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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРҒАНЫС МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 21 мамыр      №355     Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке 
құрамымен тәрбие, әлеуметтік-құқықтық, 

психологиялық және идеологиялық жұмысты 
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 16 тамыздағы № 1074 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі туралы 
ереженің 21-тармағының 19-61) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке 
құрамымен тəрбие, əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық 
жұмысты ұйымдастыру қағидалары бекітілсін.

  2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының Тəрбие 
жəне идеологиялық жұмыстар департаменті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау 
жəне оған енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Қазақстан 
Республикасы Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

  3) осы бұйрықты алғашқы ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

  4) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы 
тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қорғаныс министр лігінің 
Заң департаментіне жолдауды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қорғаныс министрінің бірінші 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
бастығына жүктелсін.

  4. Осы бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.
  5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
 

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі
генерал-майор Н.ЕРМЕКБАЕВ

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің
 2019 жылғы 21 мамырдағы №355 бұйрығымен бекітілген

 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидалары

 1-тарау. Жалпы қағидаттар
 1. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 

əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты ұйым дас-
тыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің (бұдан əрі – ҚР ҚК) жеке құрамымен тəрбие, əлеуметтік-құқық-
тық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастыру тəртібін 
айқындайды.

  2. ҚР ҚК-ның жеке құрамымен тəрбие, əлеуметтік-құқықтық, психологиялық 
жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі есептік-жоспарлау 
құжаттамасының тізбесі əскери басқару органдарында, əскери бөлімдерде 
(мекемелерде), бөлімшелерде осы Қағидаларға 1-қосымшада мазмұндалған.

  3. ҚР ҚК жеке құрамымен тəрбие, əлеуметтік-құқықтық, психологиялық 
жəне идеологиялық жұмыстың жай-күйі күнделікті қызметте осы Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес бағаланады.

 2-тарау. ҚР ҚК-да тəрбие жұмысын ұйымдастыру тəртібі

 1-параграф. ҚР ҚК-да тəрбие жұмысын ұйымдастыру
  4. Тəрбие жұмысы жеке құрамды оқыту мен тəрбиелеудің бірден-бір 

тиімді нысандарының бірі болып табылады. Онда тəрбие мақсаттары мен 
міндеттері арнайы дайындаған ақпараттық материалдар негізінде, жеке 
құрамда көзқарастық құндылықтар жүйесін жəне əскери-патриоттық сананы 
қалыптастыратын оқыту мен тəрбиелеудің ақпараттық нысандарымен жəне 
əдістерімен органикалық түрде үйлеседі, ол əскери қызметшілердің психика-
сына жəне мінез-құлқына жүйелі педагогикалық тұрғыдан ықпал етеді.

  5. Тəрбие жұмысы əскери-саяси бейімдеуге, жеке құрамның санасында 
жəне мінез-құлқында қоғамдық маңызды идеалдарды, патриотизм идеяларын, 
Отанға қызмет ету негіздерін, мемлекеттік мүдделерді жəне жоғары рухани 
қажеттіліктерді қалыптастыру негізінде жоғары моральдық-психологиялық 
қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған.

  6. ҚР ҚК-дағы тəрбие жұмысының негізгі міндеттері:
 1) жеке құрамда жоғары рухани мəдениетті жəне адамгершілікті, 

мемлекеттік көзқарасты жəне əлеуметтік белсенділікті дарыту;
 2) мемлекеттік саясат негіздерін жəне ел қолбасшылығы қазақстандық 

қоғамды дамыту мен қайта құру саласында қабылдайтын шараларды түсіндіру 
арқылы құқықтық сауаттылық пен біліктілік дəрежесін арттыру;

 3) əскери қызметшілерде ҚР ҚК-ның тағайындалуын, олардың құрылы-
сының, жұмыс істеуінің ерекшеліктерін жəне олардың алдында тұрған жоғары 
жауынгерлік əзірлікті ұстау жөніндегі міндеттерді орындаудағы өз орнын терең 
түсінуді тəрбиелеу;

 4) əскери қызметшілерде Қазақстан Республикасын қорғауға моральдық 
жəне психологиялық əзірлікті, ҚР ҚК-ге тиесілігі үшін мақтанышты жəне жауап-
кершілікті қалыптастыру жəне қолдау;

 5) əскери істі, өзінің əскери мамандығын меңгеруге, қару-жарақ пен əскери 
техниканы, оларды пайдалану тəсілдерін меңгеруге тұрақты ұмтылысты да-
мыту болып табылады.

  7. Тəрбие жұмысының негізгі нысандарына:
 1) мемлекеттік-құқықтық даярлау;
 2) жеке құрамды ақпараттандыру;
 3) ақпараттық телебағдарламаларды, радиобағдарламаларды, аудиома-

териалдар мен бейнематериалдарды тыңдау жəне көру;
 4) бөлімшелердің (бөлімдердің) командирлерін жəне олардың орынбасар-

ларын, əскер тектерінің жəне қызметтердің бастықтарын бағыныстылармен 
тəрбие жұмысы нысандары мен əдістеріне оқытып-үйрету;

 5) тақырыптық кештер мен жеке құрамның жиналыстары;
 6) жеке құрамның ҚР ҚК қолбасшыларымен, соғыс жəне еңбек ардагер-

лерімен, мемлекеттік қайраткерлермен кездесулері;
 7) тəрбие жұмысын ұйымдастыру тəжірибесімен алмасу;
 8) жеке тəрбие жұмысы;
 9) аудиоматериалдарды жəне бейнематериалдарды, ақпараттық-

анықтамалық материалдарды, жадынамаларды, жауынгерлік үнпарақтарды, 
үнпарақ-лездемелерді дайындау жəне шығару;

 10) əскери қылмыс жасағаны үшін сотталған əскери қызметшілерге 
қатысты əскери соттардың үкімдерін жеткізу;

 11) офицерлер жиналысы жатады.
  8. Тəрбие жұмысының негізгі құралдарына:
 1) мəдени-демалыс мекемелері;
 2) ақпараттық-тəрбие жұмысы бөлмелері;
 3) кітапханалар;
 4) полиграфия жабдығы;
 5) техникалық тəрбие құралдары;
 6) жылжымалы ақпарат кешендері;
 7) көрнекі ақпарат құралдары жатады.
  9. Тəрбие жұмысының негізгі əдістеріне:
 1) ақпараттандыру;
 2) сендіру, ағарту;
 3) оқытып-үйрету;
 4) насихаттау;
 5) үгіттеу;
 6) нұсқау беру;
 7) сын айту;
 8) дискуссия жатады.

  10. Əскери басқару органдарындағы тəрбие жұмысы іс-шаралары осы 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріндегі негізгі тəрбие іс-шаралары жүйесіне сəйкес ұйымдастырылады 
жəне жүргізіледі.

  11. Тəрбие жұмысы іс-шаралары күн тəртібіне, сондай-ақ бөлімшелердің 
сабақ кестелеріне енгізіледі.

 2-параграф. Офицерлер жиналысы жұмысын ұйымдастыру
  12. Офицерлер жиналысы олардың сана-сезіміне қоғамдық (ұжымдық) 

ықпал ету арқылы офицерлер құрамын қосымша басқару тетігі болып табы-
ла отырып, тұрақты негізде əскери басқару органы офицерлер құрамының 
қоғамдық сайланбалы консультативтік-кеңесші органы нысанында əрекет етеді.

  13. Офицерлер жиналысы:
 1) офицерлерді мемлекетке, Қазақстан халқына жəне оның заңды 

сайланған Президентіне адал болу рухында, əскери борышын мінсіз орындауға 
жəне Отанды қорғауға ұдайы əзір болуға саналы жауапкершілікке тəрбиелеу;

 2) офицерлердің заңнама талаптарын, жоғары құқықтық мəдениетті, 
мемлекеттік қызметшілердің моральдық-этикалық нормалары мен мінез-құлық 
(қызметтік əдеп) қағидаларын сақтауы мақсаттарында құрылады.

  14. Офицерлер жиналысының функционалдық қызметі дара басшылық, 
дұрыс шығармашылық бастама, ашықтық, жариялылық жəне кез келген құқық 
бұзушылықтарға «төзбеу» қағидаттарында құрылады.

  15. Офицерлер жиналысының негізгі міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің офицерлері арасында 

ұрпақтар сабақтастығын нығайту жəне дамыту;
 2) офицерлер құрамының оң əскери (жауынгерлік) дəстүрлері мен 

жоралғыларын дамыту жəне қалыптастыру;
 3) офицерлердің жоғары моральдық-адамгершілік қасиеттерін тəрбиелеу, 

жалпы, рухани жəне əскери мəдениетті арттыру;
 4) офицерлер құрамының абыройына нұқсан келтіретін теріс қылықтарға 

жол беретін офицерлерге қоғамдық ықпал етуді қамтамасыз ету;
 5) анағұрлым даярланған офицерлердің (тəлімгерлердің) озық жұмыс, 

əскери борышын жəне салауатты өмір салтын үлгілі орындау тəжірибесін на-
сихаттау;

 6) тəлімгерлік, көшбасшылық жүйесін қамтамасыз ету жəне жас офицер-
лермен шефтік жұмыс жүргізу;

 7) офицерлер ұжымында ар-намыс пен қадір-қасиетті, моральдық-
этикалық мінез-құлық нормаларын сақтауға негізделген салауатты өзара 
сыйластық қарым-қатынасты қалыптастыру; 

 8) офицерлерді жас офицерлерде ҚР ҚК-ге жəне əскери мамандыққа 
тиісілігі үшін мақтаныш сезімін тəрбиелеу, азаттық соғыстардағы, қарулы 
жанжалдардағы жəне бітімгершілік миссиялардағы ұлттық батырлар мен 
қазақстандық жауынгерлердің жауынгерлік ерліктерін насихаттау негізінде 
əскери-патриоттық тəрбиелеу процесіне оларды тарту болып табылады.

  16. Офицерлер жиналысы ҚР ҚК түрлері бас қолбасшыларының, 
əскер тектері қолбасшыларының, өңірлік қолбасшылықтар əскерлерінің 
басқармаларында, бас басқармалары мен басқармаларында, əскери 
бөлімдерде (мекемелерде), офицерлердің штат саны кемінде он адам жеке 
əскери бөлімшелерде (роталарда, батальондарда) құрылады.

  17. Көрсетілген жеке əскери бөлімшелерде оннан аз офицер болған кезде 
олар жоғары тұрған əскери басқару органының, əскери бөлімнің (мекеменің) 
офицерлер жиналысы құрамына енгізіледі.

  18. Əскери басқару органдарында, əскери бөлімдерде (мекемелерде) офи-
церлер жиналыстары бір тоқсанда бір реттен сиретпей, сондай-ақ қажеттілігіне 
қарай – офицерлер жиналысы төрағасының шешімі бойынша не офицерлер 
жиналысы мүшелерінің кемінде үштен бірінің өтініші бойынша өткізіледі.

 Офицерлер жиналысын өткізу уақыты мен орны туралы күн тəртібінде, 
бірақ оны өткізігенге дейін үш тəуліктен кешіктірілмей жарияланады.

  19. Офицерлер жиналысын қажет болғанда өткізуге:
 1) офицер жоғары тұрған қолбасшылықтың беделіне, ҚР ҚК-нің имиджіне 

нұқсан келтірген жағдайларда;
 2) қоғамда теріс пікір тудырған заңдылықты, əскери тəртіпті жəне құқық 

тəртібін бұзу фактісі;
 3) өзінің теріс қылығымен ҚР ҚК офицерінің жоғары атағына нұқсан 

келтірген (беделін түсірген) адамға қатысты шұғыл шаралар қабылдау қажет 
жағдайларда жол беріледі.

  20. Офицерлер жиналысыының төрағасы офицерлер ұжымында беделге 
жəне құрметке ие, офицерлер жиналысы мүшелерінің жасырын дауыс беруі 
арқылы көп дауыс жинаған офицерлер қатарынан сайланады.

  21. Офицерлер жиналысының функционалдық қызметін, өткізу жоспарлау-
ды, үйлестіруді жəне тəртібін ұйымдастыру, міндеттер мен фунцияларды бөлу, 
сондай-ақ тиісті құжаттаманы жүргізу мақсатында Офицерлер жиналысының 
кеңесі (бұдан əрі – Кеңес) құрылады.

  22. Кеңес құрамы офицерлердің жалпы жиналысында офицерлер жиналы-
сы мүшелерінің жасырын дауыс берудің көпшілік дауысы арқылы сенімділікке, 
бедел мен құрметке ие офицерлер қатарынан сайланады.

  23. Кеңестің сандық құрамы офицерлер жиналысының шешімімен 
айқындалады жəне мүшелердің тақ санынан тұрады.

  24. Кеңес төрағасы бір уақытта əскери бөлім (мекеме) офицерлер 
жиналысының төрағасы болып табыла отырып, төраға ретінде сайлағаннан 
кейін Кеңес мүшелері арасында міндеттерді, функцияларды жəне қызмет 
бағыттарын бөледі.

  25. Белгіленген жұмыс мерзімі өткеннен кейін Кеңес құрамын қайта сайлау 
офицерлердің жалпы есептік-сайлау жиналысында жүзеге асырылады, онда 
əскери бөлім (мекеме) командирінің (бастығының) не жоғары тұрған əскери 
басқару органы өкілінің (шақыру бойынша) қатысуымен Кеңес төрағасы офи-
церлер құрамы алдында офицерлер жиналысы қызметінің бір күнтізбелік 
жылдағы, бірақ есептік кезеңнен кейінгі жылдағы айдың 10 күнінен кешіктірмей 
жұмыс қорытындылары туралы есеп береді.

  26. Офицерлердің жалпы жиналысында:
 1) офицерлердің ар-намыс жəне жеке қадiр-қасиет қағитаттарын сақтау;
 2) ҚР ҚК офицерінің əскери атағына нұқсан келтіретін құқық бұзушылықтарды, 

əдепсіз мінез-құлық жəне теріс қылықтар жасау;
 3) офицердің жеке басының беделін түсіру жəне қорлау;
 4) офицерлерге жоғары əскери оқу орындарына (академияларға) түсуге 

даярлануда көмек көрсету;
 5) офицерлерді наградаларға беруге ұсыну;
 6) жаңадан келген офицерлерге офицерлер ұжымында бейімделуде жəне 

сіңіп кетуінде көмек көрсету;
 7) офицерлердің отбасы мүшелерін тартумен ұжымдық, қоғамдық, ағарту 

жəне мəдени-демалысты ұйымдастыру мəселелері талқылануы мүмкін.
  27. Офицерлер жиналысына шығарылатын мəселелерді талқылау кеңінен 

жариялылық, жақсылық ойлау, ашық пікір алмасу, өзара сыйластық, жолдастық 
сын айту жəне өзін-өзі сынау жағдайыларнда өткізіледі.

  28. Офицерлер жиналысында шешімдер жасырын дауыс берумен 
қабылданады, Кеңес хатшысы хаттамаларында сипатталады жəне егер олар 
үшін офицерлердің жалпы жиналысына қатысқан офицерлердің кемінде жар-
тысы дауыс берсе, қабылданған болып табылады.

 3-параграф. Мəдени-демалыс жұмыстарын ұйымдастыру жəне 
техникалық тəрбие құралдарымен қамтамасыз ету

  29. Мəдени-демалыс жұмысы ҚР ҚК-да бүкіл тəрбие жəне əлеуметтік-
құқықтық жұмыс кешенінің бір бөлігі болып табылады. Ол оның басқа да 
бағыттарымен тығыз бірлікте жəне үйлесімділікте жүргізіледі, олардың ішінде 
əскери қызметшілерді идеологиялық, əскери-патриоттық, əскери, адамгершілік 
жəне эстетикалық тəрбиелеу жəне əскери басқару органдарының басшыла-
ры жүзеге асыратын əскери қызметшілерде қажетті моральдық-жауынгерлік 
қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар болып табылады.

  30. Əскери басқару органдарында жүргізілетін мəдени-демалыс жұмысы:
 1) жауынгерлік əзірлік жəне жауынгерлік даярлық міндеттерін орындауға;
 2) жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік қызметті, қарауылдық жəне ішкі 

қызметтерді үлгілі орындауға;
 3) əскери қалашықтарды, казармаларды, парктерді үлгілі жай-күйде 

ұстауға бағытталады.
 Мəдени-демалыс жұмысының күштерімен жəне құралдарымен əскери іс 

шеберлерінің, қару-жарақпен жəне əскери техникада əрекет ету тəсіл дерін 
меңгерген мамандардың беделін арттыру, кəсіби тұрғыдан өсуде, əскери 
қызметшілердің əскери қызмет міндеттерін адал орындауы үшін мораль  дық 
ынталандыру құралдарын білікті қолдану, əскери қызметшілерді рациона-
лизаторлық, өнертапқыштық, мəдени-демалыс жəне спорт жұмыс тарын тартуға 
ықпал ету қажет.

  31. ҚР ҚК-да мəдени-демалыс жұмысында əртүрлі нысандар, əдістер, 

күштер жəне құралдар болады, оларды білікті пайдалану əскери қызметшілерде 
жоғары моральдық-жауынгерлік қасиеттерді қалыптастыруға, олардың рухани-
эмоционалдық жай-күйін ұстауға, жауынгерлік міндеттерді табысты шешуге 
жұмылдыруға ықпал етеді.

  32. Əскери басқару органдарында мəдени-демалыс жұмыстарын ұйым-
дастыру нысандары мен əдістерінің жүйесі:

 1) жеке құрамға теле, радио, кино жəне бейне қызметін көрсетуді; 
 2) əскерлерді əдебиетпен жəне мерзімді баспасөзбен қамтамасыз етуді;
 3) кəсіби жəне көркемөнерпаз ұжымдарының, мəдениет қайраткерлерінің, 

үгіт-насихат, мəдени-көркем бригадаларының жəне басқа да шығармашылық 
ұжымдарының өнер көрсетуін ұйымдастыруды;

 4) жеке құрамның демалысына жəне моральдық рухын арттыруға ықпал 
ететін спорттық ойындарды жəне басқа да мəдени-жаппай жəне спорттық-
сауықтыру іс-шараларын өткізуді;

 5) белсенділермен əдістемелік жұмысты;
 6) əскери музейлер, көрме жұмысы үшін материалдарын жинауды қамтиды.
  33. Мəдени-демалыс жұмысының негізгі құралдарына:
 1) мəдениет үйлері;
 2) гарнизондық офицерлер үйлері;
 3) мəдени-демалыс орталықтары;
 4) жылжымалы ақпараттық кешендер;
 5) əскери музейлер;
 6) жауынгерлік даңқ бөлмелері (каюталар) жатады.
  34. Мəдени-демалыс жұмысы əскери басқару органдарын даярлау, оқу-

тəрбие процесін, əскери басқару органдары шешетін басқа да міндеттерді 
жоспарлау жөніндегі құжаттарда жеке бөлімде сипатталады.

  35. Даярлық кезеңіне жəне жауынгерлік жəне жұмылдыру даярлығы іс-
шараларын өткізу, жауынгерлік кезекшілік, жауынгерлік қызмет, жедел жəне 
жауынгерлік даярлық, қарауылдық жəне гарнизондық қызметтер барысын-
да оларды моральдық-психологиялық, оның ішінде мəдени-демалыспен 
қамтамасыз ету жоспарланады.

  36. Гарнизондық офицерлер үйлерінде, мəдени-демалыс орталықтарында 
жəне клубтарда мəдени-демалыс жұмысы перспективалық жəне ағымдағы 
жоспарлар негізінде жоспарланады жəне ұйымдастырылады. Олар əскери 
басқару органдарының жеке құрамын оқытып-үйрету жəне тəрбиелеу міндет-
терін ескере отырып əзірленеді.

  37. Мəдени-демалыс жұмысын ұйымдастыру жүйесі элементтерінің бірі 
əскери қызметшілерді əскери-патриоттық, əскери, ізгілік жəне эстетикалық 
тəрбиелеу жөніндегі көмекші сипатындағы міндетімен əскери қалашықтар, 
əскери басқару органдары аумағында көрнекі үгіт-насихат құралдарын пай-
далану болып табылады.

  38. Көрнекі үгіт-насихат құралдары нысандарының мазмұнында тəрбиелік 
мəн болады. Əскери қалашықтар, əскери басқару органдары аумағындағы 
көрнекі үгіт-насихат стенділерін ресімдеу жəне күтіп-ұстау басшылық 
құжаттардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

  39. Жеке құрам далалық сабақтарға немесе оқу-жаттығуларға кеткен кез-
де бөлімшелер жорықтық көрнекі үгіт-насихат жиынтығымен жабдықталады.

  40. ҚР ҚК-ны техникалық тəрбие құралдарымен жəне басқа да мəдени-
ағарту мүлкімен, баспаханалардың полиграфиялық жабдығы жиынтықтарымен 
қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 27 
қарашадағы № 679 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштерін техникалық тəрбие құралдарымен жəне басқа да мəдени-ағарту 
мүлкімен, баспаханаларының полиграфиялық жабдығы жиынтықтарымен 
жабдықтау нормаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13315 болып тіркелген) сəйкес жүзеге асырылады.

  41. ҚР ҚК-да техникалық тəрбие құралдарын жəне басқа да мəдени-ағарту 
мүлкін, баспаханалардың полиграфиялық жабдығы жиынтықтарын есепке 
алу жəне есептен шығару Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 
шілдедегі № 787 қаулысымен бекітілген Əскери мүлікті есепке алу жəне есеп-
тен шығару ережесіне сəйкес жүзеге асырылады.

 3-тарау. Əлеуметтік-құқықтық жұмысты ұйымдастыру
  42. Əлеуметтік-құқықтық жұмысты ұйымдастыруды əскери басқару орган-

дарының басшылары жəне олардың тəрбие жұмысы жөніндегі, құқықтық 
мəселелер жөніндегі орынбасарлары (көмекшілері), тəрбие жұмысы орган-
дарының (басқармаларының, бөлімдерінің, қызметтерінің) офицерлері, əскери 
қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс жөніндегі лауазымды адамдар 
қамтамасыз етеді.

  43. Əлеуметтік-құқықтық жұмыс құралдарына əскери тəртіп пен құқық 
тəртібін нығайту, сондай-ақ əскери қызметшілердің əлеуметтік кепілдіктерін 
қамтамасыз ету мəселелері жөніндегі əдістемелік құралдар (брошюралар, бу-
клеттер, жадынамалар), бөлімшелердегі құқықтық біліктілік бұрыштамалары, 
əскери-əлеуметтік тақырыпқа деректі фильмдер жəне бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы айдарлар, көрнекі ақпарат құралдары, техникалық тəрбие 
құралдары жатады.

  44. Əлеуметтік-құқықтық жұмыс іс-шараларын іске асыру ҚР ҚК-дағы 
əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жоғары деңгейін ұстау мүдделерінде əскери 
қызметшілердің санасына тəрбиелеумен ықпал ету нысандарының, əдістері 
мен тəсілдерінің бірегейлігі мен үйлесімділігін көздейтін кешенді жүйелі 
көзқарасты ұсынады.

  45. Əлеуметтік-құқықтық жұмыс:
 1) əскери-əлеуметтік
 2) жұмысты;
 2) əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жоғары деңгейін ұстау жөніндегі 

жұмысты;
 3) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмысты қамтиды.
  46. Əскери-əлеуметтік жұмыстың негізгі міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес 

əскери қызметшілерді жəне олардың отбасы мүшелерін əлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды іске асыру;

 2) əскери ұжымдарда жəне əскери басқару органдары орналасқан аудан-
дарда əлеуметтік процестердің дамуын зерделеу жəне болжау;

 3) əскери қызметшілердің жəне олардың отбасы мүшелерінің əлеуметтік 
қорғалу деңгейін айқындау;

 4) əскери қызметшілерді жəне олардың отбасы мүшелерін əлеуметтік 
қорғауды жүзеге асыру жөніндегі басқару шешімдерін пысықтау, қабылдау 
жəне орындалуын ұйымдастыру;

 5) əскери қызметшілерге жеке əлеуметтік көмек көрсету;
 6) командирлерді бағыныстыларды əлеуметік қорғауды жүзеге асыру 

жөніндегі қызметтік істердің құқықтық негіздеріне оқытып-үйрету;
 7) əскери қызметшілердің жəне олардың отбасы мүшелерінің əлеуметтік 

мəселелерін қарау;
 8) əскери қызметшілердің жəне олардың отбасы мүшелерінің əлеуметтік 

проблемаларын тиімді шешу мақсатында мемлекеттік билік жəне жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарымен, қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимылды 
ұстау болып табылады.

  47. Əскери басқару органдарындағы əскери-əлеуметтік жұмысты 
ұйымдастырудың негізгі нысандарына:

 1) əскери қызметшілерге тиесілі жабдықталым нормаларын толық жеткізуге 
бақылауды жүзеге асыру;

 2) жеке құрамды əлеуметтік-құқықтық мəселелер бойынша жеке жəне 
ұжымдық консультация беру;

 3) əскери қызметшілердің барлық санатымен əлеуметтік-құқықтық тақырып 
бойынша сабақтар (дəрістер, ақпараттандыру, семинарлар, əңгімелесулер);

 4) социологиялық сауал (сауалнама);
 5) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс жатады.
  48. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс отбасы құнды-

лықтарын нығайту жəне ҚР ҚК əскери қызметшілерінің отбасыларындағы 
моральдық-психологиялық ахуалды салауаттандыру жөніндегі шаралар 
кешенін қабылдау арқылы əскерлердің жоғары жауынгерлік əзірлігі мен 
жауынгерлік қабілетін, қатаң əскери тəртіпті жəне құқық тəртібін қамтамасыз 
ету мақсатында ұйымдастырылады.

  49. Əскери қызметшілердің отбасыларымен жұмысты ұйымдастыру 
жөніндегі міндеттер:

 1) əскери қызметшілердің отбасыларында моральдық-адамгершілік аху-
алды зерделеу, əскери қызметшілердің моральдық-психологиялық жай-күйіне 
жəне олардың əскери қызметті өткеру сапасына теріс ықпал ететін жағдайлар 
мен факторларды анықтау; 

 2) əскери қызметшілердің отбасыларына консультативтік, психологиялық, 
əлеуметтік-құқықтық жəне өзге де қажетті көмек көрсету;
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 3) қолбасшылыққ туындайтын проблемалық мəселелерді шешуде уақтылы 
шаралар қабылдау үшін ұсыныстар əзірлеу болып табылады.

  50. Əскери қызметшілердің отбасыларымен жұмыстың тиімділігіне:
 1) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жүргізілетін іс-шаралардың 

заңдылықты, əскери тəртіп пен құқық тəртібін сақтау жөніндегі қолбасшылықтың 
профилактикалық қызметінің міндеттерімен үйлесімділігімен;

 2) жергілікті атқарушы органдармен, сержанттар кеңестерімен, əйелдер 
кеңестерімен, бөлімше белсенділерімен өзара іс-қимылды ұйымдастырумен;

 3) əскери бөлімнің (мекеменің) лауазымды адамдарын əскери қызмет-
шілердің отбасы мүшелерімен түсіндіру, тəрбие, консультативтік жəне жаппай 
мəдени жұмысын жүргізуге тартумен;

 4) ынталандырудың жəне əлеуметтік қолдаудың, саналы жəне шығар-
машылық бастаманы дамытудың жəне көтермелеудің əртүрлі нысандарын 
қолданумен;

 5) əскери қызметшілердің отбасыларымен жүргізілетін жұмысты өңірлік 
жəне республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жария етумен қол 
жеткізіледі.

