фундаментов при повторном замачивании грунта в
основании при значительной величине потенциально возможной дополнительной просадки
фундаментов должно достигаться реализацией одного из следующих вариантов:
- замена при капитальном ремонте коммуникаций водоснабжения, теплоснабжения и
канализации (например, замена керамических труб стальными), гидроизоляция смотровых
колодцев и т.п.;
- выполнение планировочных работ по восстановлению необходимых уклонов для
стока атмосферных осадков (если замачивание грунта под зданием произошло вследствие
нарушения стока атмосферных осадков и скопления воды вблизи здания) и других
гидроизоляционных мероприятий, препятствующих попаданию ливневых вод в подвальное
помещение и под фундаменты;
- ликвидация просадочных свойств грунтов в основании путем организованного
замачивания, прорезки всего слоя просадочного грунта, залегающего в основании,
глубокими опорами и закрепления оснований этих опор обжигом, силикатизацией и другими
способами, что должно быть осуществлено по проекту на основе технико-экономического
анализа с учетом местных условий.
Восстановление и усиление деформированных зданий должно осуществляться по
проектам.
Районы засоленных грунтов
Наблюдения за осадками зданий, расположенных на засоленных грунтах, должны
производиться в соответствии с правилами, установленными для районов просадочных
грунтов.
Подземные сооружения и конструкции, части здания, металлические и железобетонные
трубы на засоленных грунтах должны быть защищены от солевой коррозии специальными
защитными покрытиями.
В подвалах и технических подпольях на засоленных грунтах ремонт заглубленных
лотков, каналов, тоннелей, приямков из кислотостойких бетонов, кислотоупорного кирпича
и антикоррозионных покрытий следует производить с использованием аналогичных
материалов.
На трещины, перекрытия кладки и другие деформации здания на засоленных грунтах
следует устанавливать специальные маяки; следить за их раскрытием, определять места
расположения источника замачивания и устранить его.
Восстановление целостности деформационных элементов и конструкций зданий
следует проводить после выявления возможности развития просадок при дальнейшей
эксплуатации здания. Эта величина просадок определяется на условиях полного удаления из
засоленных грунтов легкорастворимых солей.
Районы подрабатываемых территорий
Строительно-конструктивные мероприятия по усилению жилого дома или группы
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домов, оказавшихся на территории, намеченной к подработке, должны осуществляться до
начала горных работ.
Конструктивные меры защиты зданий, построенных без учета влияния подземных
работ, должны назначаться по проекту.
Характер и объем мер защиты зданий под горными выработками следует принимать в
зависимости от их технических характеристик на период специализированного
обследования, для чего надлежит провести внеочередной предварительный осмотр, уточнить
конструкцию здания, выявить существующие дефекты, определить их влияние на несущую и
эксплуатационную способность здания, а также материальный ущерб от будущей
подработки и меры ответственности за него предприятия, производящего подработку.
Результаты осмотра следует оформлять актом.
Швы скольжения и деформационные (осадочные) швы не должны заполняться досками,
кирпичом или другими жесткими материалами. Поэтажные железобетонные и армокаменные
пояса, фундаментные и цокольные железобетонные пояса и распорки-связи между
столбчатыми фундаментами, усиление стен с помощью тяжей, металлических поясков,
анкеровка в стены концов балок перекрытий, устройство компенсационных траншей, гибких
вводов коммуникаций в здания и т.п. должны удовлетворять установленным требованиям.
Отклонения от проекта, допущенные при строительстве или ремонте (например,
наличие не предусмотренных проектом проемов, ослабляющих несущую способность
конструкции), должны быть проверены расчетом.
В период развития деформаций должны быть приняты необходимые меры для
обеспечения надежного опирания сборных элементов, а также для уменьшения повреждений
на участках несущих стен, где концентрируются деформации. В случае угрожающего
положения следует производить закладку проемов кирпичной кладки, устанавливать
жесткие металлические рамы (обоймы) и др. В период производства горных работ в здании
следует производить обивку потолков фанерой по существующей деформирующей
штукатурке, подвеску металлических или иных сеток, постановку деревянных креплений в
оконных и дверных проемах и кружал под сводчатые перекрытия, подгонку оконных и
дверных рам, ремонт печей, проконопачивание неплотностей и др.
В случае интенсивного увеличения повреждений несущих конструкций во время
активной стадии процесса сдвижки основания организация по обслуживанию жилищного
фонда должна незамедлительно вызвать представителей организации, производящей
подработку территорий, а в необходимых случаях - специалиста по вопросам защиты от
влияния горных выработок, представителей проектной или научно-исследовательской
организации для подготовки и принятия необходимых решений по обеспечению дальнейшей
безопасности эксплуатации здания.
После окончания активной стадии процесса сдвижки основания дома или группы домов
следует произвести общий окончательный (повторный) осмотр совместно с представителями
организаций, производящих подработку, и оформить соответствующий акт.
Организация по обслуживанию жилищного фонда совместно с организацией,
проводившей подработку территории, должна по внеочередному и повторному акту осмотра
жилого дома или группы домов определить объем повреждений конструкций, вызванный
влиянием горных выработок, подлежащих устранению при проведении их внеочередного
текущего или капитального ремонта.
Районы сейсмические (сейсмичность более 6 баллов)
Содержание жилых домов, расположенных в сейсмических районах, в период между
землетрясениями должно соответствовать содержанию домов в обычных условиях.
Конструктивные меры по восприятию усилий в строительных конструкциях и
охранные мероприятия по инженерному оборудованию на случай землетрясения должны
предусматриваться в соответствии с установленными требованиями.
Организации, обслуживающие жилищный фонд в сейсмических районах, должны
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обеспечивать сохранность конструкций жилых зданий, контроль за принятием мер по
предупреждению аварий инженерного оборудования, поддержание порядка, безопасность
нанимателей во время землетрясения и устранять повреждения зданий и инженерных сетей
после землетрясения в возможно короткие сроки.
Прочность и надежность несущих конструкций здания, эксплуатирующихся 25 лет и
более, необходимо определять после инженерного обследования этих конструкций с
использованием измерительных приборов и лабораторных методов исследований. В зданиях
экспериментального строительства подобные обследования следует производить с участием
организации, проектировавшей дом.
В результате обследования должен быть составлен акт общего осмотра технического
состояния зданий в сейсмических условиях, раскрывающий соответствие прочности
элементов конструкций их проектным назначениям с выводами относительно общей
сейсмостойкости здания.
Усиление здания в случае необходимости следует производить по проекту,
учитывающему характер снижения прочности конструкций и особенность сейсмического
воздействия.
В жилых домах не допускается: заделывать трещины и поверхностные повреждения, не
удостоверившись, в каком состоянии находится несущая конструкция; выполнять текущий
ремонт конструкций, подлежащих усилению, которое следует производить по проекту;
оштукатуривать бетонные поверхности потолков, в том числе и сборные железобетонные
настилы (допускается только затирка или шпаклевка); заделывать наглухо в стенах или в
фундаменте выводы сантехнических коммуникаций; оставлять незакрепленными (к полу или
к стене) в районах сейсмичностью 8-9 баллов газовые плиты; заделывать наглухо кладкой
или бетоном антисейсмические швы (швы не должны препятствовать взаимным
перемещениям конструктивных элементов зданий при землетрясениях); вскрывать
железобетонные элементы (стойки, ригели, панели, антисейсмические пояса и др.) и
обнажать арматуру, если это не вызвано необходимостью усиления конструкции.
Организация, обслуживающая жилищный фонд во время землетрясения, после первых
сильных толчков должна: приступить немедленно к работе; отключить поврежденные линии
тепло-, водо-, электроснабжения; обеспечить безопасность проживающим в жилых
помещениях; предупредить о возможности пожара и, в случае необходимости, организовать
ликвидацию его очагов; выявить наиболее разрушенные здания и коммуникации и
ликвидировать последствия землетрясения.
Организации,
обслуживающие
жилищный
фонд,
должны
обеспечить:
беспрепятственную эвакуацию из здания; не допускать пользование лифтами во время
землетрясений; не допускать использование тротуара и площадки перед подъездами
(входами) для постоянных стоянок транспорта и мест складирования; перекрытие кюветов и
арыков, имеющихся вблизи выхода из здания (они должны быть перекрыты прочными
настилами для пешеходов).
После землетрясения следует производить внеочередные осмотры здания, его
оборудования, коммуникаций. Обнаруженные повреждения и деформации должны быть
подробно изучены и отражены в акте с указанием длины и ширины раскрытия наиболее
значительных трещин.
На опасных зонах необходимо поставить маяки. В здания, признанные аварийными,
вход людей должен быть воспрещен. Здания, подлежащие восстановлению, перед
разработкой проекта восстановительных работ должны обследоваться проектной
организацией.
Организации, обслуживающие жилищный фонд, должны иметь характеристику
сейсмостойкости каждого дома и соответствие его конструктивного решения установленным
требованиям. В случаях когда район (населенный пункт) по государственным нормам имеет
сейсмичность, необходимо в период очередного осмотра зданий уточнить степень их
сейсмичности.
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Здания, сейсмичность которых окажется недостаточной, должны быть усилены при
очередном капитальном ремонте по специальному проекту.
Здания, признанные особо опасными, не подлежащими усилению и восстановлению,
должны планироваться на снос в первую очередь.
10.2 Система технического осмотра жилых зданий
Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и
выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за
использованием и содержанием помещений. Технический осмотр жилых зданий не является
проверкой и к нему не применяются положения норм законодательства, регулирующие
производство проверок.
Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей,
арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации
инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.
10.2.1 Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:
- общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции,
инженерное оборудование и внешнее благоустройство;
- частичные, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или
помещений.
Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала
отопительного сезона).
Рекомендуемая периодичность плановых и частичных осмотров элементов и
помещений зданий приведена в приложении «Б».
После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений
стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в
случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и
неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации,
должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.
10.2.2 Организация проведения осмотров и обследований жилых зданий
осуществляется следующим образом:
- общие плановые осмотры, а также внеочередные осмотры проводятся
соответствующими организациями по обслуживанию жилищного фонда; при осмотрах
кооперативных домов, находящихся на техническом обслуживании организации по
обслуживанию жилищного фонда, в комиссию следует дополнительно включать
представителя правления КСК;
- частичные плановые осмотры конструктивных элементов и инженерного
оборудования проводятся специалистами или представителями специализированных служб,
обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт.
Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено тем зданиям и их
конструкциям и оборудованию, которые имеют физический износ свыше 60%.
10.2.3 Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или
оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и
устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы
оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по
содержанию жилищного фонда или с другой привлеченной для выполнения конкретного
вида работ организацией в сроки в соответствии с приложением «Д».
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные меры по
обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития деформаций, а
также немедленно информировать о случившемся его собственника или уполномоченное им
лицо.
10.2.4 Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету
технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах.
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В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих, частичных,
внеочередных) неисправности и повреждения, а также техническое состояние элементов
дома.
Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях
отражаются в паспорте готовности объекта.
Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, выполняемых
периодически, оформляются актами.
10.2.5 Организация по обслуживанию жилищного фонда на основании актов осмотров
и обследования должна в месячный срок:
- составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить
объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к
эксплуатации в следующий зимний период;
- уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на
текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить неисправности и
повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;
- проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к
эксплуатации в зимних условиях;
выдать
рекомендации
нанимателям,
арендаторам
и
собственникам
приватизированных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет
согласно действующим нормативным документам.
Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарнотехнических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться
организацией по содержанию жилищного фонда.
10.3 Техническое обслуживание жилых домов
10.3.1 Рекомендуемый перечень работ по содержанию жилых домов, выполняемых
организацией по обслуживанию жилищного фонда, приведен в приложении «А».
10.3.2 Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который
составляется на неделю, месяц и год.
10.3.3 Для управления и контроля за техническим состоянием жилищного фонда
создаются объединенные диспетчерские службы (ОДС) или районные диспетчерские
службы (РДС) на микрорайоны или группы домов. Для каждой ОДС устанавливается
перечень объектов диспетчеризации и контролируемых параметров инженерного
оборудования.
10.3.4 Средства автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования,
средства связи, контрольно-измерительные приборы (КИП) и счетчики должны
устанавливаться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по проектам,
выполненным специализированной организацией, и обеспечивать соответственно
поддержание заданных режимов работы инженерного оборудования, своевременную подачу
сигналов о нарушениях режимов работы или аварии, проводить измерение параметров
работы оборудования для визуального или автоматического контроля его работы, надежную
связь нанимателей, арендаторов и собственников приватизированных жилых помещений и
диспетчерской, а также диспетчерской со службами по техническому обслуживанию и
аварийными службами.
10.3.5 Объединенные диспетчерские службы (ОДС) должны вести в специальных
журналах учет заявок на оперативное устранение неисправностей и повреждений
инженерного оборудования в квартирах, строительных конструкциях и других элементах
зданий, контролировать сроки и качество выполнения.
10.3.6 Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны
рассматриваться в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно быть
организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется
длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о
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принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и по
заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.
Аварийные заявки устраняются в сроки в соответствии с приложением «Д». Заявки,
связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в срочном порядке.
10.4 Текущий ремонт зданий
10.4.1 Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в
соответствии с техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта
жилых зданий и техническими указаниями по организации профилактического текущего
ремонта жилых крупнопанельных зданий. Текущий ремонт выполняется организациями по
обслуживанию жилищного фонда подрядными организациями.
10.4 2 Текущий ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных систем
проводится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления
исправности и устранения незначительных повреждений конструкций и инженерных систем
зданий.
10.4.3 Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам, утвержденным
собственником, пользователем или нанимателем.
10.4.4 Опись ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план текущего
ремонта.
10.4.5 Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учетом технического
состояния строительных конструкций и инженерных систем.
10.4.6 Перечень работ, выполняемых при текущем ремонте зданий, приведен в
приложением «П».
10.4.7 При выполнении работ по текущему ремонту проектная документация должна
включать:
- дефектный акт;
- опись работ (смету);
- ведомость расхода материалов;
- необходимые рабочие чертежи.
10.4.8 Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах 3-5 лет с учетом
группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.
10.4.9 Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления
и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения,
газоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных
эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих
предприятий.
10.4.10 Опись ремонтных работ на каждое строение, включенное в годовой план
текущего ремонта разрабатывается и согласовывается с собственником жилищного фонда,
уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в
установленные сроки.
10.4.11 В зданиях, намеченных к производству капитального ремонта в течение
ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать
работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весеннелетней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования).
10.4.12 Выполненный текущий ремонт зданий подлежит приемке комиссией в составе
собственника, пользователя объекта строительства, нанимателя или уполномоченного ими
лица, представителей эксплуатационной организации, производителя работ (при выполнении
работ собственными силами), подрядчика (при выполнении работ подрядным способом),
товариществ собственников, и т.д.
10.5 Капитальный ремонт и реконструкция зданий
10.5.1 Планирование капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда следует
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осуществлять в соответствии с действующими документами.
10.5.2 Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления основных
физико-технических, эстетических и потребительских качеств зданий, утраченных в
процессе эксплуатации.
10.5.3 Реконструкция жилых зданий выполняется с целью увеличения их площади,
изменения
функционального
назначения
отдельных
помещений,
улучшения
эксплуатационных характеристик здания.
10.5.4 Сроки проведения капитального ремонта и реконструкции зданий определяются
с учетом результатов технических осмотров, оценки технического состояния зданий