  51. Лауазымды адамдардың əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен 
жұмысты ұйымдастыру жөніндегі қызметіне басшылық жасау, үйлестіру жəне 
бақылау:

 1) əскери бөлімдерде жəне мекемелерде – командирлердің (бастықтардың) 
тəрбие жəне идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасарларына;

 2) əскер тектері, өңірлік қолбасшылықтар əскерлері қолбасшыларының 
басқармаларында – қолбасшылардың орынбасарлары (тəрбие жəне идео-
ло гиялық жұмыстар жөніндегі) – тəрбие жəне идеологиялық жұмыстар 
бөлімдерінің бастықтарына;

 3) ҚР ҚК бас басқармаларында – тиісті ҚР ҚК бас басқармалары 
бөлімдерінің (штабтарының) бастықтарына;

 4) ҚР ҚК түрлері бас қолбасшыларының басқармаларында – бас 
қолбасшылардың орынбасарларына (тəрбие жəне идеологиялық жұмыстар 
жөніндегі) – тəрбие жəне идеологиялық жұмыстар бас басқармаларының 
(бөлімдерінің) бастықтарына;

 5) Қорғаныс министрлігінде – тəрбие жəне идеологиялық жұмыстар мə-
селелеріне жетекшілік ететін Бас штаб бастығының орынбасарына жүктеледі.

  52. Лауазымды адамдардың əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен 
жұмысты ұйымдастыру жөніндегі қызметі əскерлердің тыныс-тіршілігі, тұрмысы 
жағдайларын жəне ерекшелігін ескере отырып, əскери басқару органдарының 
басшылығымен, ротаға (батареяға) дейінгіні қоса алғанда, əскери бөлімдердің 
(мекемелердің) қолбасшылығымен өзара іс-қимылда жүзеге асырылады.

  53. Лауазымды адамдар əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен 
жұмысты ұйымдастыру жөніндегі қызметінің негізгі бағыттары:

 1) командирлерге (бастықтарға), тəрбие жəне идеологиялық жұмыстар ор-
гандарына əскери қызметшілерде жəне олардың отбасы мүшелерінде жоғары 
моральдық-іскерлік жəне рухани-адамгершілік қасиеттерді, отбасы мəдениеті 
жəне мінез-құлық əдебін қалыптастыру бойынша көмек көрсету;

 2) тəрбие, идеологиялық, құқықтық, психологиялық, əскери-əлеуметтік 
жəне мəдени-демалыст жұмысының əртүрлі нысандары мен əдістері арқылы 
əскери қызметтің беделін жəне имиджін арттыру, əскери қызметшілердің отба-
сы мүшелерінде Отан қорғаушы кəсібіне деген мақтаныш сезімін, құрметтеуді 
дарыту;

 3) əскери ұжымдарда салауатты моральдық-адамгершілік ахуалды 
қалыптастыру бойынша əскери қызметшілердің отбасыларын психологиялық 
қолдау жəне біріктіру;

 4) зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекеттің саясатын, ұлтаралық 
жəне конфессияаралық келісім негіздерін, құрылымды бұзатын жəне ради-
калды идеологияның мəнін түсіндіру мақсатында əскери қызметшілерді жəне 
олардың отбасы мүшелерін діни тұрғыдан сауаттандыру;

 5) əртүрлі əлеуметтік, отбасы-тұрмыстық шешу кезінде көп балалы жəне 
жас отбасыларына, қаза тапқан əскери қызметшілердің отбасыларына көмек 
көрсету;

 6) əскери қызметшілер отбасыларының демалысын ұйымдастыру, оң салт-
дəстүрлерді, əдет-ғұрыптар мен əскери жоралғыларды танымал ету, салауатты 
өмір салтын насихаттау, халық шығармашылығына, көркемөнерпаздыққа тарту;

 7) жалпы білім беру жəне мектепке дейінгі мекемелермен əскери 
қызметшілердің балаларын патриоттық тəрбиелеу, оқыту, сауықтыру дема-
лысы жəне демалысы, олардың шығармашылық қабілетін ашу мəселелері 
бойынша өзара іс-қимыл жасау;

 8) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерін əскери қалашықтарды, 
көшелерді, тұрғын үйлерді, жатақханаларды, спорттық жəне балалар 
алаңдарын көркейту жөніндегі жұмысқа тарту;

 9) жергілікті атқарушы органдармен, қоғамдық бірлестіктермен қойылған 
мақсаттар мен міндеттерді шешу мүдделерінде өзара іс-қимыл жасау болып 
табылады.

  54. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмысты ұйымдастырудың 
негізін қалайтын қағидаттары: 

 1) жеке жəне сараланған тəсілдер;
 2) жеке сипаттағы мəліметтерді құпияда сақтау;
 3) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен өзара сыйластық, келісім 

жəне достық негізінде тұрақты жəне сенімді қарым-қатынасты орнату;
 4) əлеуметтік серіктестік қағидаттарын, гендерлік теңдікті, құрылымдық 

өзара іс-қимылды жəне озық жұмыс тəжірибесімен алмасуды дамыту;
 5) əскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін қоғамдық жұмысқа 

тарту болып табылады.
  55. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыстың негізгі ны-

сандарына:
 1) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен түсіндіру жəне психоло-

гиялық-əлеуметтік жұмысты жүргізу арқылы əскери қызметшілердің отбасы-
ла рындағы моральдық-психологиялық ахуалды зерделеу (тəрбие, профилак-
тикалық жəне құқықтық сипаттағы əңгімелесулер мен дəрістер, жеке əңгіме-
лесулер, социологиялық сауал, анонимдік сауалнама, тренингтер, консульта-
циялар мен бейресми əңгімелесудің басқа да нысандары);

 2) əлеуметтік-тұрмыстық тұру жағдайларын, моральдық-психологиялық 
ахуалды, отбасылық өзара қарым-қатынас саласында проблемалардың бар 
болуын зерделеу мақсатында əскери қызметшілердің отбасыларында болу;

 3) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс жөніндегі лауазым-
ды адамдармен нұсқау беру-əдістемелік (оқу-жаттығу) жиындар (гарнизондарға 
сапармен);

 4) қолбасшылықтың қатысуымен, жергілікті атқарушы жəне құқық қорғау 
органдарының, банк секторының өкілдерін шақырумен сұрақ жəне жауап 
кештері, əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен кездесулер;

 5) патриоттық, рухани-ізгілік жəне отбасы құндылықтарын нығайту бой-
ынша əртүрлі идеялық жəне гуманитарлық бағыттағы тақырыптық кештер;

 6) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерін тартумен рота (батарея) 
ауқымында əскери қызметшілердің отбасы мүшелері үшін «Ашық есік күнін», 
дөңгелек үстелдер, диспуттар, кездесулер, көркемөнерпаздар байқау-
конкурстарын, портрет-кештерді жəне жауынгерлік жарыс озаттарын мара-
паттау, демалыс кештерін, жастар жəне офицерлер балдарын, экскурсиялар, 
қайырымдылық жəне еске алу акцияларын, спорттық мерекелер мен сайыстар, 
театрландырылған көріністер мен концерттер, балалар таңертеңгіліктерін, 
«ерлік сабақтарын» жəне басқа да жаппай мəдени іс-шараларды өткізу жатады.

  56. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмысты ұйымдастыру 
жөніндегі лауазымды адамдармен нұсқау беру-əдістемелік сабақтар (оқу-
жаттығу жиындары):

 1) əскери бөлімдерде, мекемелерде, əскер тектері, өңірлік қолбасшылықтар 
əскерлері қолбасшыларының басқармаларында, ҚР ҚК бас басқармаларында 
– жарты жылда бір реттен сиретпей;

 2) Қорғаныс министрлігінде, ҚР ҚК түрлерінде – бір жылда бір рет 
ұйымдастырылады жəне өткізіледі.

  57. Əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жоғары деңгейін ұстау жөніндегі 
жұмыстың негізгі міндеттері:

 1) əскери қызметшілер арасында құқық бұзушылықтардың, өлім мен 
жарақаттанудың профилактикасы, олардың заңдылықты мүлтіксіз сақтау, 
əскери қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ командирлермен 
(бастықтармен) тəртіптік практиканы дұрыс жүргізу бойынша талдау, бағалау, 
пəрменді шараларды əзірлеу жəне іске асыру;

 2) шынайы деректер негізінде əскери қызметшілердің тəртібі деңгейін 
объективті анықтай, əскери қызметшілердің тəртіптілігін тəрбиелеу бойынша 
лауазымды адамдардың жұмысын бағалай білуі;

 3) командирлерге (бастықтарға), сондай-ақ əскери бөлімдерде (мекеме-
лерде) əрекеттегі жеке құраммен профилактикалық қызметті ұйымдастыру 
жөніндегі комиссияларға əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету;

 4) кадрларды оқыту, іріктеу жəне орналастыру, құқық бұзушылықтардың 

профилактикасы жөніндегі ұйымдастырушылық қызметтің алдыңғы қатарлы 
тəжірибесін жинақтау жəне лауазымды адамдардың жұмыс тəжірибесіне енгізу 
болып табылады.

  58. Əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жоғары деңгейін ұстау жөніндегі 
жұмыс мынадай нысандарды іске асыру арқылы ұйымдастырылады жəне 
өткізіледі:

 1) əскери басқару органдарында қолданыстағы заңнама негізгі ереже-
лерінің орындалуы мəніне тексерулерді жүзеге асыру;

 2) əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін есепке алуды, талдауды, 
бағалауды жəне қорытындылауды ұйымдастыру;

 3) лауазымды адамдардың бағынысты əскери бөлімдерде (мекемелер-
де) əскери тəртіп пен құқық тəртібінің (əскерлер қызметінің) жай-күйі туралы 
баяндамалары, жеткізілімдері, жедел хабарламалары.

4-тарау. ҚР ҚК-да психологиялық жұмысты ұйымдастыру тəртібі

 1-параграф. ҚР ҚК-дае психологиялық жұмысты ұйымдастыру 
негіздері

  59. ҚР ҚК-да психологиялық жұмыс жеке құрамның тағайындалуы бойын-
ша міндеттерді орындауға психологиялық əзірлігін қалыптастыру мақсатында 
ұйымдастырылады жəне жүргізіледі.

  60. ҚР ҚК-да психологиялық жұмыстың негізгі бағыттары:
 1) жеке құрам жеке ерекшеліктерінің психодиагностикасы;
 2) бөлімшелерде топтық процестерді зерделеу;
 3) өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының психологиялық профилактикасы;
 4) жеке құрамды психологиялық тұрғыдан даярлау;
 5) жауынгерлік кезекшілікті, қарауылдық жəне ішкі қызметті психологиялық 

тұрғыдан сүйемелдеу;
 6) жеке құрамға психологиялық көмек;
 7) жеке құрамды психологиялық тұрғыдан ағарту.
  61. Психологиялық жұмыс ұйымдастыру, тəрбие қызметі жəне əскери қыз-

мет шілерді оқытып-үйрету шеңберінде барлық лауазымды адамдар өткізеді.
  62. ҚР ҚК-да психологиялық жұмысқа жалпы басшылық жасауды ҚР ҚК 

Бас штабының құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.
  63. Психологиялық жұмыс міндеттерін шешуде ҚР ҚК Бас штабының 

бастығы бекіткен психологиялық əдістер мен құралдар пайдаланылады.
  64. Психологиялық жұмыс нəтижелері туралы жеткізілім ай сайын 

бағыныстылық тəртібінде осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша ұсынылады.

  65. Психологиялық жұмыстың жай-күйі туралы апталық есеп психологиялық 
жұмыс мамандарының бағыныстылығы тəртібінде əр дүйсенбіде ауызша баян-
далады.

 2-параграф. Жеке құрам жеке ерекшеліктерінің (жеке қасиеттерінің) 
психодиагностикасы

  66. Жеке құрамның жеке ерекшеліктерін (жеке қасиеттерін) диагностикалау 
психологиялық жұмыс мамандары ұйымдастырады жəне жүргізеді.

  67. Жеке құрамды диагностикалау топтар (бөлімшелер) құрамында жəне 
жеке жүргізіледі. Зерделеу кезінде: құжаттар мен өмірбаяндық деректерді 
талдау, жеке əңгімелесу, сауалнама, психологиялық тестілеу, қадағалау жəне 
сұрастыру əдістері пайдаланылады.

  68. Жеке құрамды диагностикалау мынадай міндеттерді шешеді:
 1) жас буынды əлеуметтік-психологиялық зерделеу жəне психологиялық 

тұрғыдан тексеру;
 2) əскери қызметтің белгіленген талаптарына жауап беретін кандидат-

тарды іріктеу жəне бос əскери лауазымдарға қабылдау мүдделерінде жеке 
құрамды зерделеу;

 3) əртүрлі девианттық мінез-құлық нысандарына бейімді төмен нервтік-
психикалық тұрақтылық белгілері бар адамдарды анықтау;

 4) жауынгерлік кезекшілікке, жауынгерлік қызметке, қарауылдық жəне 
ішкі қызметке түсетін адамдардың психологиялық əзірлігі деңгейін анықтау;

 5) əскери қызметшілерге жоғары эмоциалық жəне нервтік-психикалық 
тұрақтылықты талап ететін оқу-жауынгерлік міндеттердің жеке түрлерін 
орындауға рұқсат ету.

  69. Əскери қызметшілермен психодиагностика іс-шаралары:
 1) келісімшарт бойынша – бір жылда екі рет; 
 2) мерзімді қызмет, курсанттармен, кадеттермен – əскери бөлімге (меке-

меге) келісімен жəне бастапқы, тереңдетілген жəне кейінгі зерделеуді қамтиды; 
 3) төтенше жағдайлардың жауынгерлік іс-қимылдары аймағынан, 

бітімгершілік миссиялардан, ұзақ мерзімді іссапарлардан, демалыстардан, 
ұзақ емделуден қайтып оралғандар, басқа əскери бөлімдерден (мекемелерден) 
ауысып келгендер – келгеннен кейін 10 – 15 күнтізбелік күн ішінде; 

 4) жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 
атқаруға тартылатындар – 6 айда бір реттен сиретпей жүргізіледі.

  70. Бастапқы зерделеу əскери қызметшілер əскери бөлімге (мекемеге) 
келегеннен кейін үш күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі жəне жалпы танысуға, 
психикалық жай-күйін бағалауға, əскери қызмет (оқытып-үйрету) шарттарына 
бейімделу процесін айқындайтын жеке қасиеттер мен сапаларын, нервтік-
психикалық тұрақтылықты анықтауға бағытталды.

  71. Əскери қызметшілерді бастапқы зерделеу қорытындылары бойынша 
тереңдетілген психологиялық зерделеуге жататын, сондай-ақ медициналық 
мамандардың кеңес беруіне мұқтаж адамдарды айқындайды.

  72. Тереңдетілген зерделеу 14 – 30 күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі 
жəне əскери қызметшінің тұлғасын толық зерделеуге жəне жеке жəне топтық 
деңгейлерде дағдарыс жағдайларының себептері болып табылатын нақты жеке 
психологиялық ерекшеліктерді анықтауға, сондай-ақ оларды түзету жөніндегі 
ұсыныстарды пысықтауға бағытталады.

  73. Тереңдетілген зерделеу нəтижелері бойынша əскери қызмет жағдай-
ларына бейімделуде қиындықтарға ұшырайтын, мінез-құлқында ауытқулары 
бар нервтік-психикалық тұрақсыздық белгілері бар əскери қызметшілер осы 
Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша динамикалық қадағалау 
журналында есепке алынады.

  74. Жеке құрамды кейіннен зерделеу бөлімшелер командирлері, олардың 
орынбасалары жəне психологиялық жұмыс мамандары күнделікті тыныс-
тіршілік процесінде, бірақ кемінде тоқсанына бір рет жүзеге асырады.

  75. Психодиагностикалық қарап тексеру нəтижелері бойынша мынадай 
қорытындылардың бірі шығарылады:

 1) «ұсынылады» – бірінші санат;
 2) «шартты түрде ұсынылады» – екінші санат; 
 3) «ұсынылмайды» – үшінші санат.
  76. Жеке құрамның жеке ерекшеліктерін (жеке қасиеттерін) диагностикалау 

қорытындылары бойынша психологиялық жұмыс маманы алынған нəтижелерді 
талдайды, лауазымды адамдарға оны психологиялық сүйемелдеу бойынша, 
сондай-ақ мұқтаждарға психологиялық көмек ұйымдастыру, ұйымдастыру жəне 
басқару шешімдерін қабылдау үшін ұсыныстар дайындайды.

  77. Психологиялық жұмыс мамандары жүргізген диагностикалық жəне про-
филактикалық əңгімелесу осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес психологтің 
диагностикалық жəне профилактикалық əңгімелесуі журналында есепке алы-
нады.

 3-параграф. Бөлімшелердегі топтық процестерді зерделеу
  78. Бөлімшелердегі топтық процестерді зерделеу психологиялық жұмыс 

мамандары бөлімшелер командирлерімен жəне олардың орынбасарлары-
мен бірлесіп, күнделікті қызмет процесінде ұйымдастырады жəне жүргізеді.

  79. Ішкі топтық процестерді зерделеу социометрия жəне сұрастыру 
əдісімен бір жылда екі рет жүргізіледі. Жаңадан құрылған бөлімшелерді зер-
делеу олар жасақталғаннан кейін 4 – 6 апта өткен соң жүргізіледі.

  80. Бөлімшелердегі топтық процестерді зерделеуге:
 1) тұлғааралық қарым-қатынастардың құрылымын анықтау; 
 2) əрбір топ мүшесінің мəртебесін айқындау; 
 3) топтық ұйымшылдықты жəне үйлесімлідікті бағалау жатады.
  81. Зерделеу нəтижелері баяндау (баянат) түрінде əскери бөлім (мекеме) 

командиріне (бастығына) ұсынылады, онда бөлімшенің атауы, зерделеуге жа-
татын негізгі бағыттар, анықталған проблемалар сипаттамасы, қорытындылар 
мен ұсыныстар көрсетіледі.

  82. Топтық процестерді зерделеу жүргізілген бөлімшелер командирлеріне 
нəтижелер, қорытындылар мен ұсынымдар қолтаңбасын қойғызып жеткізіледі. 
Алған ақпарат мазмұны жария етілмейді.

  83. Бөлімшелер командирлері мен олардың орынбасарлары, сержанттар 
бөлімшелерде өз жұмысында ішкі топтық процестерді зерделеу нəтижелерін 
моральдық-психологиялық ахуалды жақсарту, қолайлы тұлғааралық қарым-
қатынастарды қалыптастыру, басқарушылық қызметті жетілдіру, əскери 
тəртіпті, ұйымдастыру жəне құқық тəртібін нығайту, экипаждар мен есептоп-
тарды ұтымды жасақтау үшін пайдаланады.

  84. Əскери ұжымдарды зерделеу процесінде алынған ақпарат құпия си-
патта болады жəне жеке құрам арасында таратылмайды.

 4-параграф. Жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне 
ішкі қызметті психологиялық сүйемелдеу

  85. Жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 
психологиялық сүйемелдеуді (бұдан əрі – психологиялық сүйемелдеу) 
психологиялық жұмыс мамандары лауазымды адамдармен əскерлер қызметін 
ұйымдастыру бойынша өзара іс-қимыл жасау үшін жүргізеді.

  86. Психологиялық сүйемелдеу мынадай мақсаттарда жүргізіледі:
 1) жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 

атқаруға жүйке-психикалық төзімділігі төмен жəне психикалық денсаулық 
белгілері бойынша басқа да қарсы көрсеткіштері бар адамдарды жібермеу;

 2) кезекші есептоптарды, жауынгерлік кезекшілікке, жауынгерлік, 
қарауылдық жəне ішкі қызметке түсетін ауысымдарды қалыптастыру бойынша 
психологиялық ұсынымдар дайындау;

 3) əртүрлі жедел жағдай шарттарындағы іс-қимылдар кезінде психо-
логиялық төзімділік пен əзірлікті қалыптастыру;

 4) жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 
атқару барысында жеке құрамды психологиялық қолдау;

 5) жауынгерлік кезекшіліктен, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі 
қызметтен ауысқаннан кейін əскери қызметшілердің психофизиологиялық 
денсаулығын қалпына келтіру іс-шараларын жүргізу.

  87. Психологиялық сүйемелдеу төрт кезеңде жүргізіледі.
 Бірінші кезең – ұйымдастыру. 
 Психологиялық жұмыс мамандары оқу кезеңі басталар алдында мына-

ларды жүргізеді:
 1) жеке құрамды жəне бөлімшелердегі жекебас арасындағы қарым-

қатынастарды психологиялық зерделеуді. Зерделеу қорытындылары бойын-
ша əскери бөлімнің (мекеменің) штаб бастығына жауынгерлік кезек шілікті, 
қарауылдық жəне ішкі қызметті атқару үшін ұсынылмайтын əскери қыз-
метшілердің тізімдерін ұсынады. Осындай қорытынды үшін əскери қызмет-
шілердің жүйке-психикалық төзімділіктің төмен деңгейі негіз болып табылады. 
Жеке құрамды зерделеу нəтижелері бойынша осы Қағидаларға 7-қосымшаға 
сəйкес жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 
атқаруға жеке құрамды психологиялық тексеру актісін жасайды;

 2) тоқсан сайын жауынгерлік кезекшілік, жауынгерлік, қарауылдық жəне 
ішкі қызмет ауысымдарының құрамдарына жаңа тағайындалған жеке құрамның 
жеке психологиялық қасиеттерін зерделеуді. Зерделеу қорытындылары бойын-
ша баянат жасайды жəне əскери бөлім командиріне жауынгерлік кезекшілікті, 
жауынгердік, қарауылдық жəне ішкі қызметті атқаруға жіберілген жеке құрам 
туралы баяндайды;

 3) жауынгерлік кезекшілік, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 
атқаруға жіберілмеген адамдармен психотүзету іс-шаралары кешенін. Қайта 
зерделеу кезінде жүйке-психикалық төзімділіктің төмен деңгейін көрсеткен 
əскери қызметшілер жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне 
ішкі қызметті атқаруға жіберілмейді жəне дəрігерге (психиатрға) консультацияға 
жіберіледі;

 4) əскери бөлімнің (мекеменің), бөлімшенің жеке құрамымен жауынгерлік 
кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті атқаруға дайындалу 
кезінде жəне оның процесінде психикалық өзін-өзі реттеу тəсілдерімен жəне 
əдістерімен таныстыру жəне оқытып-үйрету бойынша практикалық сабақты.

 Екінші кезең – қызметті атқаруға дайындық. 
 Жауынгерлік кезекшілікке, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметке 

түскен күні психологиялық жұмыс мамандары шұғыл əдістерді қолдана отырып, 
психологиялық тексеру жүргізеді. Тəуліктік наряд құрамынан күнделікті зерде-
леуге атыс қаруымен түсетін жеке құрам жатады. Психологиялық қызмет 
мамандары отбасы мүшесінен айырылған немесе қызметінде басқа да ауыр 
оқиғаларды басынан өткерген, мінез-құлқында ауытқулары бар, жанжалшыл, 
көңіл-күйі түсіңкі, сондай-ақ жүйке-психикалық төзімділігі төмен адамдарды 
қызмет атқаруға жібермеу жөніндегі бақылауды жүзеге асырады. Əскери 
қызметшілердің эмоциялық көңіл-күйі, ұжымдағы өзара қарым-қатынастарының 
сипаты, жеке əскери қызметшілер арасында жанжалшыл деңгейі бағаланады 
жəне жеке құрамның жауынгерлік кезекшілікке, жауынгерлік, ішкі жəне 
қарауылдық қызметке түсуге психологиялық əзір болуының қорытындысы 
жасалады. Жауынгерлік кезекшілікке, жауынгерлік, қарауылдық, сондай-ақ ішкі 
қызметке атыс қаруымен түсетін жеке құрамды зерделеу нəтижелері күн сайын 
əскери бөлім (мекеме) штабы бастығының атына баянатпен баяндалады. 

 Үшінші кезең – жауынгерлік кезекшілікте, қарауылда қызмет атқару. 
 Психологиялық жұмыс мамандары тікелей жауынгерлік кезекшілікте, 

қарауылда қызмет атқару барысында жеке құрамның психикалық жай-күйін 
бағалайды жəне теріс белгілер анықталған кезде оларды жою бойынша 
шаралар қабылдайды. 

 Төртінші кезең – жауынгерлік кезекшілік пен қарауылдық қызметтен 
ауысқаннан кейін. 

 Психологиялық жұмыс мамандары белсенді, бəсең бұлшық ет релаксация-
сының топтық жəне жеке тренингін жəне жүйке-психикалық жүктемені алу 
бойынша басқа да іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді. 

 5-параграф. Өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының профилактикасы 
жөніндегі психологиялық жұмыс

  88. Өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының профилактикасы жөніндегі 
психологиялық жұмысты əскери басқару органдарының барлық басшылары 
ұйымдастырады жəне жүргізеді.

  89. Өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының профилактикасына:
 1) өзіне-өзі қол жұмсау тəуекелінің жоғары деңгейі бар əскери қызмет-

шілерді уақтылы айқындаумен;
 2) бөлімшелер мен ұжымдарда жанжалды жағдайларды уақтылы 

анықтаумен;
 3) психологиялық жұмыс мамандарының (жəне басқа да мамандардың) 

жеке, отбасы жəне тұрмыстық проблемаларын шешу кезінде консультациялық 
көмек көрсетуімен;

 4) жауынгерлік кезекшілік, қарауылдық жəне ішкі қызмет уақытында əскери 
қызметшілерді қызмет атқаруға іріктеуге жəне дайындауға қатаң бақылауды 
белгілеумен;

 5) бөлімшелерде моральдық-психологиялық климатты зерделеумен жəне 
жедел шараларды қабылдай отырып, ұжымда теріс процестерді анықтаумен;

 6) келісімшарт бойынша əскери қызметшілердің өмір сүру жағдайларын 
талдаумен жəне мониторингтеумен;

 7) отбасы мүшелерінің, туыстарының əскери қызметшінің қызметіне көз-
қарасын анықтау, отбасылық-тұрмыстық проблемаларды, өмір сүру жағдай-
лары мен отбасындағы ықтимал жанжалдарды анықтау мақсатында келісім-
шарт бойынша əскери қызметшілердің отбасыларына кезең-кезеңімен бару-
мен;

 8) əскери қызметшілерге өзіне-өзі қол жұмсаған жағдайда отбасы мүшелері 
бастан кешіретін теріс азаматтық-құқықтық салдарлар туралы түсіндірумен;

 9) келісімшарт бойынша əскери қызметшілерге банк кредиттерін қайтару 
шарттарын жəне отбасылық бюджетті ұтымды бөлу қажеттігін түсіндірумен 
қол жеткізіледі.

  90. Өзіне-өзі қол жұмсау əрекеттеріне бейім адамдарды анықтау үшін 
психологиялық жұмыс мамандары командирлердің жəне олардың орын-
басарларының əскери қызметшілерді психодиагностикалық тексеру, зерде-
леу мəліметтерін, қызметтестерімен əңгімелесу, ата-аналарымен хат алмасу 
(сөйлесу) уақытында алынған деректерді пайдаланады.

  91. Психологиялық жұмыс мамандары бөлімшедегі (отбасындағы, 
ұжым дағы) психологиялық жағдайға талдау жүргізеді, өзін өлтіруге ықпал 
ететін жағдайлардың болуын жəне қаупін бағалайды. Жағдайды жан-жақты 
бағалауды жүргізгеннен кейін психологиялық жұмыс мамандары өзіне-өзі қол 
жұмсаудың туындау тəуекелі дəрежесін, əскери қызметшілерге өзіне-өзі қол 
жұмсау оқиғаларын ескертуге бағытталған психологиялық (тəрбие, ұйымдық) 
əсер ету тəсілдері мен нысандарын айқындайды.

  92. Өзіне-өзі қол жұмсау тəуекелі белгілері бар мерзімді қызметтің əскери 
қызметшілері медициналық (психиатриялық) тексеру үшін бөлімшеден ҚР ҚК 
медициналық мекемелеріне оқшауланады.

  93. Өзіне-өзі қол жұмсау əрекетін жасаған əскери қызметшілер медициналық 
мекемелерден келгеннен кейін психологиялық жұмыс мамандарының 
ұсынымдарына сəйкес психологиялық ахуалы қолайлы басқа бөлімшелерге 
ауыстырылады, онда олармен оңалту іс-шаралары кешені жүргізіледі.

  94. Командирлер (бастықтар) мен олардың орынбасарлары өзіне-өзі қол 
жұмсау көріністерінің профилактикасы, өзіне-өзі қол жұмсауды жасауға ықпал 
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еткен алғышарттарды жою жөніндегі жұмысты жетілдіру бойынша шаралар 
қабылдайды жəне бөлімшелерде салауатты психологиялық ахуалды ұстау үшін 
жағдайлар жасайды, əскери қызметшілердің көңіл-күйінің психофизиологиялық 
асқынуымен байланысты маусымдық пен жас ерекшеліктерін ескере отырып, 
өзіне-өзі қол жұмсау көріністерін ескерту жөніндегі жұмыс жоспарын əзірлейді 
жəне бекітеді.

 6-параграф. Жеке құрамды психологиялық даярлау
  95. Психологиялық даярлық əскери қызметшілер мен əскери ұжымдардың 

жоғары психикалық жəне дене жүктемелеріне психологиялық төзімділігін 
қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылады жəне жүргізіледі.

  96. Жеке құрамды психологиялық даярлау жалпы, арнайы жəне мақсатты 
болып бөлінеді. Оны командирлер (бастықтар) жауынгерлік даярлық жоспа-
рын орындау жөніндегі бірыңғай іс-шаралар кешенінде жəне психологиялық 
жұмыс мамандарының ұсынымдарын ескере отырып, əскерлердің (күштердің) 
күнделікті тіршілік əрекеті барысында ұйымдастырады жəне жүргізеді.

  97. Жеке құрамды жалпы психологиялық даярлауды əскерлерді (күштерді) 
даярлау процесінде командирлер (бастықтар) ұйымдастырады жəне жүргізеді 
жəне жеке құрамның қазіргі заманғы ұрыс жағдайларында іс-қимыл жа-
сауда психологиялық əзір болуын, сондай-ақ психикаға зақым келтіретін 
факторлардың ықпалына психологиялық төзімділікті қамтамасыз етеді.

  98. Əскери бөлімдерде (мекемелерде) жеке құрамды арнайы психология-
лық даярлауды командирлер (бастықтар) жауынгерлік даярлық жүйесінде 
психологиялық жұмыс мамандарымен өзара іс-қимыл жасауда ұйымдастырады. 
Арнайы психологиялық даярлау ҚР ҚК түрлері мен əскер тектері əскери 
қызметшілерінің қызмет ерекшеліктері мен орындайтын міндеттерінің өзге-
шелігін ескере отырып, оқу-жаттығу жауынгерлік міндеттердің нақты түрлеріне 
жеке құрамның психологиялық əзірлігі мен төзімділігін қамтамасыз етеді.

  99. Жеке құрамды мақсатты психологиялық даярлау оқу-жаттығу 
жауынгерлік (жауынгерлік) іс-қимылдары басталар алдында жүргізіледі, 
нақты оқу-жаттығу жауынгерлік міндетті орындауда психологиялық əзірлігінің 
қалыптасуын қамтамасыз етеді.

 7-параграф. Жеке құрамға психологиялық көмек
  100. Психологиялық көмек жеке құрамның бұзылған психикасының 

функционалдық жай-күйін сақтау жəне қалпына келтіру мақсатында көрсетіледі.
  101. Жеке құрамға психологиялық көмек көрсету барысында мынадай 

міндеттер шешіледі:
 1) дағдарысты психологиялық жай-күйді шешу;
 2) жағдай шарттарында міндеттерді орындауға психологиялық əзірлігінің 

қажетті деңгейін ұстау жəне қалпына келтіру;
 3) оларды əскери қызмет шарттарына бейімдеу кезеңінде жеке құрамды 

психологиялық қолдау;
 4) қызметтік іс процесінде психикалық зақым алған жеке құрамды психо-

логиялық оңалту.
  102. Психологиялық көмекті жеке құрамды қабылдау уақытында психоло-

гиялық жұмыс мамандары көрсетеді. Қабылдау психологиялық жеңілдеу 
бөлмесінің жұмыс кетесіне сəйкес жүзеге асырылады, оны командир (бастық) 
бекітеді жəне əскери бөлімнің, мекеменің барлық жеке құрамына жеткізіледі.

  103. Психологиялық жұмыс мамандары осы Қағидаларға 8-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша психологиялық көмекке жүгінген адамдарды есепке 
алу журналын жүргізеді.

  104. Психолологиялық көмек мыналарды қамтиды:
 1) психологиялық консультация беру – консультация алушы өзіне пайдалы 

шешім қабылдай алатын жағдайларды жасауға бағытталған психологиялық 
жұмыс мамандарының қызметі.

 Психологиялық консультация беру жеке жəне топтық психотерапия 
тəсілдерін пайдаланумен жеке де, топтық та əдіспен жүргізіледі;

 2) психологиялық түзеу жұмысы, ол белгілі бір өлшемшарттар бойынша 
қызметтік істің нақты жағдайларында қабылданған модельге сəйкес келмейтін 
психикалық даму ерекшеліктерін түзетуге бағытталған психологиялық жұмыс 
мамандарының қызметін білдіреді.

 Психологикалық түзеуді ауытқулар мен бұзушылықтар психикалық 
сырқаттанудың немесе бас миы органикалық зақымдануы салдары болып 
табылмайтын жағдайларда жүргізуге болады;

 3) психологиялық оңалту, ол оқу-жаттығу жауынгерлік қызмет процесінде 
психологиялық зақымданған адамдардың эмоциялық жай-күйін, писхикалық 
денсаулығын жəне еңбекке қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған 
психологиялық іс-шаралар кешенін білдіреді;

 4) тренинг жұмысы, ол тренингке қатысушылардың əскери ортаның əртүрлі 
жағдайларында үйлесімді жəне тұрақты жұмыс істеуге ықпал ететін білімі мен 
іс жүзіндегі дағдыларын қалыптастыруға бағытталған психологиялық жұмыс 
мамандарының қызметін білдіреді.

 8-параграф. Жеке құрамды психологиялық ағарту
  105. Психологиялық ағартуды жеке құрамның адам, топ, ұжым жəне əскери 

қызмет туралы жалпы түсініктерін қалыптастыру мақсатында психологиядық 
жұмыс мамандары ұйымдастырады.

  106. Психологиялық ағартудың негізгі міндеттері:
 1) ҚР ҚК-дағы психологиялық жұмыстың мəні мен мазмұнын түсіндіру;
 2) əскери қызметшілерді адамның, топтың, ұжымның психикалық 

дамуының заңдылығымен таныстыру;
 3) адамның психикалық денсаулығының идеяларын, оның мүмкіндіктері 

мен шектеулерін танымал ету;
 4) жеке құрамның психикалық денсаулығын сақтау жөніндегі іс-шаралар 

туралы хабардар ету;
 5) психологиялық білімге қызығушылықты жəне оларды кəсіби қызметте 

жəне жеке өмірде сындарлы пайдалануға ұмтылуды дарыту болып табылады.
  107. Психологиялық білім беру тиімділігіне:
 1) командирлік (кəсіби) даярлық жүйесінде сабақтарды өткізумен;
 2) əскери қызметшілердің əртүрлі санаттары, азаматтық персонал адамда-

ры үшін өзекті психологиялық проблематика бойынша дəрістер, əңгімелесулер 
мен тренингтер циклдерін ұйымдастырумен;

 3) қажетті психологиялық ағарту мəселелері жөніндегі ақпараттық-
анықтамалық материалды əзірлеумен жəне əскери қызметшілерге жəне 
азаматтық персонал адамдарына уақтылы жеткізумен қол жеткізіледі.

 9-параграф. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне 
ведомстволық бағынысты əскери оқу орындарында психологиялық 

жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері
  108. Жоғары, орта-техникалық, кəсіби немесе ортадан кейінгі білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің ведомстволық бағынысты əскери оқу орындарында психология-
лық жұмыс мынадай ерекшеліктерімен ұйымдастырылады жəне жүргізіледі:

 1) жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 
атқаруға жіберу үшін жеке құрамды психологиялық зерделеу оқу жылында 
бір рет жүргізіледі;

 2) курсанттарды, кадеттерді психологиялық зерделеу кемінде тоқсанына 
бір рет жүргізіледі.

 10-параграф. Жергілікті əскери басқару органдарында психологиялық 
жұмысты ұйымдастыру

  109. Жергілікті əскери басқару органдарында психологиялық жұмысты 
психодиагностикалық жұмысты жүргізу мақсатында қорғаныс істері жөніндегі 
департаменттердің бастықтары ұйымдастырады жəне мыналарды қамтиды:

 1) келісімшарт бойынша əскери қызметке шақырылатын азаматтарды 
психологиялық іріктеу;

 2) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағы-
нысты əскери оқу орындарына түсетін кандидаттарды психологиялық іріктеу;

 3) мерзімді əскери қызметке шақыру кезеңінде азаматтарды психологиялық 
зерделеу.

  110. Азаматтарды мерзімді əскери қызметке психологиялық зерделеу 
жөніндегі іс-шаралар əскерге шақырылушының қызмет өткеруге психологиялық 
əзірлігін жəне төзімділігін айқындау жəне психологиялық əзірлігі мен төзімділігі 
деңгейіне сəйкес оны əскери бөлімдерге (мекемелерге) бөлу мақсатында 
жүргізіледі.

  111. Психологиялық іріктеу əлеуметтік-психологиялық зерделеуді жəне 
психологиялық тексеруді көздейді.

  112. Əлеуметтік-психологиялық зерделеу жеке тұлғаны тəрбиелеу 
жəне дамыту жағдайларын, оның əскери-кəсіби бағыттылығын, моральдық 

жəне ерік-жігер қасиеттерін, ұжымдағы қарым-қатынас жəне мінез-құлық 
ерекшеліктерін, сондай-ақ білімі мен кəсіби даярлығын бағалауды көздейді.

  113. Психологиялық тексеру жеке тұлғаның танымдық психикалық процес-
терін, психикалық ерекшеліктерін, жүйке жүйесінің қасиеттерін, психомоторика 
жəне жүйке-психикалық төзімділігі ерекшеліктерін бағалауға мүмкіндік береді.

  114. Мерзімді əскери қызметке шақыруға жататын азаматтарды психоло-
гиялық зерделеу қорытындысы ұсынымдық сипатқа ие жəне кейінге қалдыру 
немесе əскерге шақырудан босату үшін негіздеме болып табылмайды.

  115. Психологиялық іріктеу (зерделеу) нəтижелері осы Қағидаларға 
9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша психологиялық іріктеу (зерделеу) кар-
тасында көрсетіледі.

 5-тарау. Идеологиялық жұмысты ұйымдастыру
  116. Идеологиялық жұмыс əскери қызметшілердің моральдық-психо-

логиялық төзімділігін, олардың құрылымды бұзатын идеологияға төзбеушілігін, 
жеке құрамның Қазақстан Республикасын қорғау үшін қажетті моральдық-
психологиялық қасиеттерін қалыптастыру жəне əскери қызметшілерді 
құрылымды бұзатын идеялардан қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу 
мақсатында ұйымдастырылады жəне жүргізіледі.

  117. Идеологиялық жұмыстың міндеттері:
 1) əскерлерде Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатын жəне 

мемлекет идеологиясын ұйымдастыру жəне жүргізу, əскери қызметшілерге 
жəне азаматтық персонал адамдарына мемлекет қабылдайтын мемлекеттің 
қорғаныс қабілетін нығайту, ұлтаралық жəне конфессияаралық келісімді 
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды түсіндіру;

 2) əскери қызметшілерде əскерлердің жауынгерлік жəне жұмылдыру 
əзірлігінің деңгейін арттыруға тиімді əсер ететін мемлекет саясатына адал 
болуын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне жүргізу;

 3) жеке құрамның Қазақстан Республикасын қорғау үшін қажетті мораль-
дық-психологиялық қасиеттерін қалыптастыру;

 4) əскери қызметшілердің Отанға, өз халқына деген патриоттық санасын, 
сүйіспеншілігін, əскери борышы мен əскери антына адалдығын, жалпыəскери 
жарғылардың талаптарын жəне командирлердің (бастықтардың) бұйрықтарын 
мінсіз орындауын қалыптастыру;

 5) əскери қызметшілердің моральдық-психологиялық төзімділігін, олардың 
құрылымды бұзатын идеологияға төзбеушілігін қалыптастыру;

 6) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ҚР ҚК қызметі туралы оң қоғамдық 
пікірді қалыптастыру, оқу-əдістемелік материалдарды ұйымдастыру жəне 
шығару (дайындау);

 7) мемлекеттік органдармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, құқық 
қорғау органдарымен идеологиялық жұмысты ұйымдастыру жəне жүргізу 
мəселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;

 8) жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйін талдау, 
идеологиялық жұмысты ұйымдастыру;

 9) əскери басқару органдарында идеологиялық жұмысты ұйымдастырудың 
озық тəжірибесін қорытындылау жəне тарату болып табылады.

  118. Армия ортасына құрылымды бұзатын идеялардың енуіне жол бер-
меу саласындағы идеологиялық жұмыс мынадай тəртіппен ұйымдастырылады 
жəне жүргізіледі:

 1) діни экстремизмге қарсы іс-қимыл жасау саласындағы идеологиялық 
жұмысты жоспарлау;

 2) əскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін рухани қолдау, 
Отан қорғаушыларға құрмет көрсету атмосферасын қалыптастыру бойынша 
іс-шаралар кешенін, əскери қызметті насихаттау жəне ҚР ҚК беделін арттыру 
жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне жүргізу;

 3) армия ортасына діни идеялардың ену əрекеттерінің фактілері бойын-
ша əскери қызметшілердің өтініштерін іске асыру бойынша жедел шараларды 
қабылдау жəне қабылданған шешімдер туралы жеке құрамды хабардар ету;

 4) əскери басқару органдары орналасқан орындарында ақпараттық 
жағдайды талдау;

 5) жеке құрамды теріс ақпараттық ықпал етуден қорғау бойынша пəрменді 
шаралар қабылдау.

  119. Идеологиялық жұмысты жоспарлау:
 1) Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде – үш жылға 

(тəрбие жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі кешенді 
жоспардағы бөлім);

 2) Қарулы Күштер түрлері бас қолбасшыларының басқармаларында, 
Тыл жəне қару-жарақ бастығының басқармасында, ҚК бас басқармаларында, 
Қарулы Күштер əскер тектері, өңірлік қолбасшылықтары əскерлері қолбасшы-
ларының бсқармаларында, 14776 əскери бөлімінде – оқу жылына (тəрбие жəне 
идеологиялық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі кешенді жоспардағы бөлім);

 3) қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, əскери оқу орында-
рында, оқу орталықтарында, бригадалар мен оларға теңестірілгендерде – 
оқу жартыжылдығына (тəрбие жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастыру 
жөніндегі жоспардағы бөлім);

 4) жекелеген батальондар мен оларға теңестірілгендерде – айға (тəрбие 
жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі жоспардағы бөлім);

 5) жеке роталар мен оларға теңестірілгендерде – айға (тəрбие жəне 
идео логиялық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі жоспардағы бөлім) жүзеге 
асырылады.

  120. ҚК əскери бөлімдерінде, мекемелерінде, өңірлік қолбасшылықтар 
əскерлерінде, бас басқармаларында, əскер тектері мен түрлерінде идеоло-
гиялық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі құжаттарды тəрбие құрылымдарының 
офицерлері (егер штатпен лауазым көзделмеген жағдайда əскери басқару 
органының бірінші басшысы тағайындаған лауазымды адам) əзірлейді жəне 
жүргізеді.

  121. Идеологиялық жұмысты ұйымдастыру мəселелеріне жауапты ҚР ҚК 
Бас штабы құрылымдық бөлімшесінің бастығы тоқсанына бір рет ҚР Қорғаныс 
министрлігі мен ҚК Бас штабы құрылымдық бөлімшелерінің жеке құрамы үшін 
дəрістер өткізуді ұйымдастырады.

  122. Өңірлік қолбасшылықтар əскерлерінің, əскер тектерінің қолбасшылары 
жыл сайын (қазанда – қарашада) идеологиялық жұмысқа жауапты əскери 
қызметшілермен əскери бөлімдердің (мекемелердің) біреуінің базасында екі 
күндік оқу-əдістемелік жиындарды өткізеді, олардың барысында:

 1) оқу жылы үшін идеологиялық жұмысты қорытындылау;
 2) басшы құрамның, құқық қорғау органдары өкілдерінің идеологиялық 

жұмысты жақсарту мəселелері бойынша сөйлейтін сөздері;
 3) идеологиялық жұмысты ұйымдастыру бойынша тəжірибе алмасу;
 4) тестілеуді, сауалнаманы, сұрауды əңгімелесуді жүргізу бойынша 

практикалық сабақтар көзделеді.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 1-қосымша

 Əскери басқару органдарында, əскери бөлімдерде
(мекемелерде), бөлімшелерде ҚР ҚК жеке құрамымен тəрбие, 

əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 
ұйымдастыру жөніндегі есеп беру-жоспарлау құжаттамасының 

тізбесі ҚР ҚК-да тəрбие, əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне 
идеологиялық жұмысты ұйымдастыру мəселелеріне жауапты ҚР ҚК 

Бас штабының құрылымдық бөлімшесі
  
1. 3 жылға арналған ҚР ҚК-да тəрбие жəне идеологиялық жұмысты ұйым-

дас тырудың кешенді жоспары.
  2. Бір жылға арналған əскери тəртіп пен құқық тəртібін нығайту жөніндегі 

профилактикалық іс-шаралардың бірыңғай жоспары (басқа мемлекеттік ор-
гандармен бірлесіп жүргізілетін іс-шаралар болған кезде жоспарлар осы 
мемлекеттік органдармен келісіледі).

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  3. Бір жылғы ҚР ҚК-дағы əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін талдау.
 Мерзімі: есепті жылдан кейінгі айдың 15 қаңтарына қарай.
  4. Бір жылғы ҚР ҚК-да əскери тəртіп пен құқық тəртібі жай-күйінің қорытын-

дылары бойынша Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – ҚР ҚК Бас шта-
бы бастығының бұйрығы.

 Мерзімі: есепті жылдан кейінгі айдың 25 қаңтарына қарай.
  5. Оқу жылына арналған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке 

құрамымен мемлекеттік-құқықтық даярлық, əскери педагогика жəне психология 
жүйесіндегі сабақтардың тақырыптық оқу жоспары.

 Мерзімі: жыл сайын 25 қарашаға дейін алдағы жылға.
  6. Бір жылғы ҚР ҚК-да мемлекеттік-құқықтық даярлықты ұйымдастыруды 

жəне жүргізуді талдау.

 Мерзімі: есепті жылдың 25 қарашасына қарай.
  7. Бір жылғы ҚР ҚК-да діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы 

идеологиялық жұмысты ұйымдастыруды талдау.
 Мерзімі: есепті жылдың 25 қарашасына қарай.
  8. Бір жылғы ҚР ҚК-дағы психологиялық жұмыс нəтижелерін талдау.
 Мерзімі: есепті жылдың 25 қарашасына қарай.
  9. Жас буынды зерделеу нəтижелерін талдау.
 Мерзімі: жылына 2 рет көктемде жəне күзде жас жауынгер курсын 

аяқтағаннан кейін күнтізбелік 20 күннен кешіктірілмей жасалады.
  10. Психологиялық көмек көрсетуге өтініш білдірген адамдарды есепке 

алу журналы.
  11. Психологтың диагностикалық жəне профилактикалық əңгімелесулері 

журналы.
  12. Динамикалық байқау тобына қосылған əскери қызметшілердің 

(азаматтық персонал адамдарының) тізімдері.
 Мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10-ы күніне дейін.
 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің түрлері
  1. Бір жылға арналған тəрбие жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастырудың 

кешенді жоспары.
 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  2. Бір жылға арналған əскери тəртіп пен құқық тəртібін нығайту жөніндегі 

профилактикалық іс-шаралардың бірыңғай жоспары (басқа мемлекеттік ор-
гандармен бірлесіп жүргізілетін іс-шаралар болған кезде жоспарлар осы 
мемлекеттік органдармен келісіледі).

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  3. Əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін талдау.
 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 13 шіл-

десіне қарай, бір жыл үшін – есепті жылдан кейінгі айдың 13 қаңтарына қарай.
  4. Əскери тəртіп пен құқық тəртібі жай-күйінің қорытындылары бойынша 

ҚК түрі бас қолбасшысының бұйрығы.
 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 20 шіл-

десіне қарай, бір жыл үшін – есепті жылдан кейінгі айдың 20 қаңтарына қарай.
  5. Оқиғалар мен қылмыстарды есепке алудың бірыңғай журналы.
  6. Оқу жылына арналған ҚР ҚК түрлерінің жеке құрамымен мемлекеттік-

құқықтық даярлық, əскери педагогика мен психология жүйесіндегі сабақтардың 
күнтізбелік жоспары.

 Мерзімі: жыл сайын 25 қарашаға дейін алдағы жылға.
  7. Оқу жылына арналған ҚК түрі бас қолбасшысы басқармаларының жеке 

құрамымен мемлекеттік-құқықтық даярлықты ұйымдастыру жəне жүргізу тура-
лы ҚК түрі бас қолбасшысының бұйрығы.

 Мерзімі: жыл сайын 25 қарашаға дейін.
  8. Мемлекеттік-құқықтық даярлық жай-күйінің қорытындылары туралы ҚР 

ҚК түрі бас қолбасшысының бұйрығы.
 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 25 

ма мырына қарай, бір жыл үшін – есепті жылдың 20 қарашасына қарай.
  9. ҚК түрінің жеке құрамымен мемлекеттік-құқықтық даярлықтың жай-

күйін талдау.
 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 23 

мамырына қарай, бір жыл үшін – есепті жылдың 18 қарашасына қарай.
  10. ҚК түрінің жеке құрамымен мемлекеттік-құқықтық даярлық жай-күйінің 

қорытындылары туралы жеткізілім.
 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 23 

мамырына қарай, бір жыл үшін – есепті жылдың 18 қарашасына қарай.
  11. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтарға қатысушылығы 

мен үлгерімін есепке алу журналдары.
  12. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтардың жоспар-

конспектілері.
  13. Мемлекеттік-құқықтық даярлық топтары тыңдаушыларының дəптерлері.
  14. ҚР ҚК-да діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы идеологиялық 

жұмысты ұйымдастыру бойынша талдау.
 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай, бір 

жыл үшін – есепті жылдың 20 қарашасына қарай.
  15. ҚК түрлерінде діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы идеоло-

гиялық жұмыс жоспары (басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жүргізілетін 
іс-шаралар болған кезде жоспарлар осы мемлекеттік органдармен келісіледі).

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  16. ҚК түрлерінде діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы жұмысты 

талдау.
 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  17. ҚК түрлерінде діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы 

жұмыстың жай-күйі туралы жеткізілім.
 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай, 

жартыжылдық үшін – мамырдың 20-сы күніне қарай, бір жыл үшін – қарашаның 
20-сы күніне қарай.

  18. Құрылымды бұзатын идеялардың ықпал етуіне ұшыраған адамдар-
ды анықтау мақсатында жеке құрамға сауалнама жүргізу, тестілеу, сұрау 
нəтижелерін талдау.

 Мерзімі: тоқсан сайын 25-і күніне қарай.
  19. Бір жылға арналған əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен 

жұмыс жоспары.
 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  20. Бір айға арналған əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс 

жоспары.
 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  21. Жұмыс отырыстарының (кеңестерінің) хаттамалары журналы;
  22. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жеке əңгімелесулер 

журналы;
  23. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс туралы есеп бе-

рулер (жеткізілімдер).
 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-ы күніне қарай, 

жартыжылдық үшін – мамырдың 20-сы күніне қарай, бір жыл үшін – қарашаның 
20-сы күніне қарай.

  24. ҚР ҚК əскери қызметшілеріне анонимдік сауалнама жүргізу нəтижелерін 
талдау.

 Мерзімі: ай сайын есепті айдың 30 күніне дейін.
  25. Психологиялық жұмыстың нəтижелері туралы жеткізілім.
 Мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5-і күніне дейін.
  26. Жас буынды əскерге шақыруды зерделеу нəтижелері туралы жеткізілім.
 Мерзімі: жылына екі рет көктемде жəне күзде жас жауынгер курсы 

аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 күннен кешіктірілмей жасалады.
  27. Жеке құрам арасында өзіне-өзі қол жұмсау көріністерінің алдын алу 

жөніндегі іс-шаралар жоспары.
 Мерзімі: жылына екі рет көктемде жəне күзде есептілік іс-шаралар 

аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей жасалады.
  28. Психологиялық жұмыс мамандарының тізімі.
  29. Психологиялық көмек көрсетуге өтініш білдірген адамдарды есепке 

алу журналы.
  30. Психологтың диагностикалық жəне профилактикалық əңгімелесулері 

журналы.
  31. Динамикалық байқау тобына енгізілген əскери қызметшілердің 

(азаматтық персонал адамдарының) тізімдері.
 Мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5-і күніне дейін.
 ҚР ҚК əскер тектері, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылықтары, ҚР ҚК Тыл жəне 

қару-жарақ бастығының басқармасы, ҚК Əскери полициясы бас басқармасы, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт комитеті – Армия 
орталық спорт клубы

  1. Бір жылға арналған тəрбие жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастырудың 
кешенді жоспары.

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  2. Бір жылға арналған əскери тəртіп пен құқық тəртібін нығайту жөніндегі 

профилактикалық іс-шаралардың бірыңғай жоспары (басқа мемлекеттік ор-
гандармен бірлесіп жүргізілетін іс-шаралар болған кезде жоспарлар осы 
мемлекеттік органдармен келісіледі).