специализированными организациями.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации жилых зданий приведена
в приложении «К», минимальная продолжительность эффективной эксплуатации
строительных конструкций и инженерных систем приведена в приложении «Л».
Перечень работ, производимых при капитальном ремонте, приведен в приложении «Р».
10.5.5 Одновременно с капитальным ремонтом зданий по решению заказчика может
проводиться их реконструкций и модернизация (дооснащение недостающими системами
инженерного оборудования, перепланировка помещений, замена или усиление отдельных
строительных конструкций и инженерных систем и др.).
10.5.6 При капитальном ремонте и реконструкции следует производить комплексное
устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену,
восстановление, усиление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение
эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и
экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета
тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.
10.5.7 Капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление и
благоустройство которых выполнять нецелесообразно, в течение ближайших 10 лет,
допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные
и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок.
10.5.8 Замена строительных конструкций и инженерных систем при капитальном
ремонте зданий должна производиться при их значительном износе, но не ранее
минимальных сроков их эффективной эксплуатации, приведенных в приложении «Л».
Замена их до истечения указанных сроков должна производиться при наличии
соответствующего обоснования.
10.5.9 При капитальном ремонте жилых зданий за счет средств, предназначенных на
капитальный ремонт жилищного фонда, в состав работ должны в обязательном порядке
включаться работы по восстановлению внутренней отделки квартир, поврежденной: при
ремонте ограждающих конструкций и инженерных систем здания; в связи с нарушением
температурно-влажностного режима эксплуатации здания по причинам, не зависящим от
проживающих (протекание кровли, промерзание стен и др.).
10.5.10 В процессе производства капитального ремонта и реконструкции генеральная
подрядная организация обязана своевременно информировать собственника зданий,
пользователя объекта строительства (уполномоченную организацию) об ожидаемых
отключениях инженерных систем в зданиях и планируемых сроках их включения. В случае
возникновения аварийной ситуации генеральная подрядная организация обязана
самостоятельно принять меры к ее ликвидации, а также информировать об этом
собственника, пользователя объекта строительства (уполномоченную организацию).
10.5.11 Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта и реконструкции
жилых зданий должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального
ремонта и реконструкции жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.
10.5.12 Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на
капитальный ремонт и реконструкцию жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной
организации должны устанавливаться в соответствии с действующими документами.
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10.5.13 Здания, законченные капитальным ремонтом и реконструкцией в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией, должны предъявляться заказчиком к
приемке государственным приемочным комиссиям в соответствии с требованиями СН РК
1.04-04-2002.
10.6 Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на
капитальный ремонт или реконструкцию
10.6.1 При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному
ремонту или реконструкции с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться
следующие дополнительные требования:
- владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках
начала и завершения капитального ремонта или реконструкции;
- ограждение опасных участков;
- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;
- отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых
устройств.
10.6.2 Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены
охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
10.7 Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации
10.7.1 Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной
эксплуатации является соблюдение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию
(содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования для
проживания людей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний
период.
10.7.2 При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит:
- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над
техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также
отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и
электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;
- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с
обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков
(входов) в подвал и их оконных приямков;
- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их
сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных
помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.
10.7.3 Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной,
теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного
самоуправления (по предложению организации, обслуживающей указанный жилищный
фонд) с учетом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 сентября, в
центральных - к 15 сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных топок
центрального отопления и печей. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме
осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их
уполномоченные и Государственные жилищные инспекции.
10.7.4 План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к
эксплуатации в зимних условиях составляется собственником жилищного фонда или
организацией по его обслуживанию и утверждается органами местного самоуправления на
основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период.
10.7.5 Подготовке к зиме (проведению гидравлических испытаний, ремонту, поверке и
наладке) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла
в квартиры - котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в
домах, системы отопления, вентиляции.
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Котельные, тепловые пункты и узлы должны быть обеспечены средствами
автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей
аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной
вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных
эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.),
техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи
параметров, журналами дефектов оборудования.
Должна быть выполнена наладка внутриквартальных сетей с корректировкой
расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле.
Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно-предохранительных
клапанов и регуляторов давления на зимний период.
Насосные станции, системы противопожарного оборудования должны быть
укомплектованы основным и резервным оборудованием, должно быть обеспечено
автоматическое включение резервных насосов при отказе основных, отрегулировано и
исправно.
10.7.6 В период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях
организуются:
- подготовка и переподготовка кадров (работников котельных, тепловых пунктов,
работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников);
- подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи,
инструментов и инвентаря, запасов материалов), инструктаж персонала;
- подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием
расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по
ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем);
- в неотапливаемых помещениях - ремонт изоляции труб водопровода и канализации,
противопожарного водопровода.
10.7.7 При наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать
поливочный водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную работу
канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах
здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье)
10.7.8 В неотапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить
состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС,
утеплить противопожарный водопровод.
10.7.9 Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в
случае сильных морозов.
10.7.10 Начало отопительного сезона устанавливается органами местного
самоуправления.
10.7.11 Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в
зимних условиях подтверждается наличием:
- паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;
- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных
приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий;
- актов технического состояния и исправности работы противопожарного
оборудования;
- обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона:
твердого не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидкого - по наличию складов, но
не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров из расчета не менее
3-4 м3 на 1 тыс.м2 уборочной площади;
- актов о готовности уборочной техники и инвентаря;
- актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и
акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного,
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горячего водоснабжения и отопления.
Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.
10.7.12 В зимний период следует обеспечить бесперебойную работу канализационных
выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах зданиях от общего
трубопровода, проложенного в подвале.
10.7.13 После окончания отопительного сезона оборудование котельных, тепловых
сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления должно быть испытано гидравлическим
давлением в соответствии с установленными требованиями.
Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего проведены
повторные испытания. Испытания тепловых сетей производятся в соответствии с
установленными требованиями.
10.7.14 В летний период должны быть проведены следующие работы:
а) по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП и автоматики,
устранение щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовка контингента операторов и
осуществление завоза топлива (твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне,
жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса); расчет потребного
количества топлива следует производить в соответствии с действующими нормативноправовыми документами; хранение топлива следует производить в соответствии с
установленными требованиями;
б) по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и
периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной
тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);
в) по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и
др.);
г) по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой
запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или
замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках, и
в нишах санитарных узлов; при наличии непрогрева радиаторов следует провести их
гидропневматическую промывку; по окончании всех ремонтных работ весь комплекс
устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки;
д) по уборочной технике и инвентарю для дворников - проверка, ремонт, замена;
е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м 3 на 1 тыс.м2 уборочной
площади) и соли (из расчета не менее 3-5% массы песка) или ее заменителя;
ж) разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых
помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в
притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.).
к) наличие первичных средств пожаротушения.
10.8 Организация и функционирование объединенной диспетчерской службы,
аварийно-ремонтной службы
10.8.1 Объединенные диспетчерские службы (далее-ОДС) создают в жилых
микрорайонах для контроля за работой инженерного оборудования жилых домов
микрорайона и выполнения заявок населения по устранению мелких неисправностей и
повреждений домового оборудования. Кроме того, в задачу ОДС входит принятие
оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в местах аварийного состояния
конструкций зданий, своевременной уборке территорий домовладений, очистке кровель от
снега и наледи.
10.8.2 ОДС осуществляет контроль за работой следующего инженерного оборудования:
- лифтов;
- систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных,
котельных, элеваторных узлов);
- систем холодного водоснабжения (насосных установок, водоподкачек), канализации;
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- систем газоснабжения;
- электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лестничных клеток, подъездов и
дворовых территорий;
- кодовых запирающих устройств в жилых домах;
- установок и средств автоматизированной противопожарной защиты зданий
повышенной этажности;
- сигнализацию при открывании дверей подвалов, чердаков, машинных помещений
лифтов, щитовых.
Кроме того, система диспетчеризации обеспечивает:
- контроль загазованности технических подполий и коллекторов;
- громкоговорящую (двухстороннюю) связь с абонентами (пассажирами лифтов,
жильцами, дворниками), служебными помещениями, организации по обслуживанию
жилищного фонда, объектами другого инженерного оборудования (противопожарный
водопровод, противодымная защита, пожарная сигнализация и т.д.).
10.8.3 Работа ОДС осуществляется круглосуточно. Служба ОДС ведет непрерывный
контроль за работой инженерного оборудования, регистрирует его работу в
соответствующих журналах и немедленно устраняет мелкие неисправности и аварии; о всех
авариях или перерывах в работе систем водоснабжения, канализации, тепло-,
электроснабжения срочно сообщает в аварийную службу организации по обслуживанию
жилищного фонда, а также в специализированные организации, обслуживающие лифты,
газовое оборудование, водопроводно-канализационное и др.
10.8.4 Для обеспечения рациональной работы в ОДС должен быть комплект рабочей
документации на все объекты, сети и сооружения, схемы всех отключающих и запорных
узлов систем оборудования, планы подземных коммуникаций, комплекты ключей от всех
рабочих, подвальных и чердачных помещений жилых домов.
10.8.5 Одной из основных функций ОДС является прием и выполнение работ по
заявкам населения. Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с
жильцами по телефону, а также с помощью прямой связи по переговорным устройствам,
устанавливаемым в подъездах зданий и кабинах лифтов.
Регистрация заявок населения и контроль за выполнением работ осуществляется с
помощью журнала заявок населения или путем автоматизированной системы учета.
10.8.6 Руководитель ОДС (старший диспетчер) обеспечивает:
- проведение ежесуточного осмотра диспетчерской системы, обращая особое внимание
на исправность реле времени, ламп сигнализации на пульте, сигнализаторов загазованности,
электрических фотовыключателей;
- проведение еженедельной профилактики аппаратуры, приборов и линий связи без
вскрытия внутренней части аппаратуры;
- замену сгоревших ламп на диспетчерском пульте;
- заправку лент в приборы для вычерчивания диаграмм, проведение смазки, заправку
приборов чернилами и т.п.;
- при неисправности приборов, аппаратуры или линий связи передачу заявки на ремонт
в соответствующую специализированную организацию;
- анализирует характер поступающих заявок и причины их неисполнения;
- ежемесячную оценку работы обслуживающей организации, в части выполнения
заявочного ремонта.
10.8.7 Аварийно-ремонтные службы (далее - АРС) создаются для оперативного
устранения крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного
оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечения нормального функционирования
и восстановления жилищного фонда.
Объектами обслуживания аварийной службы являются жилые дома и общественные
здания, расположенные на территории района, вне зависимости от форм собственности.
Состав аварийной службы комплектуется, исходя из объема и технического состояния
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обслуживаемого жилищного фонда.
10.8.8 Аварийная служба осуществляет:
- срочную ликвидацию засоров канализации и мусоропроводов внутри строений;
- устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации,
находящихся в собственности или на обслуживании жилищных организаций,
обслуживаемых аварийной службой;
- ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, находящихся в
собственности жилищных организаций обслуживаемых аварийной службой;
- в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного
состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон, обрушения
нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии или же принятия мер через
местные органы самоуправления по переселению граждан из помещений, угрожающих
безопасности проживания;
- содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном состоянии и
использования ее по назначению.
10.8.9 При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистралей
водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной электросиловой и
сетевой сети, трансформаторных подстанций и вводных шкафов, газопроводов и газового
оборудования аварийная служба обязана сообщить в соответствующие специализированные
коммунальные предприятия, их аварийные службы и проследить за выполнением
необходимых работ указанными службами до полной ликвидации аварий.
Персонал аварийной службы и материальная часть должны постоянно находиться в
полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд бригад к месту аварий в любое
время суток.
В помещении аварийной службы должны быть: схема района, список и адреса
организаций, журнал учета аварий, городские телефоны, домашние адреса руководителей
хозяйств, их домашние и служебные телефоны.
В нерабочее время и праздничные дни АРС совместно с диспетчерскими службами
организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию
аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также
принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы,
сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.); о принятых
мерах докладывает руководству вышестоящей диспетчерской службы и руководству органа
местного самоуправления.
10.9 Система технических обследований зданий
10.9.1 Система технического обследования состояния жилых зданий включает
следующие виды контроля в зависимости от целей обследования и периода эксплуатации
здания:
- инструментальный контроль технического состояния зданий в процессе плановых и
внеочередных осмотров (профилактический контроль), а также в ходе сплошного
технического обследования жилищного фонда;
- техническое обследование зданий для проектирования капитального ремонта и
реконструкции;
- экспертное обследование зданий;
- инструментальный приемочный контроль технического состояния капитально
отремонтированных (реконструированных) зданий.
10.9.2 Система технического обследования состояния сооружений включает следующие
виды контроля:
- предварительное обследование;
- детальное инструментальное обследование.
10.9.3 Инструментальный контроль технического состояния зданий осуществлять по
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мере необходимости за счет средств организации, обслуживающей объект кондоминиума
(КСК, КСУ, служба эксплуатации, сооружений и др.)
Инструментальный контроль осуществляется за счет организации - эксплуатанта из
средств на эксплуатационную деятельность.
10.9.4 Сплошное техническое обследование жилищного фонда выполняется
специализированной научно-исследовательской или проектно-изыскательской организацией
при участии персонала организации - эксплуатанта.
Сплошное обследование жилищного фонда осуществляется за счет средств текущего и
капитального ремонтов.
10.9.5 Техническое обследование зданий для проектирования капитального ремонта и
реконструкции, экспертное обследование зданий, инструментальный приемочный контроль
технического состояния капитально отремонтированных (реконструированных) зданий
должны производиться специализированной научно-исследовательской или проектноизыскательской организацией, имеющей соответствующую лицензию на право
осуществления указанной деятельности, после получения соответствующего технического
задания.
10.9.6 Техническое обследование зданий для проектирования капитального ремонта и
реконструкции выполняется за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт
(реконструкцию) зданий.
10.9.7 Экспертное обследование зданий производится в случаях:
- общего физического износа конструкций, здания, установленного более 60%;
- наличия в зданиях повреждений несущих и ограждающих конструкций
предаварийного характера;
- исчерпания зданием нормативных сроков эксплуатации.
10.9.8 Техническое обследование зданий проводится в случаях:
- обнаружения дефектов и повреждений особо ответственных элементов и соединений,
представляющих опасность разрушения, при периодических и внеочередных осмотрах;
- после пожаров и стихийных бедствий;
- по предписанию инспекции Государственного горно-технического надзора МЧС РК;
- при консервации зданий;
- истечения сроков обследования или нормативных сроков эксплуатации;
- при изменении владельца;
- при страховании организации;
- для определения экономической целесообразности ремонта или реконструкции;
- при увеличении нормируемых природно-климатических воздействий (снеговые,
ветровые воздействия).
10.9.9 При проведении специализированной научно-исследовательской или проектноизыскательской организацией (далее - «исполнителем») технического обследования Заказчик
(застройщик) обязан:
- подготовить техническое задание на проведение технического обследования и
обеспечить Исполнителю все условия для производства работ согласно технического
задания и программы работ;
- обеспечить финансирование работ по техническому обследованию;
- контролировать устранение дефектов и недоделок, выявленных в процессе
технического обследования, с отметкой о выполнении в техническом паспорте здания.
10.9.10 При проведении инструментального приемочного контроля технического
состояния капитально отремонтированных (реконструированных) зданий строительномонтажные и ремонтно-строительные организации должны:
- обеспечить доступ исполнителю ко всем участкам объекта, намеченным к
обследованию;
- предоставить исполнителю всю необходимую исполнительную документацию
(проект, журналы работ, акты на скрытые работы и т.д.);
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- обеспечить сохранность установленных исполнителем геодезических марок, реперов и
других знаков;
- своевременно устранить дефекты и недоделки, выявленные инструментальным
приемочным контролем.
10.9.11 Проведение инструментального приемочного контроля не снимает
ответственности со строительно-монтажных (ремонтно-строительных организаций) за
устранение дефектов, выявленных в течение двухлетнего гарантийного срока эксплуатации
объекта.
10.9.12 Исполнитель имеет право:
- получать от заказчика всю проектно-техническую документацию, необходимую для
выполнения работ по техническому обследованию;
- устанавливать реперы, марки и маяки при необходимости повторных измерений;
- производить вскрытие отдельных конструктивных элементов при невозможности
оценки их состояния неразрушающими методами контроля или необходимости уточнения
результатов обследования.
10.9.13 При отсутствии или некомплектности проектно-технической документации на
здание у заказчика исполнитель может выполнить работы по ее восстановлению по
дополнительному договору с заказчиком (при наличии у исполнителя соответствующей
лицензии на право осуществления указанной деятельности, и после получения
соответствующего технического задания).
10.9.14 Специализированная организация, выполняющая техническое обследование,
несет ответственность за качество проводимых исследований, правильность выносимых
решений и возможные последствия их реализации на практике.
10.9.15 Все выводы и указания специализированной организации по результатам
технических обследований являются обязательными для исполнения заказчиком.
10.9.16 Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при техническом
обследовании зданий, должны быть подвергнуты своевременной поверке в установленном
порядке и соответствовать нормативно-технической документации по метрологическому
обеспечению.
10.9.17 При выполнении работ по техническому обследованию зданий и при работе с
приборами и оборудованием необходимо соблюдать правила техники безопасности.
10.10 Мониторинг технического состояния зданий
10.10.1 Назначение, цели и задачи мониторинга
10.10.1.1 Мониторинг представляет собой комплексную систему, предназначенную для
обеспечения надежности эксплуатируемых жилых зданий, находящихся в зоне влияния
вновь строящихся объектов, и сохранения окружающей среды.
10.10.1.2 Целью мониторинга является оценка воздействия нового строительства или
реконструкции на эксплуатируемые жилые здания, на атмосферную, геологическую и
гидрогеологическую среду в период эксплуатации, разработка прогноза изменений их
состояния, своевременное выявление дефектов, предупреждение и устранение негативных
процессов.
10.10.1.3 В задачи мониторинга входит разработка решений по обеспечению
сохранности и надежности эксплуатации жилых, недопущению негативных изменений
окружающей среды, предупреждению и устранению дефектов конструкций.
10.10.1.4 Сроки проведения мониторинга:
- в гарантийный период, после ввода жилого здания в эксплуатацию;
- после эксплуатации здания в течение более 25 лет;
- после капитального ремонта или реконструкции здания;
- по результатам технического обследования.
10.10.1.5 В процессе мониторинга должен рассматриваться весь комплекс статических,
динамических и техногенных воздействий, приводящих к качественному и количественному
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изменению характеристик состояния эксплуатируемых жилых зданий под воздействием
нового строительства или реконструкции, их пригодность к эксплуатации. В случае
необходимости должны разрабатываться также конструктивные или другие меры защиты
для обеспечения их эксплуатационной надежности.
10.10.1.6 Мониторинг является составной частью работ научно-технического
сопровождения реконструкции объекта, которые должна осуществлять по техническому
заданию заказчика специализированная организация, занимающаяся вопросами
геотехнических исследований, разработки проектных решений и технологии выполнения
работ. Техническое задание на мониторинг жилого здания приведено в приложении «М».
10.10.1.7 При реконструкции жилых зданий, особенно в районах с плотной застройкой
и наличием исторических памятников и памятников архитектуры, мониторинг
осуществляется под руководством научно-технического координационного совета, который
создается из представителей заказчика, генерального проектировщика, генерального
подрядчика и научно-исследовательской организации.
10.10.1.8 Мониторинг следует проводить по специально разработанному проекту или
программе. В состав проекта следует включать раздел «Система мониторинга на объекте». К
составлению этого раздела должны привлекаться специализированные организации
10.10.2 Состав мониторинга
10.10.2.1 По функциональному назначению мониторинг состоит из следующих
подразделов:
- объектного, включающего все виды наблюдений за состоянием оснований,
фундаментов и несущих конструкций самого объекта (эксплуатируемого или
реконструируемого жилого здания), окружающих его зданий и подземных сооружений, а
также объектов инфраструктуры;
- геолого-гидрологического, включающего системы режимных наблюдений за
изменением состояния грунтов, уровней и состава подземных вод и за развитием
деструктивных процессов: эрозии, оползней, карстово-суффозионных явлений, оседания
земной поверхности и др., а также за состоянием температурного, электрического и других
физических полей
- эколого-биологического, включающего системы наблюдений за изменением
окружающей природной среды, радиационной обстановки и др.
- аналитического, включающего анализ и оценку результатов наблюдений, выполнение
расчетных прогнозов, сравнение прогнозируемых величин параметров с результатами
измерений, разработку мероприятий по предупреждению или устранению негативных
последствий вредных воздействий и недопущению увеличения интенсивности этих
воздействий.
10.10.2.2 Дополнительно мониторинг включает
- разработку требований к объему и составу дополнительных инженерно-геологических
изысканий, необходимых для выполнения расчетных прогнозов;
- разработку требований к техническому состоянию жилых зданий
- разработку требований по величинам допустимых предельных и неравномерных
деформаций зданий;
- расчет действующих величин нагрузок на фундаменты, расчет фактического давления
на грунт по подошве фундамента и равнение его с расчетным сопротивлением грунта
основания по СНиП РК 5.01-01-2002;
- расчет нагрузок на свайные фундаменты по СНиП РК 5.01-03-2002;
- сбор и анализ технических данных по конструкциям подземной и надземной частей
зданий;
- анализ проекта или технической документации по усилению оснований и
фундаментов существующего здания.
10.10.2.3 Методы и технические средства мониторинга должны назначаться в
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зависимости от конструктивных особенностей зданий, геологических и гидрогеологических
условий площадки, плотности существующей застройки, эксплуатационных требований к
зданиям в соответствии с результатами геотехнического прогноза.
10.10.2.4 Геотехническая категория сложности объекта устанавливается до начала
мониторинга на основе анализа материалов изысканий прошлых лет и отражается в
программе мониторинга. Эта категория может быть уточнена на любой стадии
проектирования и в ходе мониторинга.
10.10.2.5 Выделяются три геотехнических категории (I, II и III).
Отнесение объектов, находящихся в различных грунтовых условиях, к той или иной
геотехнической категории и установление для них характеристик грунтов и несущей
способности свай следует производить по разделам СНиП РК 5.01-03-2002.
10.10.2.6 Эколого-биологические наблюдения за изменением состояния окружающей
среды, радиационной обстановки и др. должны проводиться в случаях строительства в зоне
эксплуатируемых жилых зданий промышленных объектов с вредными процессами,
источниками ионизирующего излучения, при загрязнении атмосферы, почвы и грунтов
вредными веществами, а также при повышенной агрессивности грунтов и вод по отношению
к строительным материалам.
Состав и объем экологических наблюдений должны быть отражены в программе работ
в соответствии с действующими нормативными документами.
10.10.2.7 Осуществление мониторинга включает несколько этапов:
- теоретические расчеты возможных деформаций грунтов оснований и фундаментов
при реконструкции жилого здания;
- оценку влияния нового строительства и производства работ на существующие жилые
здания;
- разработку системы наблюдений для проверки в натуре действительного воздействия
нового строительства на существующие здания;
- установку приборов в натуре;
- осуществление мониторинга в ходе реконструкции объекта, в первый и последующие
годы эксплуатации до стабилизации процессов в основании.
Мониторинг целесообразно осуществлять с использованием комплексной
автоматизированной программы, позволяющей оперативно выявлять все возникающие
отклонения, устанавливать необходимые взаимосвязи и регулировать весь процесс в целом.
10.10.3 Общие требования к мониторингу
10.10.3.1 При выборе системы наблюдений необходимо учитывать величины расчетных
прогнозов скорости протекания процессов и их изменение во времени, продолжительность
измерений, ошибки измерений за счет изменения погодных условий, а также влияние
аномалий геофизических, температурных, электрических и других палей.
10.10.3.2 Точность систем наблюдений и методов контроля должны обеспечивать
достоверность получаемой информации, результатов измерений и согласованность их с
расчетными прогнозами, а также соответствовать требованиям к увязке между собой данных
отдельных систем наблюдений в пространстве и во времени.
10.10.3.3 При проведении длительных мониторинговых наблюдений необходимо
обеспечивать при изменении внешних условий стабильность параметров измерительных
устройств. При необходимости следует проводить тарировку измерительных устройств и
вносить поправки в результаты измерений в зависимости от изменения температуры,
влажности воздуха и других факторов.
10.10.3.4 Используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть
сертифицированы или проверены и аттестованы в соответствии с требованиями
действующих норм.
10.10.3.5 Выбор точек измерений необходимо производить по рекомендациям ГОСТ
24846-81. На участках с наибольшей интенсивностью изменения наблюдаемых величин
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количество точек измерения должно быть увеличено. При этом частота наблюдений должна
быть согласована со скоростью наблюдаемых процессов.
10.10.4 Технология проведения мониторинга
10.10.4.1 На стадии проектирования должны быть определены:
- основные эксплутационные требования к объектам;
- прогноз расчетных величин деформаций и усилий;
- программа наблюдений и разработаны системы наблюдений.
10.10.4.2 На стадии реконструкции объекта выполняются:
- установка систем наблюдений;
- производство наблюдений.
При производстве наблюдений осуществляется сравнение расчетных и наблюдаемых
величин деформаций и усилий и оценка принятых критериев выполнения эксплутационных
требований на основе результатов сравнения. В необходимых случаях производится
корректировка критериев выполнения эксплутационных требований, а также разработка
дополнительных мероприятий по обеспечению эксплутационной надежности жилых зданий.
После выполнения дополнительных мероприятий производится проверка выполнения
эксплуатационных требований за период наблюдений.
10.10.5 Расчетный прогноз деформаций оснований и фундаментов зданий и
сооружений расположенных вблизи объектов нового строительства или
реконструкции
10.10.5.1 Возведение новых, а также реконструкция ранее построенных зданий и
сооружений с увеличением нагрузок на грунты основания, осуществляемые вблизи
эксплуатируемых зданий и сооружений, требует выполнения мероприятий, обеспечивающих
сохранность последних и их нормальную эксплуатацию.
10.10.5.2 Состав и объем защитных мероприятий определяются на стадии
проектирования вновь возводимого или реконструируемого объекта на основе
использования прогноза деформаций.
Проекты зданий и сооружений, располагаемых вблизи ранее построенных объектов,
если в них не предусмотрены эффективные меры по предупреждению деформаций этих
объектов, не могут осуществляться на практике как недоработанные.
10.10.5.3 Расчетный прогноз деформаций - это полученные расчетом величины
дополнительных деформаций основания существующего здания или сооружения и его
конструкций (осадки, перекосы, крены) в связи со строительством вблизи него наземного
или подземного объекта, нагрузки на основании от которого и процесс строительства
меняют напряженно-деформированное состояние грунтового массива под существующим
зданием или сооружением.
Для особо ответственных зданий и сооружений расчетный прогноз деформаций должен
проверяться путем выполнения инструментальных наблюдений с последующей его
корректировкой в случаях расхождения фактических и расчетных величин деформаций и
соответствующей корректировкой состава и объема защитных мероприятий.
10.10.5.4 Расчетный прогноз деформаций выполняется, как правило, в следующих
случаях:
- когда строительство нового или реконструируемого существующего объекты
вызывает увеличение напряжений, действующих в пределах сжимаемой толщи основания
близко расположенного объекта;
- когда основание существующего объекта испытывает разгрузку в связи с выемкой
грунта при строительстве нового объекта (разработка глубоких котлованов, проходка
тоннелей, развитие неблагоприятных геологических процессов: суффозии, оползней и др.);
- когда возведение нового или реконструкция существующего объекта сопровождается
динамическими нагрузками на основание близко расположенного объекта (наличие трасс
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метрополитена, влияние транспорта, строительных механизмов и др.).
При этом следует иметь в виду, что влияние загружения основания вновь возводимым
объектом на осадку существующего близ расположенного практически исключается при
расстоянии между ними LH где Н - мощность сжимаемой толщи грунтов под новым
объектом. При расстоянии между ними L05H влияние, как правило, незначительно.
10.10.5.5 Расчетный прогноз дополнительных осадок фундаментов существующих
зданий и сооружений от влияния нагрузок возводимых вблизи них объектов рекомендуется
производить: для мелкозаглубленных фундаментов по СНиП РК 5.01-01-2002, для свайных
фундаментов - по СНиП РК 5.01-03-2002.
Дополнительные осадки существующих зданий и сооружений от нагрузок вновь
возводимых вблизи них объектов определяются в предположении, что их собственные
осадки стабилизировались.
В необходимых случаях определяются также расчетные прогнозы горизонтальных
деформаций грунта, горизонтального смещения фундаментов и другие факторы в
зависимости от инженерно-геологических условий видов работ, которые будут
использованы при новом строительстве или реконструкции, и др.
10.10.5.6 Величины дополнительных деформаций, определяемых расчетом, не должны
превышать предельно допустимых значений в зависимости от типа здания и категории его
состояния. В случае если это условие не выполняется, необходимо принять меры,
направленные на уменьшение влияния вновь возводимого объекта на близко расположенное
существующее здание.
10.10.5.7 Для оценки максимального дополнительного перекоса конструкций
существующего здания определяются дополнительные осадки в двух его точках
непосредственно на линии примыкания вновь возводимого здания или сооружения и на оси
ближайшего к линии примыкания простенка или несущего поперечника. При этом величина
перекоса определяется разностью этих осадок, отнесенной к расстоянию между линией
примыкания и осью, для которой определялась осадка.
10.10.5.8 Для оценки максимального дополнительного крена существующего здания в
сторону вновь возводимого необходимо определить осадки: в зоне примыкания нового
здания к существующему и с противоположной стороны (для относительно узких зданий или
блоков). Величина крена при этом определяется разностью названных осадок, отнесенной к
ширине здания В.
Для протяженных зданий в качестве В используется отсчитываемое от линии
примыкания расстояние до оси, на которой дополнительные осадки практически
отсутствуют.
10.10.5.9 Ввиду того, что степень опасности дополнительных деформаций для
эксплуатируемых зданий зависит от их состояния, при определении их предельно
допустимых осадок, перекосов и кренов от нагрузок вновь возводимого вблизи них здания
или сооружения необходимо производить оценку категории их состояния.
10.10.5.10 Расчетный прогноз дополнительных деформаций зданий при проведении
вблизи них работ по строительству подземных сооружений, транспортных, коллекторных и
коммуникационных тоннелей, подземных переходов и других объектов, сооружение
которых связано с выемкой грунта и возникновением смещений земной поверхности,
рекомендуется производить методом конечных элементов (МКЭ) с использованием
нелинейных моделей поведения грунтов и методом таловых кривых (МТК), которым
устанавливается мульда вертикальных и горизонтальных смещений поверхности. В
последнем методе предполагается, что основания зданий, оказавшиеся в зоне влияния
возводимого сооружения, претерпевают деформации, соответствующие деформациям
земной поверхности в местах их расположения.
10.10.5.11 Аналогичный подход к вопросу прогнозирования дополнительных
деформаций зданий может быть рекомендован и в случаях развития в районах
существующей застройки карстово-суффозионных процессов.
171