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  3. Əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін талдау.
 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 13 

шілдесіне қарай, бір жыл үшін – есепті жылдан кейінгі айдың 13 қаңтарына 
қарай.

  4. Əскери тəртіп пен құқық тəртібі жай-күйінің қорытындылары бойынша ҚР 
ҚК əскер тектері, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылығы əскерлері қолбасшысының, ҚР ҚК 
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(Жалғасы 21-бетте) 

Тыл жəне қару-жарақ, ҚК Əскери полициясы бас басқармасы бастықтарының, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Спорт комитетінің төрағасы – 
Армия орталық спорт клубы бастығының бұйрығы.

 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 20 
шілдесіне қарай, бір жыл үшін – есепті жылдан кейінгі айдың 20 қаңтарына 
қарай.

  5. Оқиғалар мен қылмыстарды есепке алудың бірыңғай журналы.
  6. Оқу жылына арналған ҚР ҚК əскер тектерінің, ҚР ҚК өңірлік қолбас-

шылықтарының, ҚР ҚК Тыл жəне қару-жарақ бастығына, ҚК Əскери поли-
циясы бас басқармасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 
Спорт комитеті – Армия орталық спорт клубына бағынысты əскери бөлімдер 
мен мекемелердің жеке құрамымен мемлекеттік-құқықтық даярлық, əскери 
педагогика жəне психология жүйесіндегі сабақтардың күнтізбелік жоспары.

 Мерзімі: жыл сайын 25 қарашаға дейін алдағы жылға.
  7. Оқу жылына арналған ҚР ҚК əскер тектері, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылығы 

əскерлері қолбасшысының, ҚР ҚК Тыл жəне қару-жарақ, ҚК Əскери поли-
циясы бас басқармасы бастықтарының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің Спорт комитеті – Армия орталық спорт клубы төрағасының 
қолбасшы басқармасының, ҚР ҚК Əскери полициясы бас басқармасы 
басқармасының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт 
комитеті – Армия орталық спорт клубы басқармасының жеке құрамымен 
мемлекеттік-құқықтық даярлықты ұйымдастыру жəне жүргізу туралы бұйрығы.

 Мерзімі: жыл сайын 25 қарашаға дейін.
  8. ҚР ҚК əскер тектері, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылығы əскерлері қолбас-

шысының, ҚР ҚК Тыл жəне қару-жарақ, ҚК Əскери полициясы бас басқармасы 
бастықтарының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт 
комитеті – Армия орталық спорт клубы төрағасының мемлекеттік-құқықтық 
даярлық жай-күйінің қорытындылары туралы бұйрығы.

 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 25 
мамырына қарай, бір жыл үшін – есепті жылдың 20 қарашасына қарай.

  9. ҚР ҚК əскер тектерінің, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылықтарының, ҚР ҚК 
Тыл жəне қару-жарақ бастығына, ҚК Əскери полициясы бас басқармасына, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт комитеті – Армия 
орталық спорт клубына бағынысты əскери бөлімдер мен мекемелердің жеке 
құрамымен мемлекеттік-құқықтық даярлықтың жай-күйін талдау.

 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 23 
мамырына қарай, бір жыл үшін – есепті жылдың 18 қарашасына қарай.

  10. ҚР ҚК əскер тектерінің, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылықтарының, ҚР ҚК 
Тыл жəне қару-жарақ бастығына, ҚК Əскери полициясы бас басқармасына, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт комитеті – Армия 
орталық спорт клубына бағынысты əскери бөлімдер мен мекемелердің жеке 
құрамымен мемлекеттік-құқықтық даярлық жай-күйінің қорытындылары тура-
лы жеткізілім.

 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 23 
мамырына қарай, бір жыл үшін – есепті жылдың 18 қарашасына қарай.

  11. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтарға қатысушылығы 
мен үлгерімін есепке алу журналдары.

  12. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтардың жоспар-
конспектілері.

  13. Мемлекеттік-құқықтық даярлық топтары тыңдаушыларының дəптерлері.
  14. ҚР ҚК əскер тектерінде, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылықтарында, ҚР ҚК 

Тыл жəне қару-жарақ бастығына, ҚК Əскери полициясы бас басқармасына, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт комитеті – Армия 
орталық спорт клубына бағынысты əскери бөлімдер мен мекемелерде 
діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы идеологиялық жұмысты 
ұйымдастыруды талдау.

 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай; бір 
жыл үшін – есепті жылдың 20 қарашасына қарай.

  15. ҚР ҚК əскер тектерінде, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылықтарында, ҚР ҚК 
Тыл жəне қару-жарақ бастығына, ҚК Əскери полициясы бас басқармасына, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт комитеті – Армия 
орталық спорт клубына бағынысты əскери бөлімдер мен мекемелерде діни 
экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы идеологиялық жұмыс жоспары 
(басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жүргізілетін іс-шаралар болған кезде 
жоспарлар осы мемлекеттік органдармен келісіледі).

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  16. ҚР ҚК əскер тектерінде, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылықтарында, ҚР ҚК 

Тыл жəне қару-жарақ бастығына, ҚК Əскери полициясы бас басқармасына, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт комитеті – Армия 
орталық спорт клубына бағынысты əскери бөлімдер мен мекемелерде діни 
экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы жұмысты талдау.

 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  17. ҚР ҚК əскер тектерінде, ҚР ҚК өңірлік қолбасшылықтарында, ҚР ҚК 

Тыл жəне қару-жарақ бастығына, ҚК Əскери полициясы бас басқармасына, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Спорт комитеті – Армия 
орталық спорт клубына бағынысты əскери бөлімдер мен мекемелерде діни экс-
тремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы жұмыстың жай-күйі туралы жеткізілім.

 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай, 
жартыжылдық үшін мамырдың 20-сы күніне қарай, бір жыл үшін қарашаның 
20-сы күніне қарай.

  18. Құрылымды бұзатын идеялардың ықпал етуіне ұшыраған адамдар-
ды анықтау мақсатында жеке құрамға сауалнама жүргізу, тестілеу, сұрау 
нəтижелерін талдау.

 Мерзімі: тоқсан сайын 25-і күніне қарай.
  19. Бір жылға арналған əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен 

жұмыс жоспары.
 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  20. Бір айға арналған əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс 

жоспары.
 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  21. Жұмыс отырыстарының (кеңестерінің) хаттамалары журналы.
  22. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жеке əңгімелесулер 

журналы.
  23. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс туралы есеп бе-

рулер (жеткізілімдер).
 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай, 

жартыжылдық үшін мамырдың 20-сы күніне қарай; бір жыл үшін қарашаның 
20-сы күніне қарай.

  24. ҚР ҚК əскери қызметшілеріне анонимдік сауалнама жүргізу нəтижелерін 
талдау.

 Мерзімі: ай сайын есепті айдың 30-ы күніне дейін.
  25. Психологиялық жұмыс нəтижелері туралы жеткізілім.
 Мерзімі: ай сайын есепті айдың 30-ы күніне дейін.
  26. Жас буынды əскерге шақыруды зерделеу нəтижелері туралы жеткізілім.
 Мерзімі: жылына екі рет көктемде жəне күзде жас жауынгер курсын 

аяқтағаннан кейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей жасалады.
  27. Жеке құрам арасында өзіне-өзі қол жұмсау көріністерінің алдын алу 

жөніндегі іс-шаралар жоспары.
 Мерзімі: жылына екі рет көктемде жəне күзде есептілік іс-шаралар 

аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей жасалады.
  28. Психологиялық жұмыс мамандарының тізімі.
  29. Психологиялық көмек көрсетуге өтініш білдірген адамдарды есепке 

алу журналы.
  30. Диагностикалық жəне профилактикалық əңгімелесулер журналы.
  31. Динамикалық байқау тобына қосылған əскери қызметшілердің 

(азаматтық персонал адамдарының) тізімдері.
 Мерзімі: ай сайын 30-ы күніне дейін.
 Əскери бөлімдегі, мекемедегі (бригададағы, полктегі) құжаттама
  1. Бір жылға арналған тəрбие жəне идеологиялық жұмысты ұйымдастырудың 

кешенді жоспары.
 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  2. Бір айға арналған тəрбие жəне идеологиялық жұмыс жоспары.
 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  3. Бір жылға арналған əскери тəртіп пен құқық тəртібін нығайту жөніндегі 

профилактикалық іс-шаралардың бірыңғай жоспары (басқа мемлекеттік ор-
гандармен бірлесіп жүргізілетін іс-шаралар болған кезде жоспарлар осы 
мемлекеттік органдармен келісіледі).

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  4. Əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін талдау.
 Мерзімі: бір ай үшін – есепті айдың 25-і күніне қарай; тоқсан үшін – есепті 

тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай; жартыжылдық үшін 20 мамырға қарай; 
бір жыл үшін 20 қарашаға қарай.

  5. Əскери тəртіп пен құқық тəртібі жай-күйінің қорытындылары бойынша 
əскери бөлім, мекеме командирінің (бастығының) бұйрығы.

 Мерзімі: жартыжылдық үшін – есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 20 шіл-
десіне қарай; бір жыл үшін – есепті жылдан кейінгі айдың 20 қаңтарына қарай.

  6. Оқиғалар мен қылмыстарды есепке алудың бірыңғай журналы.
  7. Оқу жылына арналған əскери бөлімнің, мекеменің жеке құрамымен 

мемлекеттік-құқықтық даярлық, əскери педагогика жəне психология жүйесіндегі 
сабақтардың күнтізбелік жоспары.

 Мерзімі: жыл сайын 25 қарашаға дейін алдағы жылға.
  8. Оқу жылына арналған əскери бөлімнің, мекеменің жеке құрамымен 

мемлекеттік-құқықтық даярлықты ұйымдастыру жəне жүргізу туралы əскери 
бөлім, мекеме командирінің (бастығының) бұйрығы.

 Мерзімі: жыл сайын 25 қарашаға дейін.
  9. Мемлекеттік-құқықтық даярлық жай-күйінің қорытындылары туралы 

əскери бөлім, мекеме командирінің (бастығының) бұйрығы.
 Мерзімі: тоқсан үшін – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай; 

жартыжылдық үшін 20 мамырға қарай; бір жыл үшін 20 қарашаға қарай.
  10. Əскери бөлімнің (мекеменің) жеке құрамымен мемлекеттік-құқықтық 

даярлықтың жай-күйін талдау.
 Мерзімі: бір ай үшін – есепті айдың 25-і күніне қарай; тоқсан үшін – есепті 

тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай; жартыжылдық үшін 20 мамырға қарай; 
бір жыл үшін 20 қарашаға қарай.

  11. Əскери бөлімнің (мекеменің) жеке құрамымен мемлекеттік-құқықтық 
даярлық жай-күйінің қорытындылары туралы жеткізілім.

 Мерзімі: тоқсан үшін – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай; 
жартыжылдық үшін 20 мамырға қарай; бір жыл үшін 20 қарашаға қарай.

  12. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтарға қатысушылығы 
мен үлгерімін есепке алу журналы.

  13. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтардың жоспар-
конспектілері.

  14. Мемлекеттік-құқықтық даярлық топтары тыңдаушыларының дəптерлері.
  15. ҚР ҚК-да діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы идеологиялық 

жұмысты ұйымдастыруды талдау.
 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай, бір 

жыл үшін есепті жылдың 20 қарашасына қарай.
  16. ҚК түрлерінде, ҚК əскер тектерінде діни экстремизмге қарсы іс-қимыл 

саласындағы идеологиялық жұмыс жоспары (басқа мемлекеттік органдармен 
бірлесіп жүргізілетін іс-шаралар болған кезде жоспарлар осы мемлекеттік ор-
гандармен келісіледі).

 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  17. Əскери бөлімде (мекемеде) діни экстремизмге қарсы іс-қимыл 

саласындағы жұмысты талдау.
 Мерзімі: бір ай үшін – есепті айдың 25-і күніне қарай; тоқсан үшін – есепті 

тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай; жартыжылдық үшін 20 мамырға қарай; 
бір жыл үшін 20 қарашаға қарай.

  18. ҚК түрлерінде, ҚК əскер тектерінде діни экстремизмге қарсы іс-қимыл 
саласындағы жұмыстың жай-күйі туралы жеткізілім.

 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-і күніне қарай, 
жартыжылдық үшін мамырдың 20-сы күніне қарай, бір жыл үшін қарашаның 
20-сы күніне қарай.

  19. Құрылымды бұзатын идеялардың ықпал етуіне ұшыраған адамдарды 
анықтау үшін жеке құрамға сауалнама жүргізу, тестілеу, сұрау нəтижелерін 
талдау.

 Мерзімі: тоқсан сайын 25-і күніне қарай.
  20. Бір жылға арналған əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен 

жұмыс жоспары.
 Мерзімі: жыл сайын 25 желтоқсанға дейін алдағы жылға.
  21. Бір айға арналған əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс 

жоспары.
 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  22. Жұмыс отырыстарының (кеңестерінің) хаттамалары журналы.
  23. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жеке əңгімелесулер 

журналы.
  24. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс туралы есеп бе-

рулер (жеткізілімдер).
 Мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1-і күніне қарай; 

жартыжылдық үшін мамырдың 20-сы күніне қарай, бір жыл үшін қарашаның 
20-сы күніне қарай.

  25. ҚР ҚК əскери қызметшілеріне анонимдік сауалнама жүргізу нəтижелерін 
талдау.

 Мерзімі: ай сайын есепті айдың 25-і күніне дейін.
  26. Психологиялық жұмыс нəтижелері туралы жеткізілім.
 Мерзімі: ай сайын есепті айдың 25-і күніне дейін.
  27. Жас буынды əскерге шақыруды зерделеу нəтижелері туралы жеткізілім.
 Мерзімі: жылына екі рет көктемде жəне күзде жас жауынгер курсын 

аяқтағаннан кейін күнтізбелік 5 күннен кешіктірілмей жасалады.
  28. Жеке құрам арасында өзіне-өзі қол жұмсау көріністерінің алдын алу 

жөніндегі іс-шаралар жоспары.
 Мерзімі: жылына екі рет көктемде жəне күзде есептілік іс-шаралар 

аяқталғаннан кейін күнтізбелік 5 күннен кешіктірілмей жасалады.
  29. Жауынгерлік кезекшілікті, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі қызметті 

атқаруға жіберілген əскери қызметшілерді психологиялық тексеру актісі.
 Мерзімі: мамырдың 20-сы күніне қарай; бір жыл үшін қарашаның 20-сы 

күніне қарай.
  30. Атыс қаруымен жауынгерлік кезекшілікті, қарауылдық қызметті, сондай-

ақ ішкі қызметті атқаруға жеке құрамды жіберу туралы баянат.
 Мерзімі: күнделікті.
  31. Психологиялық көмек көрсетуге өтініш білдірген адамдарды есепке 

алу журналы.
  32. Психологтың диагностикалық жəне профилактикалық əңгімелесулері 

журналы.
  33. Динамикалық байқау тобының журналы.
 Батальондағы (дивизиондағы) құжаттама
  1. Бір айға арналған тəрбие жəне идеологиялық жұмыс жоспары.
 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  2. Батальонда (дивизионда) қорытынды шығару журналы.
  3. Батальонның (дивизионның) жеке құрамын тəртіптік есепке алудың, 

оның жарақаттануы мен қаза табуының бірыңғай журналы.
  4. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтардың жоспар-

конспектілері.
  5. Мемлекеттік-құқықтық даярлық топтары тыңдаушыларының дəптерлері.
  6. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтарға қатысушылығы 

мен үлгерімін есепке алу журналы.
  7. Əскери бөлімнің (мекеменің) психологы атына психологиялық жұмыс 

нəтижелері туралы баянат.
 Мерзімі: апта сайын əр жұмада.
  8. Психологиялық көмек көрсетуге өтініш білдірген адамдарды есепке 

алу журналы.
  9. Психологтың диагностикалық жəне профилактикалық əңгімелесулері 

журналы.
  10. Динамикалық байқау тобының журналы.
 Ротадағы (батареядағы) құжаттама
  1. Бір айға тəрбие жəне идеологиялық жұмыс жоспары.
 Мерзімі: ай сайын 25-і күніне қарай.
  2. Ротада (батареяда) қорытынды шығару журналы.
  3.Ротаның (батареяның) жеке құрамын тəртіптік есепке алудың, оның 

жарақаттануы мен қаза табуының бірыңғай журналы.
  4. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтардың жоспар-

конспектілері.
  5. Мемлекеттік-құқықтық даярлық топтары тыңдаушыларының дəптерлері.
  6. Мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтарға қатысушылығы 

мен үлгерімін есепке алу журналы.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 2-қосымша

 ҚР ҚК жеке құрамымен күнделікті қызметте тəрбие,
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмыстың 

жай-күйін бағалау
  1. Тəрбие жəне идеологиялық жұмыстың жай-күйі мынадай көрсеткіштер 

бойынша бағаланады:

 1) тəрбие жұмысының жай-күйі;
 2) идеологиялық жұмыстың жай-күйі;
 3) əскери тəртіптің жай-күйі;
 4) мəдени-демалыс жұмысының жай-күйі жəне техникалық тəрбиелеу 

құралдарымен қамтамасыз ету;
 5) психологиялық жұмыстың жай-күйі;
 6) жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйі;
 7) ҚР ардагерлерімен жəне ардагерлер ұйымдарымен жұмысты 

ұйымдастырудың жай-күйі;
 8) əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыстың жай-күйі.
  2. Тəрбие жұмысының жай-күйі мынадай болып бағаланады:
  3 балл – жұмыс басшылық құжаттар талаптарына сəйкес ұйымдастырылған, 

жоспарлау жəне есептік құжаттар толық көлемде пысықталған; мемлекеттік-
құқықтық дайындық (бұдан əрі – МҚД) басшылық құжаттар талаптарына сəйкес 
ұйымдастырылған.

 Санаттар бойынша тексерілген оқу топтарының жалпы санынан кемінде 
30%, оқу топтарының 100% оң, оның ішінде кемінде 60% «үздік» деп бағаланған;

 2 балл – жұмыс басшылық құжаттар талаптарына сəйкес ұйымдастырылған, 
жоспарлау жəне есептік құжаттар толық көлемде пысықталған, бірақ жұмысты 
ұйымдастыруға əсер етпейтін жекелеген кемшіліктер бар; МҚД басшылық 
құжаттар талаптарына сəйкес ұйымдастырылған. Санаттар бойынша 
тексерілген оқу топтарының жалпы санынан кемінде 30%, оқу топтарының 
100% оң, оның ішінде кемінде 60% «үздік» жəне «жақсы» деп бағаланған;

 1 балл – жұмыс басшылық құжаттар талаптарын бұзумен ұйымдастырылған, 
жоспарлау жəне есептік құжаттар толық емес көлемде пысықталған, тəрбие 
іс-шаралары өткізілмеген; МҚД басшылық құжаттар талаптарын бұзумен 
ұйымдастырылған. Санаттар бойынша тексерілген оқу топтарының жалпы 
санынан кемінде 30%, оқу топтарының кемінде 90% оң баға алған;

 0 балл – жұмыс ұйымдастырылмаған, жоспарлау жəне есептік құжат тар 
пысықталмаған, МҚД басшылық құжаттар талаптарын бұзумен ұйымдас-
тырылған. Санаттар бойынша тексерілген оқу топтарының жалпы санынан 
кемінде 30%, 10% астамы «қанағаттанарлықсыз» деп бағаланған.

 3. Идеологиялық жұмыстың жай-күйі мынадай болып бағаланады: 
 3 балл – құрылымды бұзатын діни ағымдарға қарсы тұру профилакти-

касы, жеке құрамды құрылымды бұзатын діни ықпалдан қорғау жəне əскери 
ұжымдарға экстремистік идеологияның енуіне жол бермеу жөніндегі жұмыс 
ұйымдастырылған жəне тиісті уəкілетті мемлекеттік органдармен тығыз өзара 
іс-қимылда жүргізіледі жəне қойылатын басшылық құжаттар талаптарына 
сəйкес келеді; Қазақстан Республикасының идеологиялық басымдықтарын 
білуге өткізілген тестілеу барысында тексерілген əскери қызметшілердің 100% 
оң баға алған, жоспарлау жəне есептік құжаттар толық көлемде пысықталған;

 2 балл – құрылымды бұзатын діни ағымдарға қарсы тұру профилак-
тикасы, жеке құрамды құрылымды бұзатын діни ықпалдан қорғау жəне 
əскери ұжымдарға экстремистік идеологияның енуіне жол бермеу жөніндегі 
жұмыс ұйымдастырылған жəне тиісті уəкілетті мемлекеттік органдармен 
тығыз өзара іс-қимылда жүргізіледі жəне негізінен бағаланатын іс-шаралар 
мазмұнына ықпал етпейтін елеусіз кемшіліктер болған кезде қойылатын 
бас шылық құжаттар талаптарына сəйкес келеді (өткізілетін іс-шаралардың 
жоспарлары жəне есептік құжаттары толық емес көлемде пысықталған, 
тиісті уəкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл толық емес көлем-
де ұйымдастырылған); Қазақстан Республикасының идеологиялық басым -
дықтарын білуге өткізілген тестілеу барысында тексерілген əскери қызмет-
шілердің 90% оң баға алған;

 1 балл – құрылымды бұзатын діни ағымдарға қарсы тұру профилакти-
касы, жеке құрамды құрылымды бұзатын діни ықпалдан қорғау жəне əскери 
ұжымдарға экстремистік идеологияның енуіне жол бермеу жөніндегі жұмыс 
ұйымдастырылған жəне бағаланатын іс-шаралар мазмұнына ықпал ететін 
басшылық құжаттар талаптарын елеулі бұзумен өткізіледі (өткізілетін іс-
шаралардың жоспарлары жəне есептік құжаттары пысықталмаған, тиісті 
уəкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл ұйымдастырылмаған); 
Қазақстан Республикасының идеологиялық басымдықтарын білуге өткізілген 
тестілеу барысында тексерілген əскери қызметшілердің 85% оң баға алған;

 0 балл – құрылымды бұзатын діни ағымдарға қарсы тұру профилак-
тикасы, жеке құрамды құрылымды бұзатын діни ықпалдан қорғау жəне 
əскери ұжымдарға экстремистік идеологияның енуіне жол бермеу жөніндегі 
жұмыс ұйымдастырылмаған, жүйесіз жүргізіледі жəне қойылатын басшылық 
құжаттар талаптарына сəйкес келмейді, жоспарлау жəне есептік құжаттар 
пысықталмаған; Қазақстан Республикасының идеологиялық басымдықтарын 
білуге өткізілген тестілеу барысында əскери қызметшілердің 25% астамы 
теріс баға алған.

  4. Əскери тəртіптің жай-күйі мынадай болып бағаланады:
 3 балл – егер əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйі «қанағаттанарлық» 

деп бағаланса (ЖЖК жалпы жиынтық коэффициенті есебіне сүйене отырып); 
əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін есепке алу жəне талдау басшылық 
құжаттардың талаптарына сəйкес ұйымдастырылса; əскери қызметшілердің 
кінəсінен немесе лауазымды адамдардың заңға сыйымсыз əрекеті нəтижесінде 
қылмыстарға жəне жеке құрамның қаза табуына жол берілмесе; əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың артуына жол берілмесе; əскери тəртіпті нығайту бойынша 
(профилактикалық жұмысты ұйымдастыру) жоспарлау жəне есептік құжаттар 
толық көлемде пысықталса;

 2 балл – егер əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйі «қанағаттанарлық» 
деп бағаланса (ЖЖК жалпы жиынтық коэффициенті есебіне сүйене отырып); 
əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін есепке алу жəне талдау басшылық 
құжаттардың талаптарына сəйкес ұйымдастырылса; өткен жылдың ұқсас 
кезеңімен салыстырғанда қылмыстық, əкімшілік құқық бұзушылықтардың, 
əскери қызметшілердің қаза табуы фактілерінің артуына жол берілмесе; 
əскери тəртіпті нығайту бойынша (профилактикалық жұмысты ұйымдастыру) 
жоспарлау жəне есептік құжаттар кемінде 80%-ке пысықталса;

 1 балл – егер əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйі «қанағаттанарлық» 
деп бағаланса (ЖЖК жалпы жиынтық коэффициенті есебіне сүйене отырып); 
əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін есепке алу жəне талдау басшылық 
құжаттардың талаптарын елеулі бұзумен ұйымдастырылса; өткен жылдың 
ұқсас кезеңімен салыстырғанда қылмыстық құқық бұзушылықтардың немесе 
əскери қызметшілердің қаза табуы фактілерінің артуына жол берілсе (50%-тен 
астам емес); əскери тəртіпті нығайту бойынша (профилактикалық жұмысты 
ұйымдастыру) жоспарлау жəне есептік құжаттар кемінде 50%-ке орындалса;

 0 балл – егер əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйі «қанағаттанар-
лықсыз» деп бағаланса (ЖЖК жалпы жиынтық коэффициенті есебіне сүйене 
отырып); əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйін есепке алу жəне талдау 
басшылық құжаттардың талаптарын өрескел бұзумен ұйымдастырылса; 
өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қылмыстық, əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың немесе əскери қызметшілердің қаза табуы фактілерінің 
елеулі артуы байқалса (100%-ке жəне одан астам); əскери тəртіпті нығайту 
бойынша (профилактикалық жұмысты ұйымдастыру) жоспарлау жəне есептік 
құжаттар кемінде 50%-ке орындалса.

  5. Психологиялық жұмыстың жай-күйі мынадай болып бағаланады: 
 2 балл – тексерілген кезеңде өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларына жол беріл-

меген; лауазымды адамдар функционалдық міндеттерін жəне психологиялық 
жұмыс бойынша басшылық құжаттардың талаптарын толық көлемде біледі 
жəне орындайды; психологиялық жұмыс бойынша жоспарлау жəне есептік 
құжаттар 100% орындалған (бұл ретте жүргізілетін жұмыстың сапасына ықпал 
етпейтін шамалы кемшіліктер бар); психологиялық жеңілдету бөлмесі бар жəне 
арналуы бойынша қолданылады, психологиялық жұмыстың материалдық-
техникалық базасы практикалық жұмысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді 
жəне ұдайы жетілдіріледі;

 1 балл – тексерілген кезеңде əскери қызметшілер арасында өзіне-өзі 
қол жұмсау əрекеті фактісі болған; лауазымды адамдар функционалдық 
міндеттерін жəне басшылық құжаттар талаптарын біледі жəне оларды орын-
дайды; психологиялық жұмыс бойынша жоспарлау жəне есептік құжаттары 
80%-ке пысықталған; психологиялық жеңілдету бөлмесі бар; материалдық-
техникалық база психологиялық жұмысты сапалы деңгейде жүргізуге мүмкіндік 
бермейді;

 0 балл – егер тексерілген кезеңде əскери қызметшілердің өзіне-өзі қол 
жұмсау фактісіне жол берілсе жəне 1 балға бағалау талаптарының біреуі 
орындалмаса.