10.10.5.12 Рекомендуемая в п. 10.10.5.10 методика прогнозирования деформаций
земной поверхности применяется на стадии проектирования. При поэтапном строительстве
подземного сооружения расчеты деформаций поверхности ведутся в соответствии с
принятой технологией строительства последовательно для каждого этапа.
10.10.5.13 Исходные данные, необходимые для расчетов, включают сведения об
инженерно-геологических условиях участка, попадающего в зону влияния возводимого
сооружения, характеристики грунтов, величины нагрузок на фундаменты существующего
здания, сведения о взаимном расположении существующего и возводимого зданий или
сооружений, геометрические характеристики конструкций существующего объекта.
Кроме перечисленного, устанавливаются и оцениваются также технология
строительства, виды опасных работ и другие факторы, способные обусловить
дополнительные осадки фундаментов существующих зданий и дополнительные деформации
их конструкций.
10.10.5.14 При наличии динамических воздействий на грунты оснований близко
расположенных объектов (зданий, подземных сооружений, коммуникаций и др.)
прогнозирование деформаций осуществляется по результатам опытных работ.
10.10.6 Стационарные наблюдения и локальный мониторинг
10.10.6.1 В систему измерений и наблюдений для комплексного изучения инженерногеологических условий эксплуатируемых жилых зданий входит изучение рельефа,
геологического строения, тектонических, геоморфологических и гидрогеологических
условий, состава и состояния грунтов, а также составление прогноза возможных изменений
отдельных элементов геологической среды по данным инженерно-геологических изысканий.
10.10.6.2 Характеристики грунтов с учетом возможных изменений их свойств для
установления расчетных прогнозов деформаций существующей застройки вблизи объектов
нового строительства или реконструкции должны определяться на стадиях проектирования в
соответствии действующими документами.
В период эксплуатации жилых зданий оценка технического состояния оснований и
фундаментов зданий, соответствия их проектным требованиям должна производиться по
материалам и данным инженерно-геологических изысканий, выполненных при проведении
специализированных обследований.
10.10.6.3 При установлении расчетных прогнозов возможных изменений инженерногеологических условий площадок необходимо учитывать специфические особенности
грунтов и опасные геологические процессы и приводить данные о техногенных нагрузках на
геологическую среду, а также учитывать возможность активизации процессов.
10.10.6.4 К опасным геологическим явлениям относятся современные геодинамические
движения земной коры, эрозия, карстово-суффозионные провалы и просадки, оползни,
подтопление территорий, наличие техногенных и других слабых грунтов, аномалии
температурного, электрического и других физических полей.
10.10.6.5 С карстово-суффозионными процессами, связано образование провалов в
форме конических, чашеобразных воронок и в форме колодцев, ям диаметром от 2 до 40м и
видимой глубиной до 8м, а также оседание земной поверхности. При этом воронки обладают
способностью периодически «оживать» и развиваться.
10.10.6.6 При выполнении расчетного прогноза деформаций необходимо учитывать
- оценку фактических природных условий района существующей застройки;
- оценку отрицательного воздействия подтопления на окружающую среду;
- прогноз изменения инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических
условий на территории с учетом влияния техногенных факторов, и в том числе возможности
развития и распространения опасных геологических процессов; изменений уровенного,
химического и температурного режимов поверхностных и подземных вод, состояния
естественной и искусственной дренированности территорий.
10.10.6.7 При новом, строительстве или реконструкции вблизи существующих зданий,
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которые могут пострадать в результате проведения строительных работ или вызвать
развитие опасных геологических и инженерно-геологических процессов, а также для
прогнозирования возможности их возникновения и активизации должны проводиться
специальные исследования (наблюдения) в составе инженерно-геологических изысканий.
10.10.6.8 Локальный мониторинг (стационарные наблюдения) за изменением отдельных
компонентов геологической среды следует осуществлять на основе сети наблюдательных
пунктов (скважин, постов, точек), созданной на предшествующих этапах изысканий, а при ее
отсутствии - на вновь организуемой сети для наблюдений за развитием опасных
геологических и инженерно-геологических процессов, деформациями зданий и сооружений
и другими факторами, оказывающими отрицательное воздействие на эксплуатационную
пригодность жилых зданий.
10.10.6.9 Стационарные наблюдения в условиях плотной жилой застройки и
возможности развития опасных геологических процессов необходимо выполнять для
исследования:
- динамики развития опасных процессов (карст, оползни, геодинамические процессы и
др.);
- развития подтопления, деформаций подрабатываемых территорий, осадок и просадок
территорий;
- изменений состояния и свойств грунтов, уровенного, температурного и
геодинамического режима подземных вод, глубины сезонного промерзания (в пучинистых
грунтах);
- осадки, набухания и других изменений состояния грунтов основания фундаментов
зданий и сооружений, состояния сооружений инженерной защиты и др.
Проведение стационарных наблюдений должно обосновываться в программе работ на
основе технического задания заказчика. Программой работ предусматривается состав
наблюдений (виды, размещение пунктов наблюдательной сети), объемы работ (количество
пунктов, периодичность и продолжительность наблюдений), методы проведения
стационарных наблюдений (визуальные, инструментальные) в зависимости от природных и
техногенных условий, размеров исследуемой территории, геотехнической категории зданий
и видов опасных работ.
10.10.6.10 При стационарных наблюдениях необходимо обеспечить получение
количественных характеристик изменения отдельных компонентов геологической среды во
времени и пространстве, которые должны быть достаточными для оценки и прогноза
возможных изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий
исследуемой
территории
(площадки),
своевременного
обнаружения
дефектов,
предупреждения и устранения негативных процессов, уточнения расчетных прогнозов и
корректировки принятых проектных решений.
10.10.6.11 Стационарные наблюдения следует проводить на характерных (типичных)
специально оборудованных пунктах наблюдательной сети, часть из которых следует
использовать для наблюдений после завершения строительства.
10.10.6.12 В качестве основных наиболее эффективных средств проведения
стационарных наблюдений, исходя из поставленных задач, следует использовать режимные
гидрогеологические, инженерно-геодезические и геофизические наблюдения за изменением
отдельных компонентов геологической среды. В качестве дополнительных методов
наблюдений могут быть использованы газово-эманационные и зондировочно-каротажные.
Допускается использование и других методов и средств, предусмотренных действующими
нормативными документами, при соответствующем обосновании в программе работ.
10.10.6.13 Режимные гидрогеологические наблюдения должны выполняться в случаях,
когда в сфере взаимодействия нового строительства или реконструкции с существующим
зданием или сооружением имеются подземные воды, прогнозируется процесс подтопления
или подземные воды оказывают существенное влияние на изменение свойств грунтов, а
также на интенсивности развития опасных геологических процессов (карст, суффозия,
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оползни, пучение и др.).
10.10.6.14 В процессе геодезических наблюдений и их обработки производится:
- определение абсолютных и относительных величин деформаций и сравнение их с
расчетными и допускаемыми значениями;
- выявление причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной
эксплуатации зданий
- принятие своевременных мер по борьбе с возникающими недопустимыми
деформациями или их последствие;
- уточнение методов расчета и установление допустимых и предельных деформаций
жилых зданий и инженерных коммуникаций
- уточнение закономерностей процесса сдвижения горных пород и зависимостей его
параметров от основных влияющих факторов;
- обоснование прогноза развития природных и техногенных процессов и оценки
степени опасности деформаций для жилых зданий.
10.10.6.15 Система геодезических наблюдений за деформациями земной поверхности и
толщи горных пород включает сеть (наблюдательные станции), состоящую из грунтовых
марок, грунтовых реперов и знаков высотной основы.
Закладка наблюдательной станции и наблюдения на ней производятся по специальному
проекту, состоящему из графической части (плана) и пояснительной записки.
10.10.6.16 Перемещения грунтовых марок и реперов в вертикальной плоскости
определяются путем периодического нивелирования, а в горизонтальной плоскости - путем
измерения расстояния между марками и реперами по всем профильным линиям
наблюдательной сети.
10.10.6.17 Геофизические наблюдения проводятся, как правило, в сочетании с другими
видами работ с целью:
- определения состава и мощности рыхлых четвертичных (и более древних) отложений;
- выявления литологического строения массива горных пород, тектонических
нарушений и зон повышенной трещиноватости и обводненности
- определения состава, строения и свойств грунтов в массиве и их изменений;
- определения глубины залегания уровней подземных вод, гидрогеологических
параметров грунтов и водоносных горизонтов;
- выявления и изучения геологических и гидрогеологических процессов и их
изменений;
- проведения мониторинга опасных геологических и гидрогеологических процессов.
Наиболее эффективно применение геофизических методов при изучении неоднородных
геологических тел (объектов), когда их геофизические характеристики существенно
отличаются друг от друга.
10.10.6.18 Определение объемов геофизических работ (количества и системы
размещения геофизических профилей и точек) следует осуществлять с учетом сложности
инженерно-геологических условий по разрабатываемой программе работ.
Для обеспечения достоверности и точности интерпретации результатов геофизических
исследований проводятся параметрические измерения на опорных (ключевых) участках, на
которых осуществляется изучение геологической среды с использованием комплекса других
видов работ (бурение скважин, проходка шурфов, зондирование, определение свойств
грунтов в полевых и лабораторных условиях)
10.10.6.19 Для изучения состояния грунтов под фундаментами зданий, а также
проведения локального мониторинга изменений их состояния во времени могут быть
использованы в сочетании с геофизическими методами газово-эманационные методы,
обеспечивающие независимость результатов измерений от влияния электрических и
механических полей. Газово-эманационные методы, основанные на пространственновременной связи полей радиоактивных и газовых эманаций, рекомендуется комплексировать
с межскважинным сейсмоакустическим прозвучиванием грунтов под фундаментами зданий
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10.10.7 Экологический мониторинг
10.10.7.1 При инженерных изысканиях в связи с реконструкцией жилых зданий должны
предусматриваться инженерно-экологические изыскания, выполняемые в соответствии со
СН РК 1.02-18-2007.
При изысканиях должны быть выявлены особенности экологической обстановки на
участке проведения нового строительства или реконструкции и дан прогноз ее изменения с
учетом ожидаемого преобразования грунтов основания проектируемым объектом.
10.10.7.2 Стадии инженерно-экологических изысканий, как правило, соответствуют
стадиям проектирования и инженерно-геологических изысканий. При необходимости
экологические изыскания могут быть продолжены в период производства строительных
работ и эксплуатации путем организации экологического мониторинга.
10.10.7.3 Инженерно-экологические изыскания проводятся по программе, составленной
в соответствии с техническим заданием заказчика. Состав и объем изысканий должны
назначаться с учетом инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий и
обеспечить получение необходимой информации для характеристики загрязнения грунтов и
подземных вод, а также аномальных локальных природных и техногенных полей.
10.10.7.4 При реконструкции жилых зданий следует учитывать следующие природные
и техногенные факторы способствующие ухудшению экологической обстановки:
- изменение уровня подземных вод;
- загрязнение почв, грунтов и подземных вод
- газовыделение
- радиационное излучение;
- техногенные физические поля;
- вибрационные и ударные воздействия.
10.10.7.5 Наблюдающийся подъем уровня подземных вод приводит к таким
неблагоприятным явлениям, как увлажнение и затопление подвалов зданий, что может
вызвать ухудшение здоровья людей, появление комаров и др. В связи с этим следует
прогнозировать возможный подъем уровня подземных вод и разрабатывать мероприятия по
защите подвалов от подземных вод.
10.10.7.6 При оценке загрязнения почв, грунтов и подземных вод необходимо выявлять
источники загрязнения, участки наибольшего загрязнения и состав и содержание
загрязняющих веществ.
Оценку загрязнения грунтовых вод на участках жилой застройки выполняют в
соответствии с действующими нормативными актами.
10.10.7.7 Газовыделение может наблюдаться на участках распространения техногенных
(насыпных) грунтов. Газо-геохимические исследования выполняют для оценки
концентрации метана и двуокиси углерода. Потенциально опасными считаются
концентрации СН4>0,1% и СО>0,5% по объему.
10.10.7.8 Уровни радиационного излучения определяют в соответствии с МГСН 2.02-97
«Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки».
10.10.7.9 Следует исследовать техногенные физические поля - тепловые и
электрические. Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля
приведены в СП 11-102-97.
10.10.7.10 Оценку возможных колебаний и вибраций необходимо выполнять не только
с точки зрения их воздействия на здание, но и на людей.
10.10.8 Форма отчетности при проведении работ по мониторингу
9.10.8.1 Организация, ведущая работы по мониторингу эксплуатирующихся зданий,
расположенных вблизи нового строительства или реконструкции, отчитывается перед
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координационным советом, создаваемым на особо ответственных объектах, либо перед
Заказчиком и генеральным проектировщиком.
10.10.8.2 Форма отчетности - научно-технический отчет, включающий:
- результаты мониторинга, которые могут быть представлены в виде дефектных
ведомостей, графиков развития осадок и наклонов здания, деформаций поверхности земли,
актов освидетельствования состояния надземных конструкций здания, актов,
подтверждающих соблюдение технологической последовательности защитных мероприятий
по укреплению оснований и фундаментов, документов, отражающих контроль качества
работ;
- заключения о надежности эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового
строительства или реконструкции, и соответствие расчетных прогнозов фактическому
состоянию и проектному режиму.
В случае возникновения деформаций и других явлений, отличающихся от
прогнозируемых и представляющих опасность для окружающей застройки или нового
строительства необходимо поставить в известность заказчика, генподрядчика и проектную
организацию для совместной выработки экстренных мер.
10.11 Энергоаудит жилых зданий
10.11.1 Комплексные обследования по энергоаудиту жилых зданий включают оценку:
- производственной среды (микроклимата) помещений;
- состояния несущих и ограждающих конструкций;
- состояния инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
- противопожарной безопасности зданий;
- теплоэнергетического состояния (энергоаудит) зданий.
10.11.2 Энергоаудит применяется как для комплексного обследования зданий, так и для
обследования отдельных элементов.
10.11.3 Общей целью обследования технического состояния строительных конструкций
является выявление несущей способности и эксплуатационных качеств конструкций,
степени их физического износа и причин, обусловливающих их состояние.
9.11.4 Целью проведения энергоаудита является получение данных о энергоресурсах
потребления здания для технико-экономического обоснования оптимального решения
реконструкции здания, отвечающего современным теплотехническим требованиям.
10.11.5 Целью обследования противопожарной безопасности здания является
выявление соответствия выполненных строительных противопожарных мероприятий и
противопожарных систем инженерного оборудования действующим нормам.
10.11.6 В зависимости от задач, определяемых техническим заданием заказчика,
инженерные обследования зданий, как правило, включают:
- предварительные обследования, включающие сбор исходной информации для
составления технического задания и договора с заказчиком;
- визуальное обследование условий эксплуатации конструкций, технического состояния
строительных конструкций, инженерных и противопожарных систем по внешним признакам
и составление ведомости дефектов;
- оценку производственной среды (микроклимата) помещений с точки зрения ее
соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
- инструментальное обследование эксплуатационных качеств конструкций,
инженерных и противопожарных систем;
- обобщение результатов и составление отчета (заключения) по работе.
10.11.7 Основными задачами предварительного обследования являются определение
общего состояния элементов здания или здания в целом, определение состава намечаемых
работ и сбор исходных данных, необходимых для заключения договора с заказчиком.
10.11.8 Состав работ по предварительному обследованию включает:
- общий осмотр объекта;
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- общие сведения о здании, времени строительства, сроках эксплуатации;
- общие характеристики объемно-планировочного, конструктивных решений здания,
инженерных и противопожарных систем и инженерного оборудования;
- изучение материалов ранее проводившихся на объекте обследований по ремонту,
усилению и восстановлению эксплуатационных качеств строительных конструкций,
инженерных и противопожарных систем;
- выявление объема имеющейся проектной документации.
10.11.9 В состав детального инструментального обследования в зависимости от
состояния зданий, а также задач, установленных техническим заданием, рекомендуется
включать:
- обмерные работы по зданию;
- измерение параметров эксплуатационной среды здания;
- оценку технического состояния строительных конструкций и их элементов по их
характерным и детальным признакам повреждений и дефектов;
- определение прочностных и теплотехнических характеристик материалов основных
строительных конструкций;
- отбор образцов материалов строительных конструкций и их лабораторные испытания;
- фотофиксацию и составление карт повреждений и дефектов строительных
конструкций;
- оформление обмерных и других графических материалов;
- анализ полученных результатов обследования и составление заключения (отчета).
10.11.10 В состав детального инструментального обследования инженерных и
противопожарных систем зданий рекомендуется включать следующие работы:
- обмерные;
- измерение геометрических параметров инженерных систем;
- оценку технического состояния инженерных систем, составление карт повреждений и
дефектов;
- анализ полученных результатов детального обследования и составление заключения
(отчета).
10.11.11 При проведении обследований здания или его отдельных элементов с
заказчиком согласовываются меры по обеспечению безопасности ведения работ (устройство
подмостей и приспособлений для доступа к обследуемым конструкциям, освещения
затемненных участков и т.п.), проводится инструктаж специалистов, ответственных за
технику безопасности на обследуемом объекте.
10.11.12 По результатам энергоаудита следует выполнить техническое заключение, на
основании которого разрабатываются мероприятия по энергосбережению (установке АТП,
замене ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные, утепление наружных
стен прогрессивными материалами и др.). При переходе на энергосберегающие технологии
особое внимание обратить на их экологическую и пожарную безопасность (утилизация
отработанных осветительных приборов, особенно – светодиодных ламп, соответствие
применяемых утеплителей экологическим и пожарным требованиям и т.п.).
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Приложение А
(информационное)
Перечень основных видов работ по техническому обслуживанию
жилых зданий, в том числе вспомогательных и нежилых помещений
А.1 Работы, выполняемые при проведении общих осмотров
А.1.1 Проверка технического состояния здания в целом, его инженерных систем (стояков
и подводящих трубопроводов к инженерному оборудованию с расположенной на них
запорно-регулирующей арматурой), а также инженерного оборудования и благоустройства
прилегающей территории с разработкой плана устранения выявленных неисправностей.
А.1.2 Инструктаж нанимателей и собственников жилых помещений по правилам
пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений
жилого дома, эксплуатации инженерного оборудования, пожарной безопасности.
А.1.3 Выдача предписаний (при необходимости) на устранение выявленных нарушений
и сроки их устранения и контроль за устранением неисправностей согласно выданных ранее
предписаний.
А.2 Дополнительные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в
весенне-летний период
А.2.1 Укрепление и ремонт балконов и балконных ограждений.
А.2.2 Укрепление водосточных труб, колен, воронок.
А.2.3 Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
А.2.4 Снятие пружин на входных дверях.
А.2.5 Консервация системы центрального отопления.
А.2.6 Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
А.2.7 Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.
А.2.8 Устройство дополнительной сети поливочных систем.
А.2.9 Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков.
А.2.10 Осмотр и устранение неисправностей кровли, фасадов и полов в подвалах.
А.2.11 Прочистка систем водостоков (при необходимости).
А.2.12 Очистка кровли от мусора, грязи.
А.3 Дополнительные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период
А.3.1 Утепление оконных и балконных проемов.
А.3.2 Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и дверей.
А.3.3 Ремонт и утепление чердачных перекрытий.
А.3.4 Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подпольных помещениях.
А.3.5 Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
А.3.6 Проверка надежности крепления балконов и балконных ограждений.
А.3.7 Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.
А.3.8 Остекление окон с приямками подпольных помещений.
А.3.9 Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных
мостиков на чердаках и в подвалах.
А.3.10 Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального
отопления.
А.3.11 Ремонт и утепление бойлеров.
А.3.12 Ремонт, утепление и прочистка дымовых каналов газовых водогрейных колонок и
отопительных котлов.
А.3.13 Консервация поливочных систем.
А.3.14 Укрепление флагодержателей, номерных знаков.
А.3.15 Заделка продухов в цоколях зданий.
А.3.16 Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
А.3.17 Ремонт и постановка пружин на входных дверях.
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А.3.18 Ремонт и укрепление входных дверей.
А.3.19 Консервация передвижных общественных туалетов (очистка, дезинфекция,
промывка оборудования, подкраска, снятие приборов и удаление воды, просушка, разгрузка
рессор).
А.3.20 Регулировка и наладка системы центрального отопления в период ее
опробования.
А.3.21 Регулировка и наладка системы вентиляции в период ее опробования.
А.3.22 Устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек.
А.3.23 Замена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры, задвижек.
А.3.24 Опрессовка и промывка не реже 1 раза в год систем отопления.
А.3.25 Очистка и промывка водопроводных баков.
А.3.26 Прочистка систем водостоков.
А.3.27 Очистка кровли от мусора, грязи.
А.4 Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
А.4.1 Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации
(замена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение стыков, устранение засоров, набивка
сальников и т.п.) за исключением работ, выполняемых в квартирах нанимателей и
собственников жилых помещений.
А.4.2 Опрессовка систем водопровода 1 раз в год, промывка - 1 раз в четыре года.
А.4.3 Устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, промывка отопительных приборов,
набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др.).
А.4.4 Замена радиаторов (при наличии течи).
А.4.5 Разборка, осмотр, очистка и замена грязевиков воздухосборников, вантузов,
компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной
арматуры и др.
А.4.6 Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу,
укрепление трубопроводов.
А.4.7 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
общественных зданий и расположенных во вспомогательных помещениях жилых зданий
(протирка плафонов и замена перегоревших электролампочек и неисправных патронов в
чердачных и подвальных помещениях, лестничных площадок и посадочных площадок
лифтовых холлов).
А.4.8 Проверка работы приборов группового учета холодного и горячего водоснабжения,
приборов учета и регулирования тепловой энергии.
А.4.9 Проверка исправности канализационных вытяжек.
А.4.10 Проверка наличия тяги в дымовых каналах газовых водогрейных колонок и
отопительных котлов.
А.4.11 Прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до
первого канализационного колодца.
А.4.12 Замена отдельных элементов кровли.
А.4.13 Ремонт неисправностей мягких кровель (устранение дутиков, трещин,
примыканий и т.д.).
А.4.14 Промазка суриковой замазкой свищей, гребней стальной кровли и др.
А.4.15 Ремонт контейнерных площадок для мусора.
А.4.16 Ремонт скамеек и малых архитектурных форм.
А.4.17 Проверка работоспособности систем дымоудаления и устранение
неисправностей.
А.4.18 Проверка лифтового хозяйства и устранение неисправностей.
А.4.19 Проверка заземления оболочки электрокабеля, проведение замеров
сопротивления: изоляции и земля-ноль.
А.4.20 Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы, поэтажные и
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квартирные электрощитки).
А.4.21 Устранение мелких неисправностей электропроводки.
А.4.22 Замена штепсельных розеток и выключателей.
А.5 Работы, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации в осеннезимний период за счет средств собственников, пользователей объектов строительства
А.5.1 Утепление оконных и балконных проемов.
А.5.2 Утепление дверных проемов входных дверей в помещения.
А.5.3 Мелкий ремонт печей и кухонных очагов (укрепление дверок, предтопочных
листов и др.).
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Приложение Б
(информационное)
Периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий
Элементы и помещения здания