  6. Жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйі мынадай болып 
бағаланады: 

 3 балл – офицерлер мен келісімшарт бойынша əскери қызметшілердің 
МПЖ деңгейі сауалнамалық сұраудың қорытындылары бойынша 74 балдан, 
ал əскерге шақыру бойынша қызмет өткеретін əскери қызметшілер – 70 бал-
дан төмен болмауы тиіс жəне «жоғары» деп бағаланады;
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 2 балл – офицерлер мен келісімшарт бойынша əскери қызметшілердің 
МПЖ деңгейі сауалнамалық сұраудың қорытындылары бойынша 52 бал-
дан төмен емес, ал əскерге шақыру бойынша қызмет өткеретін əскери 
қызметшілердікі 49 балдан төмен емес жəне «тұрақты» деп бағаланады;

 1 балл – сауалнамалық сұраудың қорытындылары бойынша МПЖ деңгейі 
30 балдан төмен емес болуы тиіс жəне «Тұрақты емес» деп бағаланады;

 0 балл – сауалнамалық сұраудың қорытындылары бойынша МПЖ деңгейі 
30 баллға жетпейді жəне «Төмен» деп бағаланады. 

  7. Мəдени-демалыс жұмысының жай-күйі жəне техникалық тəрбиелеу 
құралдарымен қамтамасыз ету мынадай болып бағаланады: 

 2 балл – мəдени-демалыс жұмысын ұйымдастыру бойынша жоспарлау 
жəне есептік құжаттар жəне техникалық тəрбиелеу құралдарымен қамтамасыз 
ету 100% орындалған. 

 Техникалық тəрбиелеу құралдары қолда бар, ақаусыз жəне арналуы 
бойынша пайдаланылады.

 Техникалық тəрбиелеу құралдарын жəне мəдени ағарту мүлкін есепке 
алуды, сақтау мен есептен шығаруды ұйымдастыру басшылық құжаттардың 
талаптарына сəйкес уақтылы жүргізіледі. 

 Бөлімдегі жəне мекемедегі көрнекі үгіт-насихат құралдары басшылық 
құжаттардың талаптарына сəйкес ресімделген.

 1 балл – мəдени-демалыс жұмысын ұйымдастыру бойынша жоспарлау 
жəне есептік құжаттар жəне техникалық тəрбиелеу құралдарымен қамтамасыз 
ету 70%-ке орындалған.

 Техникалық тəрбиелеу құралдары қолда бар, ақаусыз жай-күйде ұсталады, 
бірақ арналуы бойынша пайдаланылмайды. 

 Техникалық тəрбиелеу құралдары мен мəдени ағарту мүлкін есепке 
алуды, сақтау мен есептен шығаруды ұйымдастыру басшылық құжаттардың 
талаптарына сəйкес жүргізіледі, бірақ пысықтауды қажет етеді. 

 Бөлімдегі жəне мекемедегі көрнекі үгіт-насихат құралдары басшылық 
құжаттардың талаптарын шамалы бұзумен ресімделген.

 0 балл – мəдени-демалыс жұмысын ұйымдастыру бойынша жоспарлау 
жəне есептік құжаттар жəне техникалық тəрбиелеу құралдарымен қамтамасыз 
ету кемінде 50%-ке орындалған.

 Техникалық тəрбиелеу құралдары қолда бар, ақаулы жай-күйде ұсталады 
жəне арналуы бойынша пайдаланылмайды. 

 Техникалық тəрбиелеу құралдары мен мəдени ағарту мүлкін есепке 
алуды, сақтау мен есептен шығаруды ұйымдастыру басшылық құжаттардың 
талаптарына сəйкес жүргізілмейді. 

 Бөлімдегі (мекемедегі) көрнекі үгіт-насихат құралдары басшылық 
құжаттардың талаптарын бұзумен ресімделген.

  8. ҚК ардагерлерімен жəне ардагерлер ұйымдарымен жұмыстың жай-күйі 
мынадай болып бағаланады:

 3 балл – ҚК ардагерлерімен жəне ардагерлер ұйымдарымен бірлескен 
жұмыс жоспары əзірленген, бекітілген, осы жоспардың тармақтарына сəйкес 
есептік материал 100% пысықталған, өтініштер қаралған, өтініш иелеріне жа-
уаптар (түсініктеме) уақтылы жолданған;

 2 балл – ҚК ардагерлерімен жəне ардагерлер ұйымдарымен бірлескен 
жұмыс жоспары əзірленген, бекітілген, осы жоспардың тармақтарына 
сəйкес есептік материал 70%-ке пысықталған, бірақ өтініш иесіне жауапты 
(түсініктемені) уақтылы жолдамау фактілері орын алған;

 1 балл – ҚК ардагерлерімен жəне ардагерлер ұйымдарымен бірлескен 
жұмыс жоспары əзірленген, бекітілген, осы жоспардың тармақтарына сəйкес 
есептік материал 40%-ке пысықталған, өтініштер қаралған, бірақ өтініш иесіне 
жауапты (түсініктемені) уақтылы жолдамау фактілері орын алған; 

 0 балл – ҚК ардагерлерімен жəне ардагерлік бірлестіктермен бірлескен 
жұмыс жоспары əзірленбеген немесе атүсті жасалған, өткізілген іс-шаралар 
бойынша есептік материалдар жоқ, ҚР ҚК ардагерлерінен түскен өтініштер 
қаралмаған;

  9. Əскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыстың жай-күйі мы-
надай болып бағаланады:

 3 балл – Отбасы мүшелерімен жұмыс жоспары əзірленген, бекітілген, осы 
жоспардың тармақтарына сəйкес есептік материал 100% пысықталған, өтініш-
тер қаралған, өтініш иелеріне жауаптар (түсініктемелер) уақтылы жолданған;

 2 балл – Отбасы мүшелерімен жұмыс жоспары əзірленген, бекітілген, 
осы жоспардың тармақтарына сəйкес есептік материал 70%-ке пысықталған, 
өтініштер қаралған, бірақ өтініш иелеріне жауапты (түсініктемені) уақтылы 
бермеу фактілері орын алған;

 1 балл – Отбасы мүшелерімен жұмыс жоспары əзірленген, бекітілген, 
осы жоспардың тармақтарына сəйкес есептік материал 40%-ке пысықталған, 
өтініштер қаралған, бірақ өтініш иелеріне жауапты (түсініктемені) уақтылы 
бермеу фактілері орын алған;

 0 балл – Отбасы мүшелерімен жұмыс жоспары əзірленбеген немесе 
атүсті жасалған, өткізілген іс-шаралар бойынша есептік материалдар жоқ, 
келіп түскен өтініштер қаралмаған.

 Тəрбие жəне идеологиялық жұмыстың жай-күйі мынадай болып 
бағаланады:

 «жақсы» –егер жалпы көрсеткіш 16 – 21 балл болса, бұл ретте барлық 
тексерілетін көрсеткіштер 1 балдан төмен болмаса;

 «қанағаттанарлық» – егер жалпы көрсеткіш 11 – 16 балл болса, бұл ретте 
7 тексерілетін көрсеткіш бойынша 1 балдан төмен болмаса;

 «қанағаттанарлықсыз» – егер 11 балдан кем болса немесе 2 тексерілген 
көрсеткіш 0 балға бағаланса.

 Жалпы жиынтық коэффициентін есептеу тəртібі (ЖЖК)
  1. ҚК түрлерінде, əскер тектерінде, өңірлік қолбасшылықтарда, əскери 

бөлімдер мен мекемелерде:

 Кқ – қаза табулар коэффициенті (орны толмас шығындар);
 Кққ – қылмыстық құқық бұзушылық коэффициенті;
 Кəқ – əкімшілік құқық бұзушылық коэффициенті;
 Кж – жарақаттану коэффициенті (жаралану, мертігу);
 4 – орташа арифметикалық мəнді есептеу үшін ескерілетін коэффици-

енттер саны;
 А – орташа айлық мəнді есептеуге арналған айлар саны. 
  2. Қорғаныс министрлігінің, Бас штабтың, ҚР ҚК құрылымдық бөлімше-

лерінде:

 Кқ – қаза табулар коэффициенті (орны толмас шығындар);
 Кққ – қылмыстық құқық бұзушылық коэффициенті;
 Кəқ – əкімшілік құқық бұзушылық коэффициенті;
 Кж – жарақаттану коэффициенті (жаралану, мертігу);
 Көб – əскери полиция органдары желісі бойынша өзге де бұзушылықтар 

коэффициенті;
 5 – орташа арифметикалық мəнді есептеу үшін ескерілетін коэффици-

енттер саны;
 А – орташа айлық мəнді есептеуге арналған айлар саны.
 3 . Əскери басқару органындағы əскери тəртіп пен құқық тəртібінің 

нақты жай-күйі кезең (жыл) қорытындылары бойынша жоғарыда көрсетілген 
коэффициентті қолдана отырып бағаланады:

 «қанағаттанарлық» – егер орташа айлық негізгі жиынтық коэффициент 
(Жжк) шекті «0,5» мəнін қоса алғанда шекті (бастапқы) мəннен аспайтын болса;

 «қанағаттанарлықсыз» - егер орташа айлық негізгі жиынтық коэффициент 
(Нжк) шекті (бастапқы) мəннен «0,5» (0,51 жəне одан жоғары) артық болса.

 Коэффициенттерді есептеу тəртібі
 Əскери қызметшілердіңқаза табу коэффициенті (Кқ) (орны толмас 

шығындар) жеке құрамның жауынгерлік, жауынгерлік емес жəне жанама 
шығындары (оның ішінде өзіне-өзі қол жұмсау, əскери қызметшілер тарапынан 
заңға сыйымсыз əрекеттер, жол-көлік оқиғалары, қауіпсіздік шараларын 
бұзу) коэффициенттерінің сомасынан орташа арифметикалық мəнді есептеу 
жолымен мынадай формула бойынша есептеледі:

 3 – орташа арифметикалық мəнді есептеу үшін сандық көрсеткіш.
 Кжш – жауынгерлік шығын коэффициенті осы формула бойынша 

есептеледі:

Кжеш – жауынгерлік емес шығын коэффициенті осы формула бойынша 
есептеледі:

 Кжш – жанама шығын коэффициенті осы формула бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған қаза табу фактілерінің саны;
 3, 5, 7 – ауырлық индексі;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрам саны;
 1000 – индекстеу көрсеткіші.
 Науқастануы бойынша қайтыс болған əскери қызметшілердің қайтыс болу 

фактілері, егер олар лауазымды адамдардың заңға сыйымсыз əрекеттерінің 
не əрекетсіздігінің салдары болып табылмаса, белгіленген тəртіппен есепке 
алынады, əскери тəртіптің жай-күйін бағалауға кірмейді жəне коэффициентті 
шығару кезіндегі есепке жатпайды.

 Қылмыстық құқық бұзушылықтар коэффициенті (Кққ) процессуалдық 
шешімдер қабылданған (СДТБТ-да тіркеу, қылмыстық іс қозғау), олардың 
ауырлық дəрежесі бойынша жіктелген қылмыстық құқық бұзушылықтар 
коэффициенттері сомасының орташа арифметикалық мəнін есептеу жолымен 
мынадай формула бойынша есептеледі:

 3 – орташа арифметикалық мəнді есептеу үшін сандық көрсеткіш.
 Каақ – аса ауыр дəрежедегі қылмыстық құқық бұзушылықтар коэффициенті, 

мынадай формула бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған құқық бұзушылықтар саны;
 5 – құқық бұзушылық ауырлығының индексі;
 Ж/қ– тізім бойынша жеке құрамның саны;
 1000- индекстеу көрсеткіші.
 Кақ – ауыр дəрежедегі қылмыстық құқық бұзушылықтар коэффициенті 

мынадай формула бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған құқық бұзушылықтар саны;
 5 – құқық бұзушылық ауырлығының индексі;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрамның саны;
 1000 – индекстеу көрсеткіші.

 Кжоқ – жеңіл жəне орта дəрежедегі қылмыстық құқық бұзушылықтар 
коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған құқық бұзушылықтар саны;
 3 – құқық бұзушылық ауырлығының индексі;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрамның саны; 
 1000 – индекстеу көрсеткіші.
 Əкімшілік құқық бұзушылықтар коэффициенті (Қəқ) оларды жасаудың 

мəн-жайларына, орны мен уақытына (қызметтік жəне қызметтен тыс уақытта) 
қарамастан, барлық тіркелген (есепке алынған) əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың орташа арифметикалық мəнін есептеу жолымен есептеледі.

 С – есепке алынған əкімшілік құқық бұзушылықтар саны;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрамның саны;
 10 – индекстеу көрсеткіші.
 Жарақаттар коэффициенті (мертігулер, жараланулар) (Кж) əскери 

қызметшілердің заңға сыйымсыз іс-қимылдары, өзіне-өзі қол жұмсау 
əрекеттері, қауіпсіздік шараларын бұзу жəне өзге де себептер нəтижесінде 
алған жарақаттар коэффициенттері сомасының орташа арифметикалық мəнін 
есептеу жолымен мынадай формула бойынша есептеледі:

 3 – орташа арифметикалық мəнді есептеу үшін сандық көрсеткіш.
 Кзəж – əскери қызметшілердің құқыққа қарсы іс-əрекеттері, оның ішінде 

əскери қызметшілер арасындағы жарғыдан тыс өзара қарым-қатынастар, 
бастық тарапынан билікті, бастыққа қатысты күш қолдану іс-қимылдарының 
нəтижесінде жеке құрам алған жарақаттар коэффициенті, ол мынадай формула 
бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған жарақаттар саны;
 3 – жарақаттану ауырлығының индексі;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрамның саны;
 100 – индекстеу көрсеткіші.
 Көқж – əскери қызметшілердің өзіне-өзі қол жұмсау немесе оларды 

имитациялау əрекеттерін жасауы салдарынан алған жарақаттарының 
коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған жарақаттар саны;
 2 – жарақаттану ауырлығының индексі;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрамның саны;
 100 – индекстеу көрсеткіші.
 Кқшж – егер əскери қызметшілердің іс-қимылдарында кінəсі, заңға 

сыйымсыз əрекеттер белгілері, олардың қолданыстағы заңнамада белгіленген 
қағидалар мен нормаларды бұзуы белгіленсе, оқу-жаттығу сабақтарында 
қауіпсіздік шараларын (техникасын) бұзу жəне өзге де себептер нəтижесінде, 
оның ішінде еңбек шығынынсыз əскери қызметшілер алған жарақаттар 
коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған жарақаттар саны;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрамның саны;
 100 – индекстеу көрсеткіші.
 Көрсетілген коэффициенттерді есептеу кезінде əскери қызметшілердің 

қаза табуына əкеп соқтырған жарақаттар есепке алуға жатпайды, қаза табудың 
(орны толмас шығындардың) коэффициентін шығару кезінде жеке есепке 
алынады.

 Өзге бұзушылықтар коэффициенті (Қөб) əскери қызметшілер қызмет 
уақытында қызмет уақытының регламентін, өткізу режимін бұзу түрінде жəне 
өзге де себептер бойынша жол берген бұзушылықтардың орташа арифме-
тикалық мəнін есептеу жолымен мынадай формула бойынша есептеледі:

 С – есепке алынған тəртіптік теріс қылықтар саны;
 Ж/қ – тізім бойынша жеке құрамның саны;
 100 – индекстеу көрсеткіші.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 3-қосымша

Қазақстан Респуб ликасының
Қарулы Күштерінде негізгі тəрбие іс-шараларының жүйесі

Р/с 
№ Негізгі бағыттар Өткізу

кезеңділігі

1. Мемлекеттік-құқықтық даярлық (таңертеңгі уақытта):

Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігі, Бас штабы құрылымдық

айына 1 – 2 рет 1 
сағаттан, бірақ кəсіби

бөлімшелерінің, Қарулы Күштері бас 
басқармаларының, Тыл жəне қару-жарақ 
бастығы басқармаларының, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштері түрлері 
бас қолбасшыларының, əскер түрлерінің 
тектері, өңірлік қолбасшылықтар 
əскерлері қолбасшыларының, əскери оқу 
орындарының офицерлері

даярлау күндерінде 
жылына кемінде 12 сағат

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері 
əскери бөлімдерінің (бригадалардың, 
полктердің, базалардың, арсеналдардың, 
жекелеген батальондардың, роталардың) 
жəне мекемелердің офицерлері

кəсіби даярлау 
күндерінде айына 4 – 6 
сағаттан 50 сағаттық 
бағдарлама

сержанттар жəне қатардағы жауынгер 
құрамдарының лауазымдарында 
келісімшарт бойынша əскери қызмет 
өткеретін əскери қызметшілер

апта сайын 100 сағаттық 
бағдарлама 2 – 4 
сағаттан

мерзімді əскери қызмет əскери 
қызметшілері;
оқу процесін қамтамасыз ететін 
арсеналдарда, базаларда, əскери 
бөлімдері мен бөлімшелерінде

апта сайын 160 сағаттық 
бағдарлама 2 сағаттан 
2 рет апта сайын 120 
сағаттық бағдарлама 3 
сағаттан

сержанттар жəне қатардағы жауынгерлер 
құрамдарындағы лауазымдарда 
келісімшарт бойынша əскери қызмет 
өткеретін əскери қызметшілер (жаңа 
Əскерлерді жауынгерлік даярлау 
бағдарламасы бойынша айналысатын 
əскери бөлімдер (мекемелер) үшін)

айына 2 – 3 рет 64 
сағаттық бағдарлама 2 
сағаттан

оқу-жаттығуларды, далалық шығуларды 
өткізу уақытында

саяси сағат нысанында 
аптасына 2 рет 1 сағаттан

2. Əскери педагогика жəне психология:
келісімшарт бойынша əскери қызмет 
өткеретін əскери қызметшілермен 
(Қарулы Күштер түріне дейін қоса алған-
да əскери бөлімдер (мекемелер) үшін

кəсіби даярлау 
күндерінде ай сайын 2 
сағаттан 20 сағаттық 
бағдарлама

3. Ақпараттандыру (таңертенгі уақытта):
түрлері бас қолбасшыларының, 
əскер түрлері тектерінің, өңірлік 
қолбасшылықтар əскерлері 
қолбасшыларының басқармаларында 
келісімшарт бойынша əскери қызмет 
өткеретін əскери қызметшілермен

апта сайын 20 минутқа 
дейін дүйсенбі күндері

келісімшарт бойынша əскери қызмет 
өткеретін əскери қызметшілермен əскери 
бөлімдерде (мекемелерде)

апта сайын 20 минуттан 
дүйсенбі жəне бейсенбі 
күндері

мерзімді қызмет əскери қызметшілерімен дүйсенбі, бейсенбі 
жəне сенбі 20 минуттан 
(сенбіде – құқықтық 
тақырыпқа)

оқу-жаттығулар, далалық шығулар өткізу 
уақытында

күн сайын 10 – 15 
минуттан

4. Ұйымдастыру-жоспарлау тəрбие іс-шаралары:
мерзімді қызмет əскери қызметшілері 
үшін кешкі уақытта тəрбие жұмысы

апта сайын 40 минуттан 
аптасына 2 рет (дүйсенбі, 
жұма)

келісімшарт бойынша əскери қызмет 
өткеретін əскери қызметшілермен тəрбие 
жұмысы

апта сайын 40 минуттан 
аптасына
1 рет (дүйсенбі)

қарауылға түсетін жеке құраммен тəрбие 
жұмысы

күн сайын қарауылды 
дайындау кезеңінде 
қарауылға түскен күні 
кемінде 20 – 25 минут

батальондар (дивизиондар), роталар 
(батареялар) ауқымында Ашық есіктер 
күнін өткізу

тоқсанда 1 рет

«Хабар» телеарнасында жаңалықтар 
қарау

күн сайын күн тəртібіне 
сəйкес

мемлекеттік телеарналарда 
əскери-пат риоттық, тақырыптық 
телебағдарламаларды қарау

апта сайын демалысалды 
жəне демалыс күндер 
жоспары бойынша

5. Əскери қызметшілердің жалпы жиналыстары:
түрлері бас қолбасшыларының, əскер 
түрлері тектері, өңірлік қолбасшылықтар 
əскерлері қолбасшыларының 
басқарма  ла рында, əскери бөлімдерде 
(мекемелерде)

жартыжылда 1 реттен 
сирек емес

роталарда (батареяларда) ай сайын
батальондарда (дивизиондарда) 2 айда 1 рет

6. Баспасөз құралдарын (ақпараттық бюллетеньдерді, қабырға 
баспасын) дайындау жəне шығару:
Əскер түрлерінің тектерінде, өңірлік 
қолбасшылықтарда «Хабаршы – 
Вестник» ақпараттық-талдау бюллетені

ай сайын

роталарда жəне оларға 
теңестірілгендерде ақпараттық хабаршы 
(əлемдегі, елдегі, Қарулы Күштердегі 
оқиағалар, бөлімшенің тіршілігі туралы 
қабырға газеті, фотогазеті, өңірлік 
хабаршы, ақпараттар)

айына кемінде 1 рет

«Заң туралы жауынгерге», «Қазақстан 
Республикасының атынан» стенділердегі 
ақпаратты жаңарту (құқықтық білімдер 
бұрышы)

тоқсан сайын

взводтарда жəне оларға 
теңестірілгендерде жауынгерлік парақтар

апта сайын

роталарда, взводтарда жəне оларға 
теңестірілгенде найзағай-парақтар

қажетті шамасына қарай

əскери бөлімдерде жəне мекемелерде 
радиогазеттерді шығару

парктік-шаруашылық 
күндерді өткізу күндері, 
далалық сабақтарды 
(шығуларды, оқу-
жатты ғуларды) өткізу 
барысында

7. Байқау-конкурстар (жарыстар):
түрлерде, əскер түрлерінің тектерінде, 
өңірлік қолбасшылықтар əскерлерінде 
ақпараттық-тəрбие жұмысы бөлмелерінің

жыл сайын 
(желтоқсан) Қазақстан 
Республикасының 
Тəуелсіздігі күнінетүрлерде, əскер түрлерінің тектерінде, 

өңірлік қолбасшылықтар əскерлерінде 
мəдени-демалыс орталықтарының 
(клубтарының)
түрлерде, əскер түрлерінің тектерінде, 
өңірлік қолбасшылықтар əскерлерінде 
психологиялық жеңілдеу бөлмелерінің
əскери бөлімдерде (мекемелерде) 
көркемөнерпаз

тоқсан сайын

үздік əскери бөлім командирінің тəрбие 
жəне идеологиялық жұмыстар жөніндегі 
орынбасарын айқындау

жыл сайын желтоқсан

8. Жауынгерлік оқу жəне əскери қызмет үздіктерін, жауынгерлік сайыс 
озаттарын (көшбасшыларын) құрметтеу:
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(Соңы. Басы 17-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 

түрлерде, əскер түрлерінің тектерінде, 
өңірлік қолбасшылықтар əскерлерінде

жыл сайын оқу жылы үшін 
қорытындылар жасау 
барысындаəскери бөлімдерде (мекемелерде)

батальондарда (дивизиондарда) жəне 
оларға теңестірілгендерде

9. Əскери басқару органдары басшы құрамының қатысуымен сұрақтар 
мен жауаптар кештері:
түрлерінің, əскер түрлері тектерінің, 
өңірлік қолбасшылықтар əскерлерінің 
басшылығымен

гарнизондарға бару 
барысында

əскери бөлімдерде (мекемелерде) тоқсан сайын
құқық қорғау органдарын тартумен 
гарнизонда

жартыжылда бір рет

10. Əскери тəртіп пен құқық тəртібінің жай-күйіне қорытындылар жасау
взводтарда, есептоптарда, экипаждарда, 
бөлімшелерде

күн сайын

желілік батальондарда (дивизиондарда), 
роталарда жəне оларға 
теңестірілгендерде

апта сайын

бригадаларда, базаларда, 
полктерде, жекелеген батальондарда 
(дивизиондарда) жəне оларға 
теңестірілгендерде

ай сайын

ҚР ҚК бас басқармаларында, Тыл 
жəне қару-жарақ бастығының 
басқармаларында, сондай-ақ 
гарнизондар ауқымында

тоқсан сайын

ҚР ҚК түрлерінде, əскер 
түрлерінің тектерінде жəне өңірлік 
қолбасшылықтарда

жартыжыл жəне бір жыл 
үшін

ҚР ҚМ жəне ҚК БШ құрылымдық 
бөлімшелерінде (департаменттерде)

жартыжыл жəне бір жыл 
үшін

ҚР ҚК ауқымында жылына бір реттен сирек 
емес

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 4-қосымша

 Нысан
  

_________ əскери бөлімінде 20___ ж. _______ айындағы психологиялық 
жұмыс нəтижелері туралы жеткізілім

Р/с 
№ Орындалған іс-шаралар М

ҚƏ

КШ
Ə

О
Ф АП

Ж
иы

ны

1. Барлығы зерделенді
2. Пайдаланылған əдісме атауы
3. Барлығы жүргізілген əңгімелесулер

Психологиялық іріктеу жөніндегі жұмыс
4. Барлығы зерделенді
5. Олардың ішінде ұсынылмағандар (тектері 

жəне инициалдары)
Жеке құрамның жеке ерекшеліктерін психологиялық диагностикалау

6. Барлығы жоғары тұрған штабтың сұрау салуы 
бойынша зерделенді

7. Барлығы қолбасшылықтың сұрау салуы 
бойынша зерделенді

8.  Барлығы жаңадан келген əскери қызметшілер 
зерделенді (басқа əскери бөлімдерден 
ауысып келгендер немесе жаңадан 
тағайындалғандар) 

9. Барлығы ұзақ мерзімді іссапарлардан, 
демалыс тардан, науқастанудан кейін 
келгендер зерделенді

10. Барлығы бос лауазымға тағайындау үшін 
зерделенді

11. Барлығы жауынгерлік даярлық жөніндегі іс-
шараларымен байланысты зерделенді (əуе-
десанттық даярлық, штаттық оқ ату, жарысқа 
дайындық, оқу-жаттығуларға қатысу, парадқа 
қатысу, қызметтік іссапарлар)

12. Барлығы он күндіктер өткізумен байланысты 
зерделенді (он күндік атауы, санаты)

13. Барлығы жеке ерекшеліктерді айқындау үшін 
зерделенді

14. Барлығы психологиялық көмек көрсету 
процесінде зерделенді

15. Барлығы əскери қызметшінің жеке өтініші бой-
ынша зерделенді

Бөлімшелердегі топтық процестерді зерделеу
16. Барлығы бөлімшелер зерделенді
17. Барлығы жаңадан құрылған бөлімшелер 

зерделенді
Жауынгерлік кезекшілікті, қарауылдық жəне ішкі қызметті психологиялық 

сүйемелдеу
18. Барлығы зерделенді
19. Пайдаланылған əдістемелер атауы
20. Барлығы əңгімелесулер мен тренингтер 

өткізілді
Өз-өзіне қол жұмсау профилактикасы бойынша

психологиялық жұмыс
21.  Барлығы өз-өзіне қол жұмсау тəуекелінің 

жоғары деңгейімен анықталған əскери 
қызметшілер (азаматтық персонал) 

22. Барлығы медициналық (психиатриялық) қарап 
тексеруге жіберілгендерді

23. Барлығы психологиялық денсаулық 
көрсет кіштері бойынша ҚР ҚК қатарынан 
шығарылды

24. Барлығы осы Қағидалардың 64-тармағына 
сəйкес профилактикалық іс-шаралар 
жүргізілді

Жеке құраммен психологиялық даярлық
25. Барлығы жауынгерлік даярлық іс-шаралары 

барысында іс-шаралар өткізілді
26. Барлығы арнайы сабақтар мен тренингтер 

өткізілді
Жеке құрамға психологиялық көмек көрсету

27. Барлығы жеке құрамның бастамасы бойынша 
консультациялар өткізілді

28. Барлығы қолбасшылықтың бастамасы 
бойынша консультациялар өткізілді

29. Барлығы психологтың бастамасы бойынша 
өткізілді

30. Барлығы лауазымды адамдармен 
консультациялар өткізілді

31. Барлығы тренингтер өткізілді
Жеке құрамды психологиялық ағарту

32. Барлығы командирлік (кəсіби) даярлық (сабақ 
тақырыбы) жүйесінде сабақтар өткізілді

33. Барлығы дəрістер өткізілді
34. Барлығы тренингтер өткізілді
35. Барлығы кітапшалар, бюллетеньдер, 

плакаттар жəне басқа да ақпараттық 
материалдар əзірленді

Динамикалық бақылау тобымен жұмыс
36. Барлығы зерделеу жүргізілді (адам саны)
37. Барлығы консультациялар өткізілді

  
Ескертпе:
 МҚƏ – мерзімді қызметтегі əскери қызметшілер;
 КШƏ – қатардағы жауынгер жəне сержанттар мен қатардағы жауынгерлер 

құрамындағы келісімшарт бойынша əскери қызметшілер;
 ОФ – офицерлер;
 АП – азаматтық персонал.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 5-қосымша

Нысан
  Динамикалық байқау журналы

 Р/с 
№ 

Əскери атағы, Т.А.Ж. 
(болған жағдайда), 
бөлімшесі

Есепке қойған күні 
жəне себебі, тексеру 
мəліметтері

Психологиялық-
профилактикалық 
іс-шаралар

Ес
ке
рт
пе

1.
2.

  
Ескертпе:
 1. «Ескертпе» деген бағанында бөлімше лауазымды адамдарының 

танысқаны туралы белгі қойылады.
 2. ҚР ҚК-ден денсаулық жағдайы бойынша шығарылған немесе басқа 

бөлімге ауысқан кезде журналға тиісті белгі жасалады.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 6-қосымша

Нысан

 Психологтың диагностикалық жəне профилактикалық 
əңгімелесулер журналы

Р/с 
№

Əскери атағы, Т.А.Ə. (болған 
жағдайда)

Бө
лі
мш

е

Ту
ға
н 
жы

лы

Ə
ңг
ім
ел
ес
у 

нə
ти
же

ле
рі

Ұс
ын

ыс
та
р

Ес
ке
рт
пе

Əңгімелесу өткізілген күні
1.
2.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 7-қосымша

Нысан

Жауынгерлік кезекшілікке, жауынгерлік, қарауылдық жəне ішкі 
қызметке түсуге жіберілген əскери қызметшілерді психологиялық 

тексеру АКТІСІ
Р/с № Əскери 

атағы
Т.А.Ə. (болған 
жағдайда)

Психологиялық 
зерделеу 
нəтижелері

Қорытын-
дылар

Ескертпе

№ 1 бөлімше
1.
2.

№ 2 бөлімше
3.
4.

Психологиялық жұмыс маманының лауазымы, əскери атағы, тегі жəне 
инициалдары, қолы

 20__ жылғы «__» _________
  Ескертпе:
 1. «Психологиялық зерделеу нəтижелері» деген бағанында жеке тұлға-

ның жекелеген қасиеттерінің белгісін көрсетумен психологиялық тестілеу 
нəти желері көрсетіледі.

 2. «Қорытындылар» деген бағанында психологиялық жұмыс маманының 
ұсы нысы жазылады (ұсынылады, шартты түрде ұсынылады немесе ұсыныл-
майды).

 3. «Ескертпе» деген бағанында жауынгерлік кезекшілікке, жауынгерлік, 
қарауылдық жəне ішкі қызмет өткеруге кедергі жасайтын қосымша жағдайлар, 
сондай-ақ əңгімелесулер мен байқау нəтижелері сипатталады.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларына 8-қосымша

Нұсқа

 Психологиялық көмекке өтініш білдірген адамдарды есепке алу 
журналы

Р/с 
№

Əскери 
атағы, 
(бөлімше)

Т.А.Ə 
(болған 
жағдайда)

Туған 
күні

Психоло-
гиялық 
мəртебесі

Тексеру 
нəти-
желері

Көрсетіл-ген 
психоло-
гиялық 
көмек Ес

ке
рт
пе

1.
2.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке құрамымен тəрбие, 
əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларында 9-қосымша

Психологиялық іріктеу (зерделеу) картасы 
 Т.А.Ə. ______________________________________________________
 Туған күні: __________________________________________________
 Туған жері: __________________________________________________
 Білімі: ______________________________________________________
 Шақырылатын лауазымы: _____________________________________
 Отбасы жағдайы: _____________________________________________
 Ұлты: _______________________________________________________
 

Психологиялық зерделеу нəтижелерін сипаттау
I. Интеллектуалдық қабілеттері жəне психикалық тану процестері
II. Жеке ерекшеліктері
 Қорытынды: ________________________________________
 Лауазымы, əскери атағы, тегі жəне инициалдары, психологиялық жұмыс 

маманының қолы
 20__ жылғы «__» _______
 Ескертпе:
 Қажет болған кезде психологиялық іріктеу картасына қосымша психо-

логиялық зерделеу материалдары (графиктер, схемалар, кестелер, бланкілер) 
қоса беріледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы      
23 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№18715 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРҒАНЫС МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 27 мамыр           №378         Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріндегі өрт қауіпсіздік шаралары жөніндегі 

нұсқауды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 16 тамыздағы № 1074 
үкімімен «Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің ережесін 
бекітуі бойынша» 21 тармағы 19-56) тармақшасына с əйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде 
өрт қауіпсіздігін шараларын ұйымдастыру жөніндегі нұсқау бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Тылы жəне қару-жарақ 
бастығына Қазақстан Республикасының заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігіне 
мемлекеттік тіркеу;

2) мем лекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмелері мерзімді баспасөз басылымдарына 
жəне «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің республикалық құқықтық 
ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы ре спубликалық 
мемлекеттік кəсіпорнының «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми 
түрде жариялау үшін жолдау;

3) ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің интернет-қорына орналастыруы;

 4) мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 
2 тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларымен қарастырылған шаралардың 
орындалуы туралы Қазақстан Республикасының Заң департаментіне 
мəліметтердің жолдануы қамтамасыз етілсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрінің орынбасары генерал-майор Б.Ж. Құрманбаевқа жүктелсін.

 4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізілсін.

 5. Осы бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі
генерал-майор Н.ЕРМЕКБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
 ________________________
 2019 жылғы «__» __________

Қаза қстан Республикасы Қорғаныс министрінің
 2019 жылғы 27 мамырдағы № 378 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі өрт қауіпсіздігі 
шаралары туралы нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі өрт қауіпсіздігі шара-

лары туралы нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштеріндегі (бұдан əрі – ҚР ҚК) өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі 
заңнаманы қолдануды нақтылайды.

 2. Өрт қаупсіздігі шараларына:
 1) өртке қарсы қорғаныс қызметін ұйымдастыру (өрт сөндіру наряды, өрт-

бекеттік қызметті өткеру, өртке қарсы қорғаныс командалары, өртке қарсы 
қорғау мүлкімен қамтамасыз ету);

 2) өрт-профилактикалық жұмысты ұйымдастыру (өрт-профилактикалық 
жұмысты жүргізу, жеке құрамды өрт-профилактикалық тұрғысынан даярлау, 
əскери бөлімдердің (мекемелердің) өртке қарсы қорғаныс жай-күйін өрт-
техникалық тұрғысынан тексеру , ҚР ҚК объектілерінде өрт қауіпсіздігі шара-
лары) жатады.

 3. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
 1) ҚР ҚК-ның өртке қарсы қорғанысы – өрт шығу қаупін болжау мен талда-

уды, өрт-профилактикалық іс-шараларды жүргізуді, өртті анықтау жəне сөндіру 
техн икалық құралдарын енгізуді, адамдарды, қару-жарақты, əскери техника 
мен əскери мүлікті қорғау жəне қауіпсіз эвакуациялау үшін жағдайлар жасауды 
қамтитын іс-шаралар кешені;

 2) өрт-бақылау орга ны – ҚР ҚК-ның, əскер түрлерінің, əскер тектерінің, өңір-
лік қолбасшылықтардың жəне гарнизондардың өртке қарсы қорғаныс қызметі;

 3) өрт профилактикасы – адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
өрт шығуды болдырмауға, оның өршуін шектеуге, сондай-ақ нəтижелі өрт 
сөндіру үшін жағдайлар жасауға бағытталған ұйымдастыру жəне техникалық 
іс-шаралар кешені;

 4) өрт сөндіру бекеті – өртке қарсы қорғанысты ұйымдастыру үшін арналған 
орын немесе учаске.

2-тарау. Өртке қарсы қорғаныс қызметін ұйымдастыру жəне өрт 
қауіпсіздігі шаралары

1-параграф. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің өртке қарсы 
қорғаныс қызметтерін ұйымдастыру

 4. Əскери бөлім (мекеме) объектілерінің өрт қауіпсіздігі шараларын 
қамтамасыз ету жəне жеке құрам үшін қауіпсіз жағдайлар жасау үшін бөлім 
командирі (мекеме бастығы) əскери бөлімдер мен мекем елер жеке құрамының 
Қазақстан Республикасы  Үкіметтің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 «Өрт 
қауіпсіздік ережелерін бекіту туралы» қаулысында (бұдан əрі – ӨҚЕ) көрсетілген 
өрт қауіпсіздігі талаптарын зерделеу жөніндегі өртке қарсы іс-шараларды 
уақтылы жүргізуді ұйымдастырады.

 5. Əскери бөлім (мекеме) өртке қарсы қорғаныс қызметінің лауазымды 
адамдары жəне тəуліктік наряды жеке құрамның ӨҚЕ-нің талаптарын орын-
дауына ұдайы бақылауды жүзеге асырады.

 6. Əскери бөлімдер мен мекемелерде (гарнизондарда) өртке қарсы 
қорғаныс қызметті:

 1)  штаттық өртке қарсы қорғаныс командалары;
 2) штаттан тыс өрт сөндіру командалары жүзеге асырады.
 7. Штаттық өртке қарсы қорғаныс командаларының, штаттан тыс өрт 

сөндіру командаларының жəне есептоптардың жеке құрамы өртке қарсы 
қорғаныс қызметін атқарумен байланысты емес нарядтардан босатылады.

 8. Өрт сөндіру техникасын (мотопомпаларды), жабдық пен құрал-сайман-
дарды тікелей мақсаты бойынша пайдаланбауға, сондай-ақ өрт сөндіру 
депосы ның ғимараттарында өртке қарсы қорғаныс қызметіне қатысы жоқ адам-
дарды, бөлімшелер мен техниканы орналастыруға жол берілмейді.

2-параграф. Өрт сөндіру наряды
 9. Өрттен сақтандыру жəне оны сөндіру жөніндегі қызметті өткеру, сондай-

ақ бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін өртке қарсы 
қорғаныс командалары құрамынан күн сайын тəуліктік өрт сөндіру наряды 
тағайындалады. Қалған жеке құрам өртке қарсы қорғаныс командасының 
резервін құрайды.

 10. Өрт сөндіру нарядының қызмет өткеруі жауынгерлік  міндетті орындау 
болып табылады жəне жеке құрамнан Қазақстан Республикасы Президентінің 
2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының ішкі 
қызмет жарғысының (бұдан əрі – ІҚЖ) жəне осы Нұсқаулықтың талап-
тарын нақты сақтауды, жоғары қырағылықты, пəрменді табандылықты, 
бастамашылдықты жəне адамдар мен əскери мүлікті өрттен құтқаруға жəне 
сақтауға жауапкершілік сезімін талап етеді.

 Наряд құрамы өртке қарсы қорғаныс командасы жеке құрамының санына 
жəне өрт сөндіру автомобильдерінің қолда барына байланысты айқындалады.

 11. Өрт сөндіру нарядының құрамына:
 1) наряд бастығы;
 2) жүргізушілер (моторшылар);
 3) қаруланудағы арнайы жəне қайта жабдықталған өрт сөндіру машина-

ларының, автомобильдердің (мотопомпалардың), сондай-ақ бірінші кезекте 
құтқару жұмыстарын орындау үшін арналған техниканың саны есебінен өрт 
сөндіруші (өрт сөндіруші-құтқарушы);
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(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 

 4) өрт сөндіру бекеттерінің саны бойынша бекетшілер тағайындалады.
 12. Мемлекеттік мереке жəне күзетілетін объектілер (арсеналдар, базалар, 

қоймалар) аумағында жоғары өрт қауіптілігімен байланысты жаппай тиеу-түсіру 
жұмыстарын жүргізу күндері əскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) 
шешімі бойынша өртке қарсы қорғанысты күшейту мақсатында өртке қарсы 
қорғаныс командасының резерві немесе əскери бөлімнің (мекеменің) басқа 
да бөлімшелері есебінен өрт сөндіру нарядының санын арттыру жүргізіледі.

3-параграф. Өрт-бекеттік қызметті өткеру
 13. Өрт сөндіру бекеттері анағұрлым өрт қауіпті объектілерде, найзағай 

уақытында жұмыстарды жүргізу кезінде қойылады.
 14. Күзетілетін  объектілерде от қауіпті, жаппай тиеу-түсіру жəне регла-

менттік жұмыстарды жүргізу, зымырандарға отын құю жəне іске қосу, 
ұшақтардың (тікұшақтардың) ұшуы кезінде өртке қарсы қорғанысты қамтамасыз 
ету үшін өрт сөндіру автомобилінде жауынгерлік есептоп бөлінеді.

 15. Өртке қарсы қорғаныс командасында жауынгерлік қабілетті резерв 
қалады жəне жұмыстарды ж үргізу орнымен телефон байланысы (радиобай-
ланыс) орнатылады.

 16. Өрт сөндіру бекеттері:
 1) өрт шығудан сақтандыру үшін;
 2) бекетте немесе оның маңында өрт шыққан жағдайда өртке қарсы 

қорғаныс командасын уақтылы шақырту үшін;
 3) бекетте тұтануларды жəне өртті қолда бар құралдармен жою үшін 

қойылады.
 17. Орман аймағында орналасқан немесе көп ғимараттары ағаштан 

салынған, сондай-ақ өрт дабылдамасы жəне телефон байланысы жоқ əскери 
қалашықтарда (мекемелерде) бекеттер өрт шығуын анықтау жəне өртке қарсы 
қорғаныс командасына олар туралы хабарлау үшін қадағалау мұнараларына 
қойылады.

 18. Өрт сөндіру бекеттері күзетілетін объектілердің маңыздылығына, 
олардың өрт қауіптілігіне жəне қызмет өткеру уақытына байланысты ұдайы 
немесе уақытша болуы мүмкін.

 19. Өрт сөндіру бекеттерінің саны, бекеттерді күзету жəне орналастыру 
тəртібі бекеттер осы Нұсқаулыққа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өрт 
сө ндіру нарядының ведомосында айқындалады, оны өртке қарсы қорғаныс 
командасының бастығы əзірлейді.

 Өрт сөндіру бекетінде өртке қарсы қорғаныс командасымен телефон бай-
ланысы жəне өрт сөндіру құралдары орнатылады.

 20. Өрт сөндіру бекетінің бекетшісі өрт сөндіру нарядының бастығына 
бағынады.

 21. Бекетшілерді ауыстыру үшін өрт сөндіру наряд ының бастығы кезекті 
ауысымның бекетшілерін өртке қарсы қорғаныс командасы депосының гара-
жында бір қатарға сапқа тұрғызады, олардың міндеттері туралы естеріне са-
лады жəне қызмет өткеру бойынша нұсқаулар береді.

4-параграф. Өртке қарсы қорғаныс командалары
(өрт сөндіру есептоптары)

 22. Əскери бөлімдерде (мекемелерде) штаттық өртке қарсы қорғаныс 
 командалары ҚР ҚК əскери қызметшілерімен жасақталады. Өртке қарсы 
қорғаныс командасының құрамына мерзімді қызмет əскери қызметшілерін 
қосуға жол берілмейді.

 23. Өрт сөндіру техникасының (мотопомпалардың) саны мен түрі 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы 
№ 348 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
мемлекеттік Тізімінде 2015 ж ылғы 24 шілдеде № 11741 болып тіркелген) бейбіт 
уақытқа арналған Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін өртке қарсы 
қорғаныс мүлікпен жабдықтау нормаларына сəйкес айқындалады.

 24. Өртке қарсы қорғаныс командалары бөлімшелерден тұрады. 
Бөлімшелер құрамынан өрт сөндіру автомобильдеріне жауынгерлік есептоп-
тар бөлінеді.

 25. Өрт сөндіру есептобы жеке құрамының саны өрт сөндіру техникасының 
тактикалық-техникалық сипаттамаларымен айқындалады жəне өрт сөндіру 
құралдарын толық өрістету, құтқару жұмыстарын жүргізу жəне ө рт сөндіру на-
рядында қызмет өткеру мүмкіндігін қамтамасыз  етуге тиіс.

 26. Өртке қарсы қорғаныс бөлімшелерінің саны қызметті сапалы өткеруді 
ұйымдастыру мүмкін болмаған жағдайда штаттық жеке құрамға əскери бөлім 
командирінің (мекеме бастығының) бұйрығымен саны кемінде 5 адам қосымша 
жеке құрам тағайындалады.

 27. Штаттық өртке қарсы қорғаныс командасы жоқ əскери бөлімде (меке-
меде) əскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) бұйрығымен саны 5 – 
15 адамға дейін штаттан тыс өрт сөндіру командасы құрылады.

 28. Өртке қарсы қорғаныс командасынан өрт сөндіру наряды бөлінеді, ол 
өрт сөндіру бекеттерінде тəулік бойы немесе əскери бөлім командирі (ме кеме 
бастығы) айқындаған уақыт ішінде кезекшілік атқарады.

 29. Бірнеше əскери бөлім (мекеме) орналастырылған əскери қалашықтарда 
гарнизон бастығының шешімімен штаттан тыс бір гарнизондық өрт сөндіру 
құрама командасы құрылуы мүмкін.

 30. Штаттан тыс өрт сөндіру командасының құрамынан күн сайын өрт 
сөндіру наряды тағайындалады, ол бөлім (мекеме) бойынша кезекшіге жəне 
штаттан тыс өрт сөндіру командасының бастығына бағынады.

 31. Штаттан тыс өрт сөндіру командасының құрамына:
 1) наряд бастығы;
 2) өрт сөндіру автомобильдерінің (мотопомпаларының) саны бойынша 

жүргізушілер (моторшылар) кіреді.
 32. Штаттан тыс өрт сөндіру командалары өрт сөндіру немесе басқа да 

өрт сөндіруге бейімделген автомобильдермен, мотопомпалармен, сондай-
ақ жылытылатын үй-жайларда орналастырылатын өрт сөндіру жабдығымен 
қамтамасыз етілуі мүмкін.

 33. Əскери мүлікпен жəне жауынгерлік техникамен жұмыс жүргізу орын-
дарында ӨҚЕ-нің сақталуын бақылау, шыққан өртті сөндіру жəне мүлікті (тех-
никаны) эвакуациялау үшін өрт сөндіру есептоптары тағайындалады.

 34. Өрт сөндіру есептоптарына жұмыс істеу орындарында өрт қауіпсіздігі 
шараларының орындалуын бақылау, өрт шығу туралы хабардар ету, өрт 
сөндіру жəне мүлікті (техниканы) эвакуациялау жүктеледі.

 35. Əскери бөлімдердің (мекемелердің) бөлімшелерінде (мекемелерінде) 
кү н сайын кешкі тексеру (жұмыс күні) аяқталғаннан кейін рота бойынша кезекші 
өрт шыққан жағдайға өрт сөндіру есептобын нақтылайды.

5-параграф. Өртке қарсы қорғаныс мүлкімен қамтамасыз ету
 36. ҚР ҚК-ның құрамаларын, əскери бөлімдерін (мекемелерін) өртке қарсы 

қорғаныс мүлкімен қамтамасыз етуді бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
– мемлекеттік мекемелер жүргізеді.

 37. Əскерлерді пəтерлерге орналастыру бас басқармасы мыналарды ор-
натуды, қызмет көрсетуді, жөндеуді қамтамасыз етеді:

 1) автоматты өрт дабылдамасын;
 2) күрделі құрылыс жəне жөндеу кезіндегі автоматты өрт сөндіру жүйелерін;
 3) найзағайдан қорғау құрылғыларын;
 4) сыртқы жəне ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды (өрт сөндіру кран-

дары, гидранттар, су тоғандары);
 5) электр шаруашылығын; 
 6) жанар-жағармай қоймалары жерүсті резервуарлары топтарының, зы-

мырандарды, қару мен оқ-дəрілерді сақтау орындарының айналасын топырақ 
үюді. 

 38. Өртке қарсы қорғаныс басқармасы мынадай өрт-техникалық өнімдермен:
 1) шынжыр табанды өрт сөндіру машиналарымен;
 2) өрт сөндіру автомобильдерімен жəне жиынтықтаушы өрт-техникалық 

қару-жарағымен;
 3) тасымалданатын жəне жылжымалы өрт сөндіру мотопомпаларымен; 
 4) барлық тасымалданатын, алып жүрілетін жəне жылжымалы өрт 

сөндіргіштер түрлерімен;
 5) жеке қорғану құралдарымен (өрт сөндірушінің жауынгерлік киімімен);
 6) барлық диаметрдегі өрт сөндіру құбыртүтіктерімен;
 7) өрт қалқандарымен жəне құралдарымен;
 8) шығыс материалдарымен (көбіктүзгішпен, оттан қорғау құрамымен) 

қамтамасыз етеді.

3-тарау. Өрт-профилактикалық жұмысты ұйымдастыру жəне
өрт қауіпсіздігі шаралар

1-параграф. Жұмысты жоспа рлау
 39. Өрт-бақылау органдары лауазымды адамдарының жұмысы:

 1) бір жылға  арналған жұмыс жоспарында;
 2) айлық жұмыс жоспарларында айқындалады.
 Жоспарларды əскери бөлім командирі, өртке қарсы қорғаныс қызметі 

бағынысында болатын мекеме бастығы бекітеді.
 40. Айлық жұмыс жоспарлары өрт-профилактикалық  жұмысты жəне өрт 

жағдайын талдауды ескере отырып, жылдық жоспар негізінде жасалады.
 41. Жұмыс жоспарлары тікелей əскери бөлімде (мекемеде) тексерумен 

жəне бөлім (мекеме) қолбасшылығына практикалық көмек көрсетумен болу 
бір тəуліктен аспайтындай жасалады.

 42. Жұмыс жоспарында:
 1) жылыту маусымы басталар алдында, сондай-ақ мұржаларды күйеден 

тазалағаннан, жөндегеннен кейін, бірақ айына бір реттен сиретпей – жылыту 
құрылғыларын, пештерді, мұржаларды;

 2) тоқсанына бір рет (клубтарда, офицерлер үйлерінде – айына бір реттен 
сиретпе й) – электр жабдығын;

 3) бір айда бір рет – ғимараттардың жертөлелері мен шатырлық үй-
жайларын;

 4) көктемгі жəне күзгі кезеңдерде – өрт сөндіру су тоғандарын, гидрант-
тарды, суды жинау мен ағызу крандарын мақсатты тексерулер көзделеді.

 43. Жұмыстар тізбесі осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сəйкес ны сан бойын-
ша əскери бөлім (мекеме) өртке қарсы комадасының ұйымдастыру-профилак-
тикалық іс-шаралары мен шаруашылық жұмыстарының бір айлық жоспарына 
жеке бөлім болып енгізіледі.

 44. Өрт-профилактикалық жұмысты жүргізуге өртке қарсы қорғаныс 
командасының барлық жеке құрамы тартылады. Ғимараттар мен құрылыстардың 
өртке қарсы жай-күйін тексеру мынадай мерзімдерде жүргізіледі:

 1) қойма үй-жайлары, сақтау орындары, ашық сақтау алаңдары, цехтар, 
шеберханалар, техн икамен жəне мүлікпен жұмыс істеу пункттері, ангарлар, 
гараждар, парктер мен басқа да өрт қаупі бар объектілер – күн сайын жұмыс 
уақытында жəне олардағы жұмыс аяқталғаннан кейін жабылар алдында;

 2) казармалар, жатақханалар, штабтар, клубтар, асханалар, монша-кір 
жуу үй-жайлары, қазандықтар, медициналық пункттер, спорт залдар, оқу кор-
пустары, дүкендер, кітапханалар – аптасына бір реттен сиретпей.

 45. Жыл сайын өрт қауіпті кезеңдерде ҚР ҚК-ның мемлекеттік мекемелерінің 
кешенді комиссиялары жəне жоспарлы тексерулермен əскери бөлімдер 
зымыранды-артиллери ялық қару-жарақ (бұдан əрі – ЗАҚ) қоймаларының, 
арсеналдардың жəне қару-жарақ (оқ-дəрілер) сақтау баздарының өртке қарсы 
жай-күйі тексеріледі.

2-параграф. Өрт-профилактикалық жұмысты жүргізу
 46. Өрт-профилактикалық жұмысты:
 1) өртке қарсы қорғаныс қызметінің (командасының) бастығы – күн сайын 

жұмыс жоспарына сəйкес;
 2) жү ргізушілерді қоспағанда, өртке қарсы қорғаныс командасының жеке 

құрамы – өрт сөндіру бекеттерінде болған кезде жүргізеді.
 47. Өртке қарсы қорғаныс командасының лауазымды адамдары тексеру 

нəтижелерін тексерілетін бөлімше (объект) командиріне (бастығына) жəне 
өртке қарсы қорғаныс командасының (қызметінің) бастығына баяндайды.

 Тексеру кезінде анықталған жəне тексерушінің қатысуымен жойылмаған 
немесе оларды жою үшін қаржы қаражатын бөлу жəне уақыт талап 
етілетін кемшіліктер осы Нұсқаулыққа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
профилактикалық жұмыстар журналына енгізіледі.

 Кемшіліктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған жағдайларда 
өртке қарсы қорғаныс қызметінің, командасының бастығы ол тура лы бөлім 
командиріне (мекеме бастығына) баянатпен баяндайды.

 48. Осы объектілердің өртке қарсы жай-күйіне жауаптылардың қатысуымен 
бөлім (мекеме) өрт  сөндіру нарядының адамдары күн сайын қарап тексеру-
ге жататын жарылу-өрт қаупі бар үйлер мен құрылыстар (сақтау орындары, 
қоймалар, парктер, ангарлар, цехтар, шеберханалар) тізбесі əскери бөлім 
командирінің (мекемебастығының) бұйрығымен бекітіледі.

 49. Тексеру барлық үй-жайлар қаралған, анықталған кемшіліктер жойылған, 
электр құрылғылары өшірілген, сыртқы ажыратқыш ажыратылған жəне 
мөрленген, кіретін есік құлыпқа жабылған жəне мөрленген кезде аяқталды 
деп саналады.

 Тексеру нəтижелері осы Нұсқаулыққа 4-қосы мшаға сəйкес нысан бойын-
ша жабылар алдында объектілердің өртке қарсы жай-күйін тексеру журналы-
на енгізіледі.

 50. Оттан қорғау құрамды  жағу (сіңдіру) жөніндегі жұмыстар, ғимараттар 
мен құлырыстар өрт сөндіргіштерінің барлық түрлерін қайта зарядтау, сы-
нау жəне жөндеу, сыртқы өрт сөндіру баспалдақтарын жəне шатырлардағы 
қоршауларды пайдаланып сынаулар тікелей мүдделі мемлекеттік мекемелердің 
қаражаты есебінен жүргізіледі.

3-параграф. Жеке құрамды өрт-профилактикалық
тұрғысынан даярлау

 51. Өртке қарсы даярлық əскери бөлімдердің жеке құрамын өрттен 
сақтандыру шарал арына, өрт сөндіру құралдарын қолдану тəртібіне жəне 
өрт шыққан кездегі іс жүзіндегі іс-қимылдарға оқытып-үйрету мақсатында 
ұйымдастырылады жəне жүргізіледі.

 52. Өрт қаупті өндірісі бар арсеналдарда, базаларда, қоймаларда, 
кəсіпорындарда жəне əскери бөлімдерде (мекемелерде) жаңадан жұмысқа 
кіретін азаматтық персонал адамдары (қызметшілер) мен жұмысшылар өрт 
қауіпсіздігі шаралары жəне өрт шыққан кездегі іс-қимылдар бойынша нұсқау 
беруден өтеді, ол туралы мəліметтер осы Нұсқаулыққа 5-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша əскери бөлімнің (мекеменің) жеке құрамына өртке қарсы 
қорғаныс жөнінде нұсқау беруді есепке алу журналына енгізіледі.

 Жұмысқа қабылдау кезінде өртке қарсы қорғаныс қызметінің бастығы 
нұсқау беруді, объектінің (қойманың, шеберхананың, цехтың) өртке қарсы жай-
күйіне  жауапты адам тікелей жұмыс орнында қайта нұсқау беруді жүргізеді.

 53. Əскери бөлімдердің командирлерін (мекеме бастықтарын) жəне өрт 
қауіпсіздігіне жауапты адамдарды өртке қарсы режим бөлігінде өрт қауіпсіздігі 
саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарын білу ауқым ында 
өрт-техникалық минимума даярлауды жəне штаттық өртке қарсы қорғаныс 
командаларының мамандарын мамандықтар бойынша оқытуды əскери 
бөлімдер (мекемелер) жүргізеді.

4-параграф. Əскери бөлімдердің (мекемелердің) өртке қарсы жай-күйін 
өрт-техникалық тұрғысынан тексеру

 54. Өрт-бақылау органдары жұмысының негізгі нысаны командирлер-
ге (бастықтарға) объектілердің өртке қарсы қорғанысы мəселелерін шешу-
де, өрттен сақтандыру ісіндегі жеке құрамның жұмысын ұйымдастыруды 
жақсартуда, əскери қызметшілерді өрт қауіпсіздігі шараларына  жəне өрт 
шыққан кездегі іс-қимылдарға оқытып-үйретуде, профилактикалық жұмыстың 
оң тəжірибесін, нысандары мен əдістерін енгізуде практикалық көмек көрсету 
болып табылады.

 55. Өрттен сақтандыру мақсатында ҚР ҚК өрт-бақылау органдары:
 1) өртке қарсы қорғанысты ұйымдастыру жəне оның жай-күйі;
 2) өрт профилактикасы;
 3) өрт-техникалық комиссиялардың, қызметтердің жəне штаттан тыс өрт 

сөндіру командаларының жұмысы;
 4) өртке қарсы қорғаныс командалары құжаттарының бар болуы, жай-күйі 

мен жүргізу бойынша бақылауды жүзеге асырады.
 56. Штаттық өртке қарсы командаларында:
 1) өрт сөндіру нарядының қызметті ұйымдастыруы мен өткеруі, өрт 

сөндіру техникасын күтіп-ұстау жəне өртке қарсы қорғаныс командасындағы 
ішкі тəртіптің сақта луы;

 2) арнайы даярлықты ұйымдастыру;
 3) жеке құрамның осы Нұсқаулыққа 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

өрт сөндіру автомобильдері, шынжыр табан өрт сөндіру машиналары мен 
мотопомпалар жауынгерлік есептобының табелі бойынша міндеттерді білуі;

 4) өрт сөндіру құбыртүтіктерінің жай-күйі;
 5) бөлімшенің шартты өрт шыққан кездегі практикалық біліктілігі;
 6) осы Нұсқаулыққа 7-қосымшаға сəйкес ҚР ҚК-ның өртке қарсы қорғаныс 

командаларын арнайы даярлау жөніндегі нормативтерді дұрыс орындау 
тексеріледі.

 57. Штаттан тыс өрт сөндіру командаларында:
 1) жеке құрамның əскери бөлімдегі (мекемедегі) өрт қауіпсіздігі шаралары 

жөніндегі нұсқаулықтарды білуі;
 2) жеке құрамның жақын жердегі өрт сөндіру командасын шақырта алуы, 

өрт дабылы сигналын бере білуі жəне штаттан тыс өрт сөндіру командасының 
жарақтандырылуындағы өрт сөндіру техникасын, жабдығы мен құрал-
сайманын іске қоса білуі;

 3) шартты түрде өрт шыққан кездегі бөлімшенің практикалық біліктілігі 
тексеріледі.

 58. Өртке қарсы қорғаныс командаларының жауынгерлік əзірлігін тексеру 
кезінде əскери бөлім (мекеме) командирі бекіткен өртке қарсы қорғаныс жо-
спары бойынша өртке қарсы қорғаныс командасының практикалық машығы 
мен əрект етуі тексеріледі.

 59. Өрт-техникалық зерделеу мақсатына байланысты оқу-жаттығу өрт 
дабылы:

 1) жеке – тек əскери бөлім (гарнизон) өртке қарсы қорғаныс командас ының 
күштері мен құралдарын шақыртумен жəне өрістетумен;

 2) гарнизондық – гарнизонның өртке қарсы қорғаныс жоспарында көзделген 
барлық күштер мен құралдарды шақыртумен жариялануы мүмкін.

 Жаттықтыру барысында тексеруші жағдайды күрделендіретін қосымша 
тапсырмалар беруі мүмкін.

 60. Жеке құрам өрт сөндіру жабдығымен жəне құрал-сайманымен жұмыс 
істеуі кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзған жағдайлардан басқа, 
тексерушінің əрекет етуіне араласуға жол берілмейді.

 61. Өрт сөндіру жаттықтыруын жүргізу кезінде:
 1) дабылды жариялау;
 2) өртке қарсы қорғаныс командасында өрт туралы хабарламаны алу;
 3) өрт сөндіру автомобильдерінің шақырту орнына келу;
 4) əрбір өрт сөндіру техникасының күштері мен құралдарын (жабдығын) 

өрістетуді аяқтау;
 5) өрт сөндіру түтіктерінен суды (көбікті) беру;
 6) бөлім жеке құрамының жəне мүлікті эвакуациялау үшін көлік 

құралдарының келу уақыты белгілене ді.
 62. Əскери бөлімнің (мекеменің) өртке қарсы қорғанысын ұйымдастыру 

жəне жай-күйін тексеру нəтижелері бойынша тексеруші орнында осы 
Нұсқаулыққа 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өртке қарсы қорғанысты 
ұйымдастыру мен жай-күйін тексеру актісін жасайды.

 Өртке қарсы қорғанысты ұйымдастыруда жəне жай-күйінде анықталған 
кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныстар жою мерзімі 30 күнтізбелік күн бола-
тын қысқаша тұжырымдалған болуға тиіс.

 Өрт-техникалық тексеру өртке қар сы қорғаныс командасы бастығының 
немесе ресми түрде оның орнындағы адамның қатысуымен жүргізіледі.

4-тарау. Өрт қауіпсіздік шаралары

1-параграф. Əскери бөлім (мекеме) аумағындағы өрт қауіпсіздігі 
шаралары

 63. Мүлік жəне машиналар сақтау құрылыстарынан немесе алаңдарынан 
50 метр (бұдан əрі – м) жақын жерде ашық отты жағуға жол берілмейді.

 Шылым шегу үшін əкімшілік аумақта арнайы жабдықталған орындар 
бөлінеді.

 64. Өрт сөндіру құралдары, су тоғандары, шүмектер, гидранттар, сорғылар, 
мотопомпалар ақаусыз жəне толық əзірлікте ұсталады, ал олардың тұрған жері 
көрсеткіштермен белгіленеді. Қысқы уақытта барлық өрттік сумен жабдықтау 
көздері жылытылады.

 65. Барлық шеберханалар, сақтау орындары, қоймалар, парктер (гараж-
дар), ангарлар, цехтар, тұрақты жəне уақытша жұмыс істеу пунктері жəне өрт 
тұрғысынан қауіп ті басқа да үй-жайлар күн сайын олар жабылар алдында 
осы үй-жайларға жауапты лауазымды адамдар жəне бөлімнің өрт нарядының 
адамдары қарап тексереді.

 Үй-жайларды қарап тексеру кезінде анықталған барлық кемшіліктер олар 
жабылғанға дейін жойылады.

 66. Үй-жайларды қарап тексеру нəтижелері осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша əскери бөлімдердің өртке қарсы қорғанысын тек серуді 
жəне өрт-профилактикалық жұмыстарды есепке алу кітабына жазылады. Үй-
жайлар жабылады, одан кейін осы үй-жайларға жауапты лауазымды адамға 
осы Нұсқаулыққа 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өрт жетоны беріледі.

 Үй-жайларға жауапты лауазымды адамдар үй-жайлардың кілттерін жəне 
жетондарды парк, қойма аймағы (техникалық аумақ) бойынша кезекшіге тап-
сырады.

 Бұл жағдайларда өрт жетоны өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалғанын 
растау болып табылады. Парк, қойма аймағы (техникалық аумақ) бойынша 
кезекші объектіні күзетуге тапсыру кезінде жетондарды қарауыл бастығына 
береді, олар онда келесі жұмыс күні басталғанға дейін сақталады.

2-параграф. Əскерлер лагерьлерде орналасқан кездегі
өрт қауіпсіздігі шаралары

 67. Əскери бөлімді лагерьлерде орналастырған кезде лагерьлік жиын 
бастығы өрт қауіпсіздіг ін ұйымдастырады жəне лагерь орналасқан жердегі 
өрт қауіпсіздігінің жай-күйін бақылайды. Лагерьде өрт сөндіру есептоптары 
құрылады.

 68. Лагерьде орналастырылған шатырлар бөлімшелердің маңдайшебі 
бойынша үш немесе екі шатырдан орналастырылады. Іргелес жатқан ша-
тырлар арасындағы маңдайшеп бойынша арақашықтық – 2,5 м, тереңдік 
бойынша – 5 м.

 69. Темекі шегуге арналған орындар шатырлардан 15 м жақын емес 
жабдықталады. Шатырларда темекі шегуге жəне от қаупі бар заттар мен 
жанғыш сұйықтықтарды сақтауға тыйым салынады.

 70. Шатырда металл пештерді орнату кезінде мынадай өртке қарсы іс-
шаралар жүргізіледі:

 1) аяқтары бар металл пештерді орнату кезінде пеш астындағы ағаш еден 
мынадай болып оқшауланады: шегендеусіз металл пештер аяқтарының биіктігі 
кемінде 0,2 м болып орнатылады; пеш астындағы жанатын еден жалпағынан 
қаланған кірпіштермен оқшауланады;

 2) аяқтары жоқ металл пештерді орнату кезінде пеш астындағы негіз 
жалпағынан қаланған кірпіштермен орындалады;

 3) металл пештер тұтанудан қорғалмаған ағаш конструкциялардан кемінде 
1 м арақашықтықта, ал тұтанудан қорғалған конструкцияларда н кемінде 0,7 м 
арақашықтықта орналастырылады;

 4) пештің жағатын тесігінің алдына өлшемі 0,7 х 0,5 м жабын болаттан пеш 
алды оттық табағы қағылады немесе осындай өлшемде бір қатар кірпіштен 
төсеме жа салады;

 5) металл пештер шатыр кенебінен жəне жанатын заттардан 1 м жақын 
емес арақашықтықта орналастырылады;

 6) от жағатын есіктен шатыр кенебіне дейінгі арақашықтық кемінде 1,25 
м орналастырылады.

 71. Жабын болаттан жасалған түтін мұржаларын орнату кезінде мынадай 
талаптар сақталады:

 1) мұржа бөліктері түтіннің шығу бағыты бойынша жəне мұржаның кемінде 
жарты диаметрі тереңдігінде өзара тығыз ж алғастырылады;

 2) мұржаны шатырдағы тесік немесе терезе арқылы өткізген кезде 
онда мұржаның кемінде үш диаметрі өлшемінде жабын болаттан табақтар 
қойылады;

 3) мұржалар жанатын шатыр кенебінен 0,7 м қашық орнатылады;
 4) мұржаны шатырдағы тесік немесе терезе арқылы өткізген кезде олар 

карнизден 1 м жоғары көтеріледі жəне ұшқын сөндіргішпен тұйықталады.
 72. Пештерді жағуды бөлім командирінің бұйрығымен арнайы 

тағайындалған жəне нұсқау беруден өткен от жағушы лар ұдайы қадағалайды.
 73. Пештерді жағу кезінде:
 1) пешті қараусыз қалдыруға;
 2) пешті тұтатуға жəне жағу үшін жанғыш сұйықтықтарды қолдануға;
 3) пешті қатты қыздыруға;
 4) пештерде, түтін шығатын мұржаларға тікелей жақын киім, отын мен 

басқа жанғыш заттарды кептіруге;
 5) от жағу уақытында от жағу есігін ашық қалдыруға;
 6) сызаттары бар жəне есіктерінің ақауы бар ақаулы пештерді жағуға;
 7) пештің ішінен ұзын ағашты жағуға жол берілмейді.
 74. Шатырларда электр сымдары кіргізілген жерлер оқшауланады, ал 

сымдардың өзі сенімді бекітіледі. Электр шамдары шатыр кенебінен жəне 
басқа да жанатын мүліктен 40 см жақын емес орналасуы керек.

 Электр қыздыру аспаптарын қосуға, электр шамдарды қағазға (матаға) 
орауға тыйым салынады.

 75. Өрттің шығу мүмкіндігін болдырмау мақса тында лагерьде мынадай 
өрт қауіпсіздігі шаралары қатаң сақталуы қажет:

 1) техника тұрағы орнын шатырлардан 50 м жақын емес ұйымдастыру;
 2) далалық асүйлерді орнату үшін орындар шатырларға 25 м жақын 

болмауға тиіс;
 3) шатырларға найзағайдың ағаштан өтіп кетуін болдырмау үшін оларды 

10 м жақын орналастыруға жол берілмейді.
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(Жалғасы. Басы 22-23-беттерде) 

(Жалғасы 25-бетте) 

 76. Далалық жағдайларда өрт сөндіру мүлкін (мүкəммалын) орналасты-
ру өрт шыққан кезде жеке құрамның оларды тез пайдалану мүмкіндігін еске-
ре отырып жүргізіледі. Лагерь аумағында өрт сөндіру құралдарын сақтауға 
сыймдылыққа тəуелсіз екі шатырға қызмет ету үшін бір өртке қарсы қалқан 
есебінде жабдықталады.

 77. Өрт сөндіргіштер шатырларда мынадай есеппен орналастырылады:
 1) бір 40 орындық шатырға екі дана;
 2) бір 20 орындық шатырға немесе қосалқы мақсаттағы шатырға (лагерьлік) 

бір дана.

3-параграф. Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі өрт 
қауіпсіздігі шаралары

 78. Статикалық электрдің құбылыстарынан қорғауға ұшқын зарядына 
жəне статикалық электрдің түзілуіне жол берілмейтін жауынгерлік машиналар 
паркінің (бұдан əрі – ЖМ) барлық ғимараттары, құрылыстары, қондырғылары 
жатады.

 79. ЖМ паркін статикалық электрден қорғау статикалық зарядтар түзілуі 
мүмкін барлық металл құбыр жолдарын, шыны ыдыстарды, ыдыстарды, кон-
струкциялар мен жабдықтың бөлшектерін жерге түйістіру жолымен жүзеге 
асырылады. Статикалық электрден қорғаудың жерге түйістіргіштері ретінде 
найзағайдың екінші рет соғуынан қорғайтын жерге түйістіргіштер пайдаланы-
луы мүмкін.

 80. Қоймаларды электрмен жаб дықтау мемлекеттік электр жүйесінің не-
месе жекеменшік автономды стационарлық дизельді электр станциясының 
жергілікті желісінен жүзеге асырылады.

 Резер втегі қоректендіру көзі ретінде жылжымалы əскери электр станци-
ялары қолданылады.

 81. Мемлекеттік энергия жүйесінің электр желісінен электр энергиясын 
қабылдайтын трансформаторлық шағын станциялар əкімшілік-шаруашылық 
аумақта орналастырылады жəне жабық типті болып жабдықталады.

 Техникалық аумақтағы шағын станциялардың кернеуі төмен шиналарына 
тек техникалық аумақтың тұтынушылары қосылады.

 82. Техникалық аумақты күзету периметрін ің сыртқы сымды қоршауынан 
тек қойманы электрмен жабдықтауға арналған электр таратудың əуе желілеріне 
дейінгі арақашықтық кемінде мынадай болып айқындалады:

 1) 35 кВ жоғары кернеуде – 400 м;
 2) 10 – 35 кВ кернеуде – 200 м;
 3) 3 жəне 6 кВ кернеуде – 200 м;
 4) 1 кВ дейінгі кернеуде – 50 м.
 83. Техникалық аумақтағы электрмен жабдықтаудың жəне олардың күзету 

периметрлерінің барлық сыртқы желісі жерд е (траншеяда) тартылған кабель-
дермен орындалады. Күрделі геологиялық жағдайларда (тасты, батпақты жəне 
құмды топырақ) жерүсті темір-бетонды жабық лотоктарда кабельдерді тартуға 
жол беріледі, бұл ретте:

 1) бронь үстіндегі жабыны жанбайтын броньдалған кабельдер қолда-
нылады;

 2) темір-бетонды лотоктар жаңбыр суының ағуына кедергі жасамай-
тындай  етіп жоспарланған трассамен кемінде 2 % еңіспен арнайы бетонды 
алаңдарда салынады;

 3) ғимаратқа кіргізу алдында кемінде 50 м ұзындықта кабель топырақ 
астымен тартылады.

 84. Сақтау орындары мен қойма үй-жайларында жарықтандыру желісінің 
тек электр сымдары жəне электр шамдар өтетін жолдардың үстінде орнала-
стырылады. Барлық қауіптілік санатындағы өндірістік үй-жайларда электр 
шамдарын ілу биіктігі еденнен кемінде 2,5 м болып айқындалады.

 85. Техникалық аумақты сыртқы жарықтандыру дербес жəне қойманың 
басқа да аумақтарын сыртқы жарықтандыруға байланысты емес болып жа-
салады. Күзетілетін периметрлерді жарықтандыруды басқару қарауыл үй-
жайынан жүзеге асырылады. Бұл жарықтандыруды басқару арақашықтықтан 
жəне табиғи жарықтандыру деңгейін сезгіш құрылғылардан автоматты түрде 
жүргізіледі.

 Түсіндірме жазбасы бар электрмен жабдықтау жүйесінің бекітілген жо-
басы, барлық орнатылған электр жабдығына жəне резервтегі электрмен 
қоректендіру көзіне ілеспе пайдалану құжаттары, жерге түйістіргіштер мен 
олардың кедергілерін өлшегіштерді орнату жəне монтаждау бойынша жасы-
рын жұмыстарға актілер қойманың техникалық қызметінде болады жəне пай-
далану кезінде қолданылады.

 86. Өндірістік мұқтажды жəне қойма аумағын күзет жарығымен қамтамасыз 
ететін трансформаторлар мен кіші станциялар қоршаудан тыс орнатылады.

 Жылжымалы электр станциялары сақтау орындарынан немесе тиеу-түсіру 
жұмыстары пункттерінен кемінде 25 м арақашықтықта, ал тасымалданатын 
жарық беру нүктелері оқ-дəрілер штабельдерінен кемінде 5 м арақашықтықта 
орналастырылады.

 Жылжымалы электр станциясынан электр қозғалтқыштарға, трансформа-
торларға жəне жарық беру нүктелеріне электр энергиясын беру ақаусыз оқшау-
ланған кабель бойынша жүргізіледі.

 Сақтау орындары мен тиеу-түсіру платформаларын жарықтандыру кезінде 
бөлу құрылғысы сақтау орнынан немесе платформадан кемінде 5 м жерде 
бағанда металл шкафта орнатылады.

 Қозғал тқыштар мен іске қосу аспаптарына электрмен қоректендіруді 
жүргізу үшін газ құбырларындағы сым немесе броньды кабель қолданылады.

 Шыны қалпақшалары, сақтандырғыш торлары, резеңке шлангідегі жұмсақ 
сымдары бар жəне желіден кернеуі 24 В аспайтын тасымалданатын электр 
лампалар қолданылады. Сымның оқшаулануы кемінде айына бір рет мегом-
метрмен жүйелі түрде тексеріледі.

 Жұмыс пункттерінде жарық беру желілерін жүргізу үшін жарықтандыру 
газ құбырларындағы сым жарық беру арматурасын қосу схемасымен топта 
қолданылады. Герметикалық жəне жарылыс қаупі жоқ жарық беру арматура-
сы қолданылады.

 Қойма аумағына электр энергиясын беру бір пункттен жүргізіледі. Жұмыс 
аяқталғаннан кейін желі ажыратылады, тарату құрылғысы құлыппен жабыла-
ды жəне мөрленеді (қосу жəне ажыратуды біліктілігі ІІІ топтан төмен емес екі 
адам жүргізеді).

 87. Электр қондырғыларын пайдалану жəне монтаждау Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 
бұйрығымен бекітілген Электр жабдықтарды орнату қағидаларының (бұдан 
əрі – ЭЖОҚ) (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық ак тілерінің мем-
лекеттік тізілімінде № 10851 болып тіркелген) талаптарына сəйкес жүргізіледі.

 88. Жарылу жəне өрт қаупі бар ғимараттар мен үй-жайларды электрмен 
жаб дықтау осы Қағидалардың нұсқауларына жəне ЭЖОҚ-қа сəйкес орында-
лады.

 89. Əкімшілік-шаруашы лық, тұрғын үй, қоғамдық ғимараттардың, цех-
тардың, аккумулятор зарядтау станцияларының, қазандықтардың, су сору, 
сондай-ақ өндірістік құрылыстар, оның ішінде зымырандармен жəне оқ-
дəрілермен жұмыстар жүргізілетін базалардағы əкімшілік жəне тұрмыстық үй-
жайлардың электр жабдығы ЭЖОҚ-ның жалпы талаптарына сəйкес таңдалады 
жəне орнатылады.

 90. Сақтау орындарында өрт қауіпсіздігі шаралары сақталған кезде электр 
жарығын қолдануға рұқсат етіледі. Оқ-дəрілер бар сақтау орындарында тек 
кернеуі 24 вольттан артық емес төменгі вольтты электрмен жарық беруді 
қолдануға рұқсат етіледі.

 Əрбір сақтау орнының ажыратқышы (ажыратқыштары) сақтау орнының 
сырт жағына кіреберіс есіктің жанына металл шкафтарға орналастырылады, 
олар құлыпқа жабылады жəне оны сақтау орнының бастығы мөрлейді. Жұмыс 
аяқталғаннан кей ін ажыратқыш сөндіріледі, ал сақтау орындары токтан ажы-
ратылады.

 91. Өрт қауіпсіздігі мақсатында:
 1) электр энергиясы жабдығы мен желілерін жөндеу жөніндегі жұмыстарды 

арнайы даярлығы жəне осы жұмыстарды орындауға рұқсаты жоқ адамдардың 
жүргізуіне;

 2) сымдарды түсқағаздармен, плакаттармен жəне басқа да жанатын қаптау 
материалдарымен жапсыруға немесе жабуға;

 3) жарық беретін электр желілерінің құрылғысы үшін телефон сымдарын 
пайдалануға жол берілмейді.

4-параграф. Жауынгерлік машиналар парктеріндегі (гараждарындағы) 
жəне ангарлардағы өрт қауі псіздігі шаралары

 92. Машиналарды үй-жайларда жəне қалқалар астында сақтау кезінде 
олар қозғалтқыштары қақпаларға қаратылып орналастырылады.

 93. Тұрақтарға арналған үй-жайларда жəне қалқалар астында машина-
ларды 2 қатардан артық орналастырмау керек.

 94. Машиналар мен ғимараттар элементтерінің арасындағы арақашықтық:
 1) машиналар арасында, сондай-ақ қабырға мен қабырғаға қатарлас 

орналастырылған машиналар арасында – 0,8 м;
 2) машинаның алдыңғы жағы мен қабырға немесе қақпа арасы – 0,7 м;
 3) машинаның артқы жағы мен қабырға немесе қақпа арасы – 0,5 м;
 4) бірінен кейін бірі тұрған машиналардың арасы – 0,6 м болып көзделеді.
 Машиналарды ашық алаңдар мен қалқалар астында сақтаған кезде 

арақашықт ықтары 0,1 м ұлғайтылады.
 95. Жанатын сақтау орындарында жəне жанатын қалқалар астында ма-

шиналарды сақтау кезінде қалқалар мен сақтау орындарын əрбір 10 машина 
сайын өртке қарсы қабырғалармен (брандмауэрлермен) бөлінуі керек.

 96. Машиналарды ашық алаңдарда сақтаған кезде мынадай талаптар 
сақталады:

 1) машиналар маңдайшеп бойынша бір-бірінен 1,5 – 2 м арақашықтықта 
топпен бір қатарда 50-ден артық емес болып орналасады;

 2) қатар арасындағы арақашықтық кемінде 10 м, ал топтар арасында 20 
м болып көзделеді.

 97. Өрт кезінде машиналарды (əуе кемелерін) дереу алып шығуды 
қамтамасыз ету үшін  күн сайын арнайы тарту құрылғыларымен кезекші тарт-
қыштар мен адамдар наряды бөлінеді.

 98. Ұзақ сақтаудағы машиналарды күтіп ұстаудың мынадай тəртібі 
белгіленеді:

 1) карбюратор қозғалтқыштары бар машиналардың отын бактары тол-
тырылмауы, ал ішкі беті жуылған болуы жəне жұмыстық-консервациялайтын 
маймен өңделуге тиіс. Дизельді қозғалтқышты машин алардың отын бактары 
толтырылып ұсталады. Ерекше жағдайларда өрт қауіпсіздігінің тиісті шара-
ларын қабылдаумен машина бактарын бензинмен толтырып, белгіле нген 
мерзімде оны жаңартумен ұстауға болады. ЖМ паркін орналастыру, жоспар-
лау (ғимараттар мен құрылыстардың кезектесіп орналасуы) жəне жабдықтау 
өрт қауіпсіздігі талаптарына сəйкес орындалады.