Таблица Б.1
Периодичность, мес

Крыши
3–6 *
Деревянные конструкции и столярные
6–12 *
изделия
Каменные конструкции
12
Железобетонные конструкции
12
Панели
полносборных
зданий
и
12
межпанельные стыки
Стальные
закладные
детали
без Через 10 лет после
антикоррозийной защиты в полносборных начала
эксплуатации,
зданиях
затем через каждые три
года
Стальные
закладные
детали
с Через 15 лет после
антикоррозийной защитой
начала
эксплуатации,
затем через каждые три
года
Печи, кухонные очаги, дымоходы, дымовые
3
трубы

Газоходы
Вентканалы
Вентканалы в помещениях, где установлены
газовые приборы
Внутренняя и наружная отделка стен
Полы
Системы
водопровода,
канализации,
горячего водоснабжения
Системы отопления:
в квартирах и основных функциональных
помещениях
объектов
социальнокультурного назначения, на чердаках, в
подвалах (подпольях), на лестницах
вводы, элеваторы, котлы и оборудование
котельных

3
12
3
6–12 *
12
3–6 *

2
(в отопительный сезон)

2
(в отопительный сезон)

Групповые приборы учета:
воды (холодной, горячей)
тепла
Приборы регулирования подачи тепловой
энергии
Мусоропровод
Электрооборудование:
открытая электропроводка
181

Не менее 2 раз в год
То же
Не менее 2 раз в год
Ежемесячно
3

Примечания

Проводятся путем
вскрытия
пятишести узлов
Проводятся путем
вскрытия
пятишести узлов
Проводится осмотр
и прочистка перед
началом и в течение
отопительного
сезона

скрытая проводка и электропроводка в
6
стальных трубах
кухонные напольные электроплиты
6
светильники
во
вспомогательных
3
помещениях (на лестницах, вестибюлях,
подвалах и пр.)
силовые установки
6
электрощитовые
6
групповые электрощитовые
6
Системы дымоудаления и пожаротушения
Ежемесячно
Домофоны
Ежемесячно
Внутридомовые сети, оборудование и
3
пульты управления ОДС
Электрообрудование домовых отопительных
2
котельных и бойлерных, мастерских,
водоподкачки фекальных и дренажных
насосов,
водоповысительные
и
циркуляционные установки
Жилые и подсобные помещения квартир,
12
лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы,
чердаки
* Конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала
определяется эксплуатационными организациями, исходя из технического состояния
зданий и местных условий, но не реже 1 раза в год.
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Приложение В
(обязательное)
Форма акта общего (весеннего) осмотра здания
«УТВЕРЖДАЮ»
Собственник здания или уполномоченное лицо
_________________________________
личная подпись
_________________________________
фамилия, инициалы
«____» _____________ 20 ___г.
дата
АКТ
общего (весеннего) осмотра здания
«_____»______________

__________________________
20____г.
город

Здание № _______ корпус _______ по ул. (пер.)____________________________________
находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении __________________________
________________________________________________________________________________
наименование собственника или уполномоченного лица
Эксплуатационная организация _________________________________________________
наименование
1 Общие сведения:
1.1 Год постройки_____________________________________________________________
1.2 Материал стен_____________________________________________________________
1.3 Количество этажей _________________________________________________________
1.4 Наличие технического подполья (этажа) __________________, электрощитовой _____
___________________________________, бойлера (водоповысительной установки) _________
___________________________________, теплового узла _______________________________
1.5 Объем здания
________________________________________________________________________ м3
1.6 Стоимость восстановительная здания _________________________________ тыс. руб.
Балансовая стоимость _________________________________________________ тыс. руб.
1.7 Общая площадь здания __________________________________________________ м2
1.8 Общая площадь квартир _________________________________________________ м2
1.9 Количество квартир/нежилых помещений _____________________________________
1.10 Площадь нежилых помещений __________________________________________ м2
Комиссия в составе представителей:
________________________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы
________________________________________________________________________________
произвела общий осмотр здания.
Проверкой установлено:
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1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:
Необходимый объем
Оценка
Наименование дефектов,
работ
Части зданий и конструкций технического
выявленных в период
Вид
Ед.
Кол-во
состояния
осмотра
изм.
1
2
3
4
5
6
Фундаменты
Цоколь
Стены наружные
Стены внутренние
Фасад
Балконы и карнизы
Водосточные трубы
Внутренние водостоки
Перекрытия
Полы
Перегородки
Крыша
Окна
Двери
Лестничные клетки
Отмостка и тротуары
Система отопления
Система
горячего
водоснабжения
Система
холодного
водоснабжения
Групповые приборы учета
тепла, холодной и горячей
воды
Система
регулирования
подачи тепловой энергии и
учета
Система канализации
Системы электроснабжения
и освещения
Лифты
Мусоропроводы,
мусорокамеры
Площадки
контейнерные
для сбора мусора
Система дымоудаления
Система вентиляции
Водоповысительные
и
циркуляционные установки
Антенны на крыше
На основании результатов осмотра комиссия считает, что:
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2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем
ремонте.
2.2 Здание требует капитального ремонта.
Нужное подчеркнуть.
Председатель комиссии _______________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Члены комиссии
_______________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может
уточняться.
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Приложение Г (обязательное)
Форма акта общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
«УТВЕРЖДАЮ»
Собственник здания или уполномоченное лицо
__________________________________
личная подпись
__________________________________
фамилия, инициалы
«____» ______________ 20 ___г.
дата
АКТ
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
___________________________
«_____»______________
20____г.
город
Здание №_______ корпус _______ по ул.(пер.) ____________________________________
находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении __________________________
_______________________________________________________________________________
наименование собственника или уполномоченного лица
Эксплуатационная организация ________________________________________________
наименование
Общие сведения:
1.1 Год постройки_______________________ материал стен ________________________
1.2 Количество этажей__________________ наличие подвала _______________________
Результаты готовности здания к зиме (готов, не готов):
Комиссия в составе:
председателя ________________________________________________________________
представителей ______________________________________________________________
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного здания и
установила:
1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:
Необходимый объем
Наименование
Оценка
работ
дефектов,
Части зданий и конструкций
техническог
выявленных в
Ед.
Коло состояния
Вид
период осмотра
изм.
во
1
2
3
4
5
6
Крыша
Водосточные трубы
Фасад
Балконы и балконные ограждения
Двери
Окна
Подвальные помещения
Отмостка вокруг здания
Система отопления
То же от котлов в квартирах и
зданиях
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Котельные помещения,
оборудование
Тепловые элеваторные узлы
Система горячего водоснабжения
Система холодного водоснабжения
Групповые приборы учета:
воды холодной
воды горячей
тепла
Система регулирования подачи
тепловой энергии и учета
Система канализации
Бойлер, водоподогреватель
Водоповысительные и
циркуляционные установки
Система вентиляции
Система дымоудаления
Лифтовое хозяйство
Отопительные печи и газовые
котлы, газовые водогрейные
колонки,
в том числе:
дымоходы, выходы от газового
оборудования
(даты составления актов допуска
к эксплуатации печей)
Системы электроснабжения и
освещения
Утепление общее, в том числе:
чердаков
подвалов
окон
дверей
мусоропроводов
инженерного оборудования
2. Наличие актов за подписью представителей тепловых сетей и энергонадзора
________________________________________________________________________________
номера актов и дата подписи
Выводы и предложения ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Председатель комиссии ________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Члены комиссии ______________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
_______________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может
уточняться.
187

Приложение Д
(обязательное)
Сроки устранения неисправностей элементов зданий
Таблица Д.1
Наименование элементов здания и неисправностей

Предельный срок устранения
неисправностей
с момента их выявления, сут

Кровля
Протечки
1
Неисправности
в
системе
организованного
водоотвода:
внутреннего водостока
2
наружного водостока
5
Стены
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой
1
наружных стен, угрожающая безопасности людей (с немедленным ограждением опасной
зоны)
Повреждение балконов и балконных ограждений
1
(с немедленным ограждением опасной
зоны)
Промерзание стен
В технически возможные сроки
Протечка стыков стеновых панелей
7
Неплотности в дымоходах и газоходах
1
Оконные и дверные заполнения
Разбитые стекла и сорванные створки и форточки
оконных блоков, балконных дверных полотен,
витражей, витрин, стеклоблоков и т.п:
в зимнее время
1
в летнее время
3
Протечки окон
7
Печи
Трещины и другие неисправности, угрожающие
1
пожарной безопасности и проникновению в (с
немедленным
прекращением
помещение дымовых газов
эксплуатации)
Внутренняя и наружная отделка
Отслоение штукатурки потолка или верхней части
5
стен, угрожающее ее обрушению
(с
немедленным
принятием
мер
безопасности)
Нарушение связи наружной облицовки, а также Немедленно,
с
принятием
мер
изделий, установленных на фасадах, со стенами
безопасности
То же, в цокольной части
5
Системы холодного и горячего водоснабжения,
канализации, отопления
Течи водоразборных кранов и смывных бачков
1
Неисправности аварийного характера (трещины и
Немедленно
свищи в трубопроводах и их соединениях,
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неисправность вентилей, задвижек, засоры) систем
отопления,
водоснабжения,
канализации,
водоповысительных установок
Неисправности мусоропровода
1
Неисправности фекальных и дренажных насосов
1
Системы электроснабжения
Неисправности
общих
электросетей
и
Немедленно
оборудования аварийного характера (короткое
замыкание, угроза поражения током и т. д.)
То же, неаварийного характера
1
Неисправности ОДС
Немедленно
Неисправности
автоматики
систем
Немедленно
противопожарной защиты
Неисправности
замочно-переговорного
1
устройства, кодовых замков входных дверей в
подъезды
Неисправности напольных электроплит
В
сроки
по
согласованию
с
собственниками и нанимателями жилых
помещений
В общежитиях — 1
Лифты
Неисправности лифта
1
(с
немедленным
прекращением
эксплуатации)
Вентиляция
Нарушение воздухообмена в помещениях
Немедленно
Газоснабжение
Протечки газа
Немедленно
Неисправность оборудования
1
(с немедленным прекращением
эксплуатации)
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Приложение Е
(информационное)
Перечень внутриквартирных работ, выполняемых в установленном порядке
за счет средств нанимателей и собственников жилых помещений
Е.1 Окраска потолков и стен жилых и подсобных помещений в квартире, лоджий,
балконов.
Е.2 Оклейка стен, потолков обоями.
Е.3 Окраска оконных блоков и балконных полотен с внутренней стороны, окраска
полов в жилых и подсобных помещениях, циклевка паркетных полов.
Е.4 Окраска радиаторов, труб центрального отопления, газопровода, водопровода и
канализации.
Е.5 Утепление оконных и балконных проемов, дверных проемов входных дверей.
Е.6 Ремонт печей и кухонных очагов (укрепление дверок, предтопочных листков,
замена печных приборов, замазка глиной трещин и др.), дымоходов.
Е.7 Ремонт (замена) оконных, дверных приборов, вставка стекол.
Е.8 Ремонт или замена электропроводки от распределительного электрощитка в
квартиру и в квартире, замена электроарматуры.
Е.9 Ремонт напольных электроплит.
Е.10 Работы по улучшению отделки квартир.
Е.11 Ремонт штукатурки стен, потолков, перегородок отдельными местами.
Е.12 Работы по переустройству и перепланировке жилых помещений согласно
утвержденным в установленном порядке проектам с целью повышения уровня
благоустройства.
Е.13 Замена и ремонт покрытий полов.
Е.14 Замена прокладок в водопроводных кранах и смесителях, шлангов и распылителей
(дождиков).
Е.15 Ремонт поквартирных приборов учета холодной и горячей воды, учета и
регулирования тепловой энергии.
Е.16 Устранение засоров канализации.
Е.17 Регулировка смывных бачков.
Е.18 Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов в местах их
присоединения к трубопроводу.
Е.19 Прочистка сифонов.
Е.20 Ремонт, замена водоразборной арматуры.
Е.21 Набивка сальников.
Е.22 Замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана унитаза.
Е.23 Очистка бачка от известковых отложений и др.
Е.24 Установка дополнительных кранов, смесителей и другого оборудования.
Е.25 Замена санитарно-технического оборудования.
Е.26 Замена газового оборудования.
Е.27 Замена электрооборудования.
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Приложение Ж
(информационное)
Работы, выполняемые по содержанию зданий и прилегающей территории
Ж.1 Уборка помещений общественных зданий и вспомогательных помещений
жилых зданий.
Ж.2 Уборка лифтов.
Ж.3 Уборка прилегающей к зданию территории (газонов, проездов, пешеходных
дорожек, тротуаров, отмосток, крылец и др.) от мусора и снега.
Ж.4 Уход за зелеными насаждениями (газонами, деревьями, кустарниками и др.).
Ж.5 Содержание лифтового хозяйства.
Ж.6 Обеспечение воздухообмена и освещенности помещений (в жилищном фонде —
мест общего пользования).
Ж.7 Устранение причин, создающих вибрацию, шум, токсичные выделения и
излучения и другие воздействия.
Ж.8 Санитарная обработка помещений здания (дератизация, дезинфекция и
дезинсекция).
Ж.9 Организация вывоза твердых бытовых отходов и нечистот.
Ж.10 Прочистка внутренних инженерных систем здания.
Ж.11 Отведение атмосферных, талых и грунтовых вод.
Ж.12 Контроль за расходом тепловой и электрической энергии, холодной и горячей
воды и проведение поверок и контрольных испытаний контрольно-измерительных
приборов.
Ж.13 Мероприятия по уборке с крыш и фасадов зданий снега и ледяных образований
в зимний период с установкой в местах возможного их падения ограждений.
Ж.14 Уборка и защита покрытий дворовых проездов, тротуаров и пешеходных
дорожек от снега и наледи.
Ж.15 Техническая инвентаризация основных фондов.
Ж.16 Поддержание внешнего благоустройства фасадов зданий в соответствии с
нормативными требованиями;
Ж.17 Поддержание технически исправного состояния элементов благоустройства и
озеленения, твердых (усовершенствованных) покрытий прилегающей к зданию
территории.
Ж.18 Ремонт и окраска малых архитектурных форм, скамеек и др.
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Приложение К
(информационное)
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации жилых зданий
Таблица К.1
Продолжительность (лет) до постановки
на
Виды жилых зданий по материалам основных
конструкций и условиям эксплуатации
капитальный
текущий ремонт
ремонт
Полносборные
крупнопанельные,
крупноблочные,
со стенами из кирпича, естественного камня и
т. п.
5
20
с
железобетонными
перекрытиями
с
нормальными условиями эксплуатации.
То
же
с
благоприятными
условиями
Не менее 5
25
эксплуатации при постоянно поддерживаемом
температурно-влажностном режиме.
То же с тяжелыми условиями эксплуатации при
3
15
повышенной
влажности,
агрессивности
воздушной среды, значительных колебаниях
температуры.
Со стенами из кирпича, естественного камня и
3
15
т. п.
с деревянными перекрытиями; деревянные со
стенами из прочих материалов с нормальными
3
20
условиями эксплуатации.
То
же,
с
благоприятными
условиями
эксплуатации при постоянно поддерживаемом
температурно-влажностном
режиме
(музеи,
архивы, библиотеки и т. п.).
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Приложение Л
(информационное)
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации
строительных конструкций и инженерных систем зданий
Таблица Л.1
Продолжительность до
замены
(капитального ремонта),
лет
Жилые
Общественн
ые
2
3

Элементы зданий

1
Фундаменты
Ленточные бутовые на сложном цементном растворе*
Ленточные бутовые на известковом растворе*
Ленточные бетонные и железобетонные*
Бутовые и бетонные столбы
Свайные*
Столбчатые деревянные
Стены
Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных
плит, цементного фибролита*
Крупнопанельные однослойные из легкого бетона*
Капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5–3,5
кирпича)
и крупноблочные на сложном или цементном растворе*
Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2; 2,5
кирпича)*
Каменные облегченной кладки из кирпича, камня, бетонных
блоков
Деревянные рубленные и брусчатые
Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные*
Герметизированные стыки
Панелей наружных стен мастиками:
нетвердеющими
отверждающимися
Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням
проемов
Перекрытия
Железобетонные сборные и монолитные*
С кирпичными сводами или бетонным заполнением по
металлическим балкам*
Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные:
междуэтажные
чердачные
По деревянным балкам облегченные, неоштукатуренные
Деревянные по металлическим балкам
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50
50
60
40
60
15

50
50
60
40
60
15

50
30

50
30

50
40
30
30
30

50
40
30
30
30

8
15
25

8
15
25

65

65

65

65

60
30
20
65

50
25
15

Таблица Л.1 (продолжение)
1
Утепляющие слои чердачных перекрытий из:
пенобетона, полистиролбетона
пеностекла
цементного фибролита
керамзита или шлака
минеральной ваты
минераловатных плит
Полы
Из керамической плитки по бетонному основанию
Цементные железненые
Цементные с мраморной крошкой
Дощатые шпунтованные:
по перекрытиям
по грунту
Паркетные:
дубовые на рейках (на мастике)
буковые на рейках (на мастике)
березовые, осиновые на рейках (на мастике)
из паркетной доски
Из твердой древесноволокнистой плиты
Ламинированные
Мастичные на поливинилцементной мастике
Асфальтовые
Из линолеума:
безосновного
с тканевой или теплозвукоизолирующей основой
Из поливинилхлоридных плиток
Из каменных плит:
мраморных
гранитных
Лестницы
Площадки
железобетонные,
ступени
плитные
по
металлическим,
железобетонным косоурам или железобетонной плите*
Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой
Деревянные
Балконы, лоджии
Балконы по стальным консольным балкам (рамам):
с заполнением монолитным железобетоном или сборными
плитами
с дощатым заполнением
По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия
Ограждения балконов и лоджий:
металлическая решетка
деревянная решетка
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2

3

25
40
15
40
15
15

20
30
10
30
10
10

60
30
40

30
15
20

30
20

15
10

60 (50)
40 (30)
30 (20)
20
15
15
30
8

30 (25)
20 (15)
15 (10)
10
8
8
15
4

10
20
10

5
10
10

50
80

25
40

60
40
20

40
30
15

80
30
80

80
30
80

40
10

40
10

Таблица Л.1 (продолжение)
1
Крыльца
Бетонные с каменными или бетонными ступенями
Деревянные
Крыши и кровля
Стропила и обрешетка:
из сборных железобетонных элементов
из сборных железобетонных настилов
Деревянные стропила и обрешетка
Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш
вентилирумых (невентилируемых):
из пенобетона, пеностекла, полистиролбетона
из керамзита и шлака
из минеральной плиты
из минераловатных плит
Покрытия крыш (кровли)
Из оцинкованной стали
Из черной стали
Из металлочерепицы
Из рулонных материалов (в три-четыре слоя)
Из керамической черепицы
Из асбестоцементных листов (шифер)
Безрулонные мастичные по стеклоткани
Система водоотвода
Водосточные трубы и мелкие элементы по фасаду:
из оцинкованной стали
из черной стали
Внутренние водостоки из труб:
чугунных
стальных
полимерных
Перегородки
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные
Гипсовые, гипсоволокнистые
Из сухой штукатурки по деревянному каркасу
Гипсокартонные
Двери и окна
Оконные и дверные блоки:
деревянные
металлические
поливинилхлоридные
Дверные блоки:
внутриквартирные
входные в квартиру
входные на лестничную клетку
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2