 99. ЖМ паркінің қару-жарағы мен əскери техникасына техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу аймағында:

 1) өрт сөндіру гидранттары немесе су қоймалары;
 2) кезекші жəне өрт сөндіру құралдарын орналастыру үшін алаңдар ор-

наласады.
 100 . Кезекші жəне өрт сөндіру құралдары типтік өрт сөндіру депосы 

болмаған жағдайда жылытылатын сақтау орындарында бір қатарға орнала-
стырылады. ҚƏТ-тің əрбір үлгісі үшін дербес шығу жолы көзделеді.

 101. Далалық парктің кезекші құралдары үшін алаң бақылау-техникалық 
пункттің (бұдан əрі – БТП) қасында орналастырылады. Кезекші шынжыр та-
банды жəне дөңгелекті тартқыштар, өрт сөндіру автомобилі бір қатарға ор-
наластырылады.

 102. БТП ғимаратына қосымша қоршаған ауа температурасы дұрыс 
болмаған кезде өрт сөндіргіштерді сақтау үшін орын жабдықталады.

 103. Май құю пункті ЖЖМ-ны қабылдау, сақтау жəне берудің өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

 104. Машиналарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу пункті, əрбір 
с ақтау орны:

 1) ішкі өрт сөндіру құбыр желісімен;
 2) өрт сөндіру дабылдамасымен жабдықталады.
 105. Сақтау орындарында (тұрақтарында) өртке қарсы іс-шаралар талап-

тарын сақтаумен жəне оларды орындаумен мынадай шараларды орындауға 
рұқсат етіледі:

 1) сақтау процесінде техникалық қызмет көрсетуді;
 2) аккумулятор батареяларын кіші токтармен зарядтауды;
 3) зарядтау үшін аккумулятор батареяларын шешу жəне оларды 

машиналарға орнатуды;
 4) қысқы кезеңде салқындатқыш сұйықтықтарды құюды жəне ағызуды;
 5) қозғалтқ ышты жəне ҚƏТ-ты іске қосумен байланысты жұмыстарды;
 6) консервациядан (сақтауға қойғаннан) кейін жанар-жағармай матери-

алдарын толтырып құюды;
 7) оқ-дəрілерді тиеуді жəне түсіруді;
 8) ҚƏТ-ті жазғы (қысқы) пайдалану режиміне ауыстыруды. Бұл рет-

те жылытқышты реттеу жөніндегі жұмыстар сақтау орындары алдындағы 
алаңдарда тек жауынгерлік жиынтықтары түсірілген ҚƏТ-та жүргізіледі.

 106. Жылытылатын сақтау орындары өрт сөндіру машиналарын, кезекші 
тартқыштарды орналастыру жəне ұстау үшін жабдықталады.

 107. Аккумулятор үй-жайлары өртке жəне жарылысқа қауіпті аумақтарға 
жатады.

 108. Аккумулятор зарядтау станци ясында үй-жайлардың 200 м² алаңына 
алып жүрілетін өрт сөндіргіштер орналастырылады. Өрт сөндіргіштер көрінетін 
жəне ыңғайлы жерлерде орналасады.

 109. Қоймалар ғимаратында əскери-техникалық мүліктің (бұдан əрі – ƏТМ) 
ағымдағы үлесін, жұмсалмайтын қорын сақтауға арналған үй-жайлар, ƏТМ-
ны өңдеуге жəне қайта сақтауға арналған үй-жайлар жабдықталады жəне бір-
бірінен өртке қарсы қабырғалармен бөлінеді.

 Əрбір үй-жай сыртқа шығатын бөлек есікпен жабдықталады.
 110. Лак-сырлау жəне химиялық материалдарға арналған қоймалар 

ЖМ паркінің басқа ғимараттарынан кемінде 10 м арақашықтықта жартылай 
тереңдетілген ғи маратта орналасады. Лак-сырлау материалдарын сақтауға 
арналған үй-жай химиялық материалдарды сақтауға арналған үй-жайдан өртке 
қарсы қабырғамен бөлінеді.

  111. Мүлікті қабылдау, беру жəне есебін жүргізу үшін қоймаларда қоймалар 
бастықтарының жұмыс орындары жабдықталады, олар қойма үй-жайының 
шегінде қалқалармен (жабық бөлігінің биіктігі 1,2 м артық емес шыны немесе 
тор, құрастырмалы-жиналмалы жəне жылжымалы) бөлінеді.

 Мүлікті қабылдау жəне оны беруге дайындау үшін жұмыс орнында өрт 
сөндіру жабдығы мен құрал-жабдық, өрт сөндіру есептобының стендісі болуға 
тиіс.

 112. ЖМ паркінде əртүрлі мақсаттағы алаңдарды құру жəне жабдықтау 
туралы шешімді оны жоспарлауға жəне элементтерін орналастыруға, əскери 
бөлімге жүктелген міндеттерге қарай əскери бөлім командирі қабылдайды.

 Техникалық қызмет көрсету жəне БТП желісі құрамына кіретін алаңдардан 
басқа, техникалық қызмет көрсету, кезекші жəне өрт сөндіру құралдарын ор-
наластыру үшін алаңдар құрылады ж əне жабдықталады.

 113. Оқ-дəрілерді техникалық қарап тексеру үшін əскери бөлімнің 
артиллериялық қоймасы тек елеулі арақашықтықта жабдықталады жəне ти-
елген жауынгерлік жиынтығымен сақтауда тұрған ЖМ оқ-дəрілерін техникалық 
қарап тексеру үшін арналған. Алаң парктің ғимараты мен құрылыстарынан 
кемінде 40 м қашықта көлемі 15 х 15 м учаскеде жабдықталады. Алаң шеттерін 
топырақпен үйген кезде осы арақашықтық 25 м дейін қысқарады. Май құю 
пунктіне жəне ашық оқ ату көздеріне дейінгі арақашықтық кемінде 300 м 
құрауға тиіс.

 Алаң найзағайдан қорғау құрылғысымен жəне өрт сөндіру құрал-жабдығы-
мен жабдықталады.

 Егер ЖМ паркі аумағы алаңды ғимараттар мен құрылыстардан қауіпсіз 
қашықта орналастыруға мүмкіндік бермесе, онда оны парктің қасында орна-
ластырады.

 Алаңда жұмыс істеу үшін оқ-дəріле р машиналардан штаттық ыдыста (са-
уытта) беріледі.

 114. Кезекші құралдарды орналастыруға арналған алаң оларға арналған 
жылытылатын үй-жай болмаған кезде жабдықталады. Ол БТП қасында орна-
ластырылады жəне жарық беріледі. Алаң көлемі 10 х 30 м.

 Алаңның, сондай-ақ кезекші құралдарға арналған үй-жайдың қасында 
қосымша өрт сөндіру құралдарын бір жерге шоғырландыру үшін орталық өрт 
сөндіру бекеті жабдықталады. 

 Бекетте өрт сөндіргіштер, күректер мен шелектер (10 данадан), сүймендер, 
балталар мен металл ілгектер (5 данадан) орналастырылады.

 115. Ағаштар мен бұталарды отырғызу ЖМ паркінің өрт қаупін арттырмауға, 
өрт сөндіру машинасының ғимараттар мен құрылыстарға жақындауына бөгет 
жасамауға, парк бойынша сақшылардың, тəуліктік наряд адамдарының жəне 
өрт сөндіру нарядының қызмет атқару кезінде парк аумағын шолуына кедергі 
келтірмеуге тиіс.

 Ағаштар мен бұталарды егілген жерден жолдарға, ЖМ паркі ғимарттары 
мен құрылыстары дейінгі арақашықтық өсімдіктердің одан əрі өсуін ескере 
отырып таңдалады.

 116. ЖМ паркінде жеке құрам жұмыс істеген кезеңде əскери бөлімнің 
штаттық өртке қарсы қорғау командасы немесе штаттық емес өрт сөндіру ко-
мандасы құрамынан өрт сөндіру патрулі (1 – 2 адам) тағайындалады, олардың 
мақсаты өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын бақылау, өртті ескерту 
жəне ол туралы хабардар ету жөнінде шаралар қабылдау болып табылады.

 117. ЖМ парктерінде жəне барлық үй-жайларда жұмыстарды ұйымдастыру 

кезінде тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін жеке құрамнан өрт сөндіру 
есептоптары тағайындалады. Өрт сөндіру есептоптарына жұмыстарды жүргізу 
орындарында жəне бөлімшеле рде өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын 
бақылау, өртті сөндіру жəне мүлікті эвакуациялау жүктеледі.

 Өрт сөндіру есептоптары адамдарының ЖМ паркіндегі міндеттерін 
бөлімшелер командирлері айқындайды. Есептоп құрамына тағайындалған 
адамдардың тектері жəне олардың міндеттері өрт сөндіру есептобының 
стендісіне жазылады. Бөлімшелердің командирлері (жұмыстар басшылары) 
есептоптардың жетекшілері болып табылады.

 118. ЖМ паркінде өртке қарсы жыралардан басқа, ЖМ паркінің аумағына 
оттың таралуына бөгет болатын қорғау аймақтары құрылады. Қорғау 
аймағының жəне өртке қарсы жыралардың шегінде əскери-техникалық мүлікті 
(бұдан əрі – ƏТМ) жинап қоюға жəне сақтауға жол берілмейді.

 119. ҚƏТ-ті жуу кезінде ағынды суларға мұнай өнімдерінің ағуы нəтижесінде 
жарылу қаупі бар қоспалардың түзілуінен сақтандыру үшін жуу бекеттерінде 
ағынды сулар тазалау құрылғыларында тазартылады.

 120. Жанатын сұйықтар мен материалдарды ЖМ паркінің ғимаратт арына 
50 м жақын емес ыдыста сақтауға жол беріледі, бұл ретте ашық сақтау алаң-
дары кюветтермен жабдықталады.

 Ыдыстың металл тығындарын бұрап ашу үшін арнайы ұшқынға қауіпсіз 
құрал-сайманды пайдалану қажет.

 Ұшқын шығаруы мүмкін құрал-саймандарды (балға, шапқы) пайдалануға 
жол берілмейді.

 121. Бөлшектерді жуу бекеттері жасанды ағынды-сору желдеткішімен 
жабдықталатын ЖМ паркінің оқшауланған үй-жайларында орналастырылады. 
Бекеттердің барлық электр жабдығы жарылудан қорғалған күйде орындалады. 
Жууға арналған ванналар стационарлы орнатылады, бөлме көлеміне сұйықтық 
буларының кіруін болдырмайтын мықты жабылатын қақпақтармен жəне кейбір 
жерлерінде сорып шығару құралдарымен жабдықталады.

 122. Жарылу қаупі бар газдар мен қоспалар бөлумен болатын техно-
логиялық процесс жүретін ЖМ паркінің үй-жайы табиғи жəне жасанды ағынды-
сору желдеткішімен жабдықталады.

 123. ЖМ паркі қазандығының түтін мұржалары ғ имараттар жабындарынан 
кемінде 5 м биік болады. Күл мен қожыртас шығарылған кезде су құйылады 
жəне ЖМ паркінен əкетіледі.

 124. Қазандықтар сұйық отынмен жұмыс істеген кезде мынадай өртке 
қарсы талаптарды орындау қажет:

 1) отын бар шығыс бактарын бөлімше ішінде қазандықтан 5 м жақын емес 
арақашықтыққа қою қажет (бактар үшін – 1 м3 дейін), ал сыйымдылығы үлкен 
болған кезде бактар қазандықтан өртке қарсы қабырғалармен бөлінеді неме-
се сыртқа шығарылады;

 2) шығыс багын бүріккішпен қосатын құбыр жолында кем дегенде екі шұра 
болуға тиіс;

 3) тек зауытта жасалған бүріккіштер қолданылады;
 4) шығыс бактары құятын құбыр жолдармен жабдықталады, олар 

ғимараттың сыртында орнатылған ағызу  ыдысымен біріктіріледі;
 5) құю құбырындағы шұралар мен ысырмаларды орнатуға, сондай-ақ 

отын бактарында деңгей өлшейтін шыны түтіктерді орнатуға жол берілмейді.
 125. Өрт туралы уақтылы хабардар ету үшін ЖМ паркінде дыбыс 

дабылдамасының қажетті саны орнатылады.
 ЖМ паркін əскери бөлімге жүктелген міндеттерге сүйене отырып, ЖМ 

паркі элементтері арасындағы дауыс зорайтқыш жəне телефон байланысымен 
жабдықтау туралы шешімді əскери бөлім командирі қабылдайды.

 126. Өрттің шығуын ескерту үшін ЖМ парктерінде жəне ангарларда:
 1) жанармайы бар цистерналарды орналастыруға жəне сақтауға;
 2) өрт тұрғысынан қауіпті жылытқыштарды қолдануға;
 3) ҚƏТ-ті (əуе кемелерін) тұрақтарда жанармай құюға;
 4) отыны ағып тұрған отын бактарымен жəне отын құбырларымен ҚƏТ-ті 

(əуе кемелерін) сақтауға;
 5) тұрақтарда бакта тұрғаннан басқа, жанар-жағармай материалдарын 

жəне бос ыдыстарды сақтауға;
 6) керосинмен, бензинмен немесе басқа жанармай сұйықтарымен тыстар-

ды, капоттарды, киімді жууға жəне тазалауға;
 7) ҚƏТ-та майланған шүберекті, тыстарды, арнайы киімді сақтауға;
 8) машиналар тұрақтарында жəне жанармай құю кезінде ашық отты жəне 

«жарқанат» шамын қолдануға;
 9) ҚƏТ бар сақтау орындарында қақпалардың алдына үйіп қоюға, оларда 

қоймалар, шеберханалар жəне тұрғын үй жасауға;
 10) маш иналар (əуе кемелері) бар сақтау орындарының қақпаларын 

құлыппен, металл арқанмен жəне ішкі бекітпелермен жабуға;
 11) орналастыру тəртібін бұзуға;
 12) отын бактары ашық жəне мөрленбеген ҚƏТ-ті сақтауға;
 13) ҚƏТ агрегаттарын ашық отпен қыздыруға;
 14) оталдырылған күйде тұрақтарда ҚƏТ-ті қалдыруға;
 15) ҚƏТ-қа арналған қоймаларда қызметтік үй-жайларды орналастыруға;
 16) қазандықта шығыс бактарындағыдан басқа, отқа қауіпті материалдар 

мен жанармай сұйықтарын сақтауға;
 17) қазандықта бөгде адамдардың болуын а жəне кезекші ауысым 

операторларының демалуына;
 18) жұмыс істеп тұрған қазанды қараусыз қалдыруға жəне қазандықтың 

отын құбырлары мен отын бактарын жылыту үшін ашық отты қолдануға;
 19) отпен жұмыс істеу бойынша сынақтар тапсырмаған, өрт қауіпсіздігі 

талаптары бойынша білімі тексерілмеген адамдарды жұмысқа жіберуге;
 20) отпен жұмыс істеуге арналған ақаулы аппатурамен жұмыс істеуг е 

жіберуге;
 21) ҚƏТ тұрақтарында отпен жұмыстарды жүргізуге;
 22) жерге тұйықталмаған əуе кемелеріне отын құюға;
 23) əуе кемелерінің қозғалтқыштарын қыздыруға жəне іске қосуға;
 24) əуеайлаққа өрт сөндіру құралдары жоқ техниканы жіберуге;
 25) отпен жұмыс істеген кезде май жəне тез тұтанатын сұйықтар іздері 

бар арнайы киімді жəне қолғапты қолдануға;
 26) аккумулятор зарядтау станциясында жеке құрамның демалуына жəне 

тұруына;
 27) жарылу қаупі бар электр жабдығын қолдануға;
 28) аккумулятор зарядтау станциясында пеш салуға жəне электр қыздыру 

аспаптарын қолдануға;
 29) ғимараттардан, ƏТМ жəне техника бар алаңдардан 40 м жақын жер-

де от жағуға, сондай-ақ сақтау орындар ында, қоймаларда жəне басқа да өрт 
қаупі бар үй-жайларда темекі шегуге жəне ашық отпен аспаптарды қолдануға;

 30) ғимараттарда қатып қалған су құбырларын жəне басқа да құбырларды 
ашық отпен жылытуға;

 31) жанып кететін ғимараттардан, құрылыстар мен құрылыс материалда-
рынан 20 м жақын жерде битум мен шайыр қайнатуға арналған қазандарды 
орналастыруға жол берілмейді.

 127. Өртті уақтылы сөндіру мқсатында ЖМ паркі объектілері ішкі өртке 
қарсы су құбырларының шүмектерімен жабдықталады.

 Гидранттардан ғимараттар қабырғаларына дейінгі арақашықтық кемінде 
5 м болып белгіленеді. Гидранттар арасындағы жыралар 200 м артық емес 
болуға тиіс. Жолдың жүріс бөлігінен гидранттар арасындағы арақашықтық 
2,5 м артық емес.

 Тереңдетілген өрт сөндіру гидранттарының құдықтары қақпақтармен жа-
былады,  олар кір жəне қардан ұдайы тазаланады.

 ЖМ паркінің өрт сөндіру су тоғандарындағы су көлемі секундына 10 
литр су шығысымен өртті 3 сағат сөндіруге есептеледі. Əрбір су тоғанының 
сыйымдылығы кемінде 50 м3 болуға тиіс.

 Өрт сөндіру су тоғанынан жанармай бар резервуарға дейінгі арақашықтық 
40 м, жақын ғимаратқа немесе құрылысқа д ейінгі – 40 м артық емес болуға тиіс.

 Өрт сөндіру су тоғандары мен гидранттар аумақта əрбір ғимаратқа 
(құрылысқа) 2 су қоймасынан жəне гидранттан суды беру қамтамасыз 
етілетіндей болып орналастырылады. Өрт сөндіру су тоғандары жəне гидрант-
тар жазулармен жəне нұсқарлармен белгіленеді.

 128. ҚƏТ тұрақтары сыйымдылығы 0,5  м3 құрғақ құм салынған жəшіктермен, 
əрбір 500 м3 бір құм салынған жəшік есебімен көлемі 1 х 1 м қылшық жүнді 
матамен немесе киіз жамылғымен қамтамасыз етіледі.

 Құмы бар жəшіктер атомосфералық жауын-шашыннан ылғалданудан 
сақтау үшін қақпақтармен жабдықталады. Жазғы уақытта кемінде 2 суы бар 
бөшке орнатылады.

 129. ЖМ парктеріндегі өрт сөндіру құрал-жабдығы қызыл түске боялған 
қалқандарда сақталады. Бір өрт сөндіру қалқаны 400 м² аумақты қорғау үшін 
арналған.
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(Жалғасы. Басы 22-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 

 Қалқандар көрінетін жерге орнатылады жəне еркін қолжетімді болуға тиіс. 
 Сақтау орнында немесе өрт сөндіру бекеті түріндегі тұрақта орналастыру-

мен оларды əрбір сақтау өрт сөндіру қалқанын, құм салынған жəшікті қылшық 
жүнді матаны немесе киіз жамылғыны су құйылған бөшкені бір жерде бірге 
орналастыру орынды болады.

 ЖМ паркіндегі өрт сөндіру құрал-жабдығы бар қалқандар пломбаланады. 
Қалқандарда тізімдемелер бекітіледі.

 130. Өрт болған жерге күштер мен құралдардың тез келуі үшін ЖМ паркінде 
паркішілік жолдар мен өтпелердің жеткілікті саны көзделуге тиіс.

 Жолдар мен өтпелер ғимараттар мен өрт сөндіру суымен жабдықтау 
көздеріне кедергісіз өтпелермен қамтамасыз етіледі жəне шығыршықталған 
болуға тиіс.

 Өтпелер ЖМ паркі ғимараттары мен құрылыстары қабырғаларынан 5–8 м 
арақашықтықта орналасады.

 131. Жеке құрамды автомобиль көлігімен тасымалдауға автомобильде 
(шанағында) (автобуста өрт сөндіргіш жүргізуші кабинасында болады)  тез 
алынатын сыйымдылығы кемінде 2 (3) л өрт сөндіргіш бекітілген кезде рұқсат 
етіледі.

 132. Оқ-дəрілерді, жарылғыш заттарды, жанармайларды жəне басқа да 
қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде мыналар сақталады:

 1) жүргізушілерге жүктерді тиеу жəне тасымалдау жəне өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтау туралы арнайы нұсқау беріледі;

 2) машиналар шанақтың алдыңғы бұрышының сол жағында өрт сөндір гіш-
термен жəне қызыл жалаушалармен жабдықталады жəне «Қауіпті жүк» деген 
тану белгісі орнатылады;

 3) жанармайды тасымалдау үшін бөлінген машиналарда бəсеңдеткіш 
алдыңғы жаққа радиатордың ас тына шығарылады;

 4) ыдыстардың бүйір жəне артқы қабырғасына (жəшіктер мен шкафтардың 
есіктеріне) «Өрт қаупі бар» деген жазу жазылады;

 5) құятын көлікте цистерналарды жерге түйістіру үшін айла-бұйым болуға 
тиіс;

 6) елді мекендерде жəне өртке қатысты қауіпті жерлерде тоқтауға рұқсат 
етілмейді; 

 7) кабинада, шанақта жəне машиналардан 15 м жақын арақашықтықта 
темекі шегуге рұқсат етілмейді.

 133. Орманда іс-қимыл жасайтын əскерлердің автомобиль техникасын 
дайындау кезінде машиналарды арамен, балтамен жəне үйінділерді тазартуға 
арналған сым арқандармен, сондай-ақ өрт сөндіру құралдарымен қосымша 
қамтамасыз ету көзделеді. Жөндеу бөлімшелері орман шетіне, жолдар мен 
сопақтардың бойына орналасуды болдырмай, өз əскерлерінің жауынгерлік 
ретіне жақын орналасады. Орналасқан аудандарынан тез шығу үшін қосалқы 
жолдар дайындалады.

5-параграф. Əскери қоймалардағы өрт қауіпсіздігі шаралары
 134. Инженерлік оқ-дəрілер қоймасының өрт қауіпсіздігі өнеркəсіп жəне 

азаматтық объектілерде төтенше жағдайлар, зілзала жəне қоймаларға 
жақын өрт болған кезде оқ-дəрілерді сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
ге бағытталған, сондай-ақ тұрғындарды, объектілер мен қоршаған ортаны 
қоймадағы авариялық жағдайлар əсерінен қорғауға арналған іс-шаралар 
кешенін қамтиды.

 135. Өрт қауіпсіздігіне:
 1) сақтау орындарын жүктеу жəне бірге сақтау кезінде ӨҚЕ-ні сақтаумен;
 2) тұтанудың берілуі бойынша қауіпсіз арақашықтықты сақтаумен, жергілікті 

жерде сақтау орындарын өзара ұтымды орналастырумен жəне топырақ үюмен;
 3) оқ-дəрілерді сақтау орындарына дұрыс орналастырумен жəне салып 

қоюмен, сақтау режимін сақтаумен;
 4) оқ-дəрілермен технологиялық операцияларды орындау кезінде 

қауіпсіздік шараларын сақтаумен қол жеткізіледі.
 136. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мынадай іс-шаралар орын-

далады:
 1) қойманың барлық аумағының сыртқы қоршауынан 400 м қауіпсіз 

қашықтық, тыйым салынған аймақ белгіленеді;
 2) қоймаларға тыйым салынған аудан айқындалады;
 3) хабардар ету жəне тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған 

аудандарда өрттің, авариялар мен зілзалалардың салдарын жою жөніндегі 
бірлескен іс-қимылдар жоспары пысықталады; 

 4) тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандарда қауіптілігі 
жоғары объектілерді орналастыру бойынша тыйым салулар мен шектеулер 
орындалады.

 137. Өндірістік қалдықтар мен қоқыс күн сайын жұмыс аяқталғаннан кейін 
аумақтан шығарылады.

 Техникалық аумақ ұсақ өскіннен, бұталардан, бұтақтардан, шөмшектерден 
жəне құрғақ өсімдіктерден тазартылады, ағаштар 2 м биіктікте бұтақтардан 
тазартылады. Əрбір ғимараттың айналасы 20 м қашықтықта жапырақтар мен 
құрғақ шөптен толық тазартылады, ғимарат айналасындағы шөп қабырғадан 
1 м қашықтықта жұлынады.

 138. Қоймалардың (сақтау орындарының) техникалық аумағына өртегіш 
заттары бар адамдарды жіберуге жол берілмейді.

 Қоймалар (сақтау орындары) аумағында шөпті кептіруге жəне құрғақ шөпті 
жағуға жол берілмейді.

 139. Қоймаларда (сақтау орындарында):
 1) оларға арналмаған мүлікті сақтауға;
 2) қоймаларда (сақтау орындарында) өтпелер мен шығатын есіктерге 

бөгет жасауға;
 3) қағазбен, қатырма қағазбен, полимерлі материалдардан жасалған 

үлдірмен жəне оттан қорғайтын құраммен өңделмеген маталармен сөрелерді 
қаптауға жəне терезелерді қараңғылауға жол берілмейді.

 140. Мүлікті қатарлап реттеп салу өтпелер мен шығатын есіктер бос бо-
латындай есеппен жүргізіледі. Мүлікті пештерге, жылыту радиаторларына, 
электр сымдар мен шамдарға тікелей жақын реттеп салуға, сондай-ақ сақтау 
орындарында мүлікті тасымалдауға жəне реттеп салуға байланысты емес 
жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.

 141. Қоймалар (сақтау орындары) жанында құрылыс материалдарын, отын 
қорларын немесе қандай да бір мүлікті, сондай-ақ босаған ыдыс пен сауыт-
ты реттеп салуға, жалпы сақтау орындарында тез тұтанатын сұйықтықтарды 
сақтауға жол берілмейді.

 142. Пеш жағатын орындар жəне пештердің мұржа тесіктері қоймалардан 
(сақтау орындарынан) тыс орнатылады, ал мұржалары ұшқын ұстағыштармен 
жабдықталады. Қойманы жапқанға дейін 2 сағат бұрын пештерді жағу толық 
тоқтатылады, барлық пештер тексеріледі жəне жабылады.

 143. Электржарық орнатылған кезде барлық қоймалар (сақтау орында-
ры) сыртқы ажыратқыштармен жабдықталады. Сыртқы ажыратқыштар мен 
сақтандырғыштары бар топтасқан қалқандар металл жəшіктерге орналасты-
рылады. Қоймалардағы (сақтау орындарындағы) шырақтар жабық типті (шыны 
қалпақтарымен) болуға жəне негізгі жəне тексеретін өтпелердің бойында 
орналастырылуға тиіс. Электр розеткаларын орнатуға жəне сақтау орындары 
ішінде қызметтік үй-жайлар орнатуға жол берілмейді.

 144. Жұмыс аяқталғаннан кейін сақтау орындарындағы техникалық кү-
зет құралдарынан басқа, барлық электр желілері сыртқы ажыратқышпен 
сөндіріледі.

 145. Қойманың техникалық аумағында өрт сөндіру мақсатында су қоры 
құрылады. Техникалық аумақта жəне сұрыптау алаңында орналасқан ғима-
раттар мен құрылыстардың сыртындағы