3

20
10

20
10

80
80

80
80

40 (30)
40 (30)
15 (10)
25 (15)

40 (30)
40 (30)
15 (10)
25 (15)

15
10
15
10
60
30
10

15
10
15
10
60
30
10

10
6

10
6

40
20
10

40
20
10

75
60
30
30

60
60
25
25

40
50
40

30
40
30

50
40
10

35
30
7

Таблица Л.1 (продолжение)
1
Отопительные печи и кухонные очаги
Кухонные печи с обогревающим щитком, работающие:
на дровяном топливе
на каменноугольном топливе
Отопительные печи:
на дровяном топливе
на угольном топливе
Вентиляция
Из металлических материалов
Из полимерных материалов
Шахты и короба на чердаке:
из шлакобетонных плит
из деревянных щитов, обитых кровельным железом по
войлоку
Приставные вентиляционные вытяжные каналы:
из гипсовых и шлакобетонных плит
из деревянных щитов, оштукатуренных по тканой металлической
сетке
Поддоны под вентиляционной шахтой
Внутренняя отделка
Штукатурка:
по каменным стенам
по деревянным стенам и перегородкам
Облицовка керамическими плитками
Облицовка сухой штукатуркой
Окраска в помещениях:
водными составами
полуводными составами (эмульсионными)
Окраска лестничных клеток:
водными составами
полуводными составами (эмульсионными)
Окраска безводными составами (масляными, алкидными
красками, эмалями, лаками и др.):
стен, потолков, столярных изделий
полов
радиаторов, трубопроводов, лестничных ограждений
Оклейка обоями:
обыкновенными
улучшенного качества

196

2

3

20
15

18
12

30
25

25
20

20
25

20
25

60
40

60
40

30
20
20

30
20
20

60
40
40
30

60
40
40
15

4
5

2
3

3
4

3
4

8
5
4

2
3
4

4
5

4
4

Таблица Л.1 (продолжение)
1
Наружная отделка
Облицовка:
цементными офактуренными плитками
ковровой плиткой
естественным камнем
Терразитовая штукатурка
Штукатурка по кирпичу:
сложным раствором
известковым раствором
Штукатурка по дереву
Лепные детали цементные
Окраска по штукатурке:
известковыми составами
силикатными составами
полимерными составами
кремнийорганическими составами
Масляная краска по дереву
Окраска кровель масляными составами
Покрытие поясков, сандриков и подоконников:
из оцинкованной кровельной стали
из черной кровельной стали
Водопровод и водоотведение
Трубопроводы холодной воды:
из водогазопроводных оцинкованных труб
из водогазопроводных неоцинкованных труб
из полимерных труб
Трубопроводы канализации:
чугунные
керамические
полимерные
Водоразборные краны, смесители
Туалетные краны
Таблица Л.1 (продолжение)
1
Умывальники:
керамические
пластмассовые
Унитазы:
керамические
пластмассовые
Смывные бачки:
чугунные высокорасположенные
керамические
пластмассовые
Ванны эмалированные чугунные
Ванны стальные
Кухонные мойки и раковины:
чугунные эмалированные
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2

3

60
30
80
50

60
30
80
50

30
20
15
30

30
20
15
30

3
6
6
8
4
4

3
6
6
8
4
4

8
6

8
6

30
15
50

25
12
50

40
60
50
10
10

30
50
50
5
5

2

3

20
30

10
15

20
30

20
30

20
20
30
40
25

20
20
30
40
25

30

30

стальные эмалированные
из нержавеющей стали
Задвижки и вентили из чугуна
Вентили латунные
Душевые поддоны
Водомерные узлы
Горячее водоснабжение
Трубопроводы
горячей
воды
из
водогазопроводных
оцинкованных труб, при схемах теплоснабжения:
закрытых
открытых
Смесители
Полотенцесушители:
из черных труб
из оцинкованных труб
из никелированных труб
Задвижки и вентили из чугуна
Вентили и пробковые краны из латуни
Колонки дровяные
Изоляция трубопроводов из минераловатных плит
Отопление
Радиаторы чугунные (стальные):
при закрытых схемах
при открытых схемах
Калориферы стальные
Конвекторы
Трубопроводы (стояки):
при закрытых схемах
при открытых схемах
Трубопроводы (домовые магистрали):
при закрытых схемах
при открытых схемах
Задвижки
Вентили
Трехходовые краны
Элеваторы
Изоляция трубопроводов
Котлы отопительные:
стальные
чугунные
Обмуровка котлов
Мусоропроводы
Загрузочные устройства, клапаны
Мусоросборная камера, вентиляция
Ствол
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15
20
15
20
30
10

8
10
8
10
15
10

20
30
15

15
25
8

15
30
20
10
15
20
10

12
25
15
8
12
20
10

40 (30)
30 (15)
15
30

35 (25)
25 (12)
10
25

30
15

25
12

20
15
10
10
10
30
10

12
12
8
8
8
30
10

20
25
6

20
25
6

10
30
60

8
25
50

Таблица Л.1 (продолжение)
1

2

3

Газоснабжение
Внутридомовые трубопроводы
20
20
Газовые плиты
20
15
Водогрейные колонки
10
7
Электроснабжение
Вводно-распределительные устройства
20
20
Внутридомовые магистрали
20
20
Внутриквартирные сети при скрытой проводке
40
40
То же, при открытой проводке
25
25
Сеть дежурного освещения мест общего пользования
10
10
Сеть освещения помещений производственно-технического
10
10
назначения
15
15
Сеть питания лифтовых установок
15
15
Сеть питания систем дымоудаления
15
15
Линия питания тепловых узлов, встроенных в здание
15
15
Бытовые электроплиты
10
5
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т. п.)
Оборудование ОДС
Внутридомовые сети связи и сигнализации:
провода
15
15
щитки, датчики, замки, КИП и др.
10
10
телемеханические блоки, пульт
5
5
замочно-переговорные устройства
5
5
автоматическая противопожарная защита
4
4
телеантенны
10
10
Наружные инженерные сети
Ввод водопровода:
из чугунных труб
40
40
из полимерных труб
50
50
из стальных труб
15
15
Канализация и канализационные выпуски:
из чугунных труб
40
40
из керамических труб (асбестоцементных)
30
30
из полимерных труб
50
50
Трубопроводы тепловых сетей, предварительно
изолированные
30
30
пенополиуританом
25
25
Трубопроводы тепловых сетей стальные
Внешнее благоустройство
Асфальтобетонные
(асфальтовые)
покрытия
проездов
10
7
тротуаров, отмосток
10
10
Покрытия из плит тротуарных
5
6
Щебеночные площадки и дорожки
5
4
Оборудование детских площадок
* Элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования здания по
назначению.
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Приложение М
(информационное)
Техническое задание на мониторинг технического состояния здания
В техническом задании должны быть отражены следующие вопросы:
- наименование и краткая характеристика здания;
- геологическое строение площадки, наличие опасных геологических процессов;
- обоснование для выполнения мониторинга технического состояния здания
- цели, задачи и состав работ;
- краткое содержание отчетных материалов и обязанности заказчика;
- наименование заказчика и проектной организации.
Приложение Н
(информационное)
Контрольно-измерительные приборы для проведения
энергоаудита и обследования воздушно-теплового
режима и инженерных систем здания
Приборы учета

N
Название, тип
Краткая характеристика
п.п.
1 Теплосчетчик Диапазон измерения расхода
ТЭМ-05М-1
0,2-40 м /ч ( 50)
2 Адаптер
Позволяет
считывать
переноса
информацию с теплосчетчика,
данных АПД- просматривать,
хранить,
01
передавать на принтер или
ПЭВМ
3 Счетчик
газа Диапазон измерения
СГ-16
10-100 м /( 50)
4

5

Счетчик
горячей
ОСВ-40

20-200 м /ч ( 80)
Диапазон измерения
воды 0,2-20 м /ч (

Примечания
Устанавливается
на
тепловых вводах в здания
Используется
один
несколько зданий

на

Устанавливается на вводах
газопровода в здания

Устанавливается
на
подающий
и
циркуляционный
трубопровод
систем
горячего
водоснабжения
зданий
Устанавливается на вводе
холодного
водопровода
зданий

40)

Счетчик
Диапазон измерения
холодной воды 0,2-20 м /ч ( 40)
ОСВ-40
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Контрольно-измерительные приборы
N
Название, тип
п.п.
1 Инфракрасный
термометр
"Кельвин"
2 Психрометр
аспирационный
МВ-4М
Термометр
показывающий
ТЛ-20
4 Термограф
суточный,
недельный
М16АС, М-16АН
5
Гигрограф
суточный,
недельный
М21АС, М-21АН
3

Кол-во
Краткая
комплектов характеристика
1
Диапазон
измерения
-30 °С +400 °С
10
Диапазон
измерения
относительной
влажности 10-100%
32
Точность
измерения 0,1 °С
30

Диапазон
измерения
-45 °С +55 °С

30

Диапазон
измерения
относительной
влажности воздуха
30-100%
Точность
измерения
0,1 °С

6

Шаровой
термометр
Вернона-Йокла

2

7

Анемометр
TESTO U35

1

8

Ультразвуково
й
накладной
расходомер
"PORTAFLOW300"

1

Диапазон
измерения
скорости воздуха
0,2-40 м/с,
температуры
-50 °С + 150 °С
Диапазон
измерения
скорости потока
0,03-8,0 м/с
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Примечания
Для
измерения
температуры
поверхностей
Для
измерения
относительной влажности
и температуры воздуха
Для
измерения
температуры горячей и
холодной воды, воздуха
Для
измерения
и
регистрации температуры
воздуха
Для
измерения
и
регистрации
относительной влажности
воздуха по квартирам
Для
измерения
результирующей
температуры для оценки
теплового комфорта
Применяется
для
замеров
расходов
вытяжного воздуха

Применяется
для
замеров
расходов
теплоносителя и воды

Приложение П
(информационное)
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
П.1 Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
П.2 Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена
участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
П.3 Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
П.4 Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и
антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других
кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
П.5 Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
П.6 Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
П.7 Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды,
подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
П.8 Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
П.9 Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.
П.10 Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах,
технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и
служебных квартирах.
П.11 Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.
П.12 Водопровод и водоотведение, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения,
включая насосные установки в жилых зданиях.
П.13 Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за
исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.
П.14 Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции,
включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
П.15 Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств,
крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
П.16 Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических
устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с
собственником (уполномоченным им органом), либо с организацией, обслуживающей
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жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо
соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными
государственными надзорными органами.
П.17 Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек,
отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для
отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.
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Приложение Р
(информационное)
Примерный перечень работ,
производимых при капитальном ремонте жилищного фонда
Р.1 Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда)
и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения
ремонтных работ).
Р.2 Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов
жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и
каркасов).
Р.3 Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с
учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и
санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений,
улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидация темных кухонь и входов в квартиры
через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений
для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления
центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и
иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них
газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации,
газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от
ввода до точки подключения к магистралям до 150 м., устройством газоходов, водоподкачек,
бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных
отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на
установку стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или
кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического
мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше;
перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт
телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и
радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем
противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов,
отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство
дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений,
дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш,
фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.
Р.4 Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств
ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением,
устройство наружных тамбуров).
Р.5 Замена внутриквартальных инженерных сетей.
Р.6 Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка
поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
Р.7 Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
Р.8 Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта
жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.
Р.9 Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления,
организациях, созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом
жилищного фонда.
Р.10 Ремонт встроенных помещений в зданиях.
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Приложение С
(обязательное)
Сроки проведения специализированных обследований жилых зданий
Типы зданий по материалу основных конструкций
1
Полносборные крупнопанельные, крупно-блочные,
каркасные,
со
стенами
из
армированного
керамзитобетона, кирпича, естественного камня и т.п.
с железобетонными перекрытиями при нормальных
условиях эксплуатации (жилые дома, а также здания с
аналогичным температурно-влажностным режимом
основных функциональных помещений).
Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с
деревянными перекрытиями; деревянные, со стенами
из прочих материалов при нормальных условиях
эксплуатации (жилые дома и здания с аналогичным
температурно-влажностным
режимом
основных
функциональных помещений).

Срок эксплуатации, после которого
производится первое обследование
(лет)
2

15-20

10-15

Приложение Т
(обязательное)
Сроки проведения специализированных обследований строительных конструкций
Срок эксплуатации, после которого производится
первое обследование (лет)
Конструкции и их элементы,
среда
подлежащие обследованию
неагрессивная и
среднесильнослабоагрессивная агрессивная
агрессивная
1
3
4
5
Фундаменты монолитные

20

10

5

Фундаменты со сборными
элементами, сваями,
фундаментные блоки

15

8

5

Стеновые панели и блоки

7

6

5

Колонны и стойки

15

8

5

Балки, ригели

10

6

4

Плиты покрытий и
перекрытий

10

6

4
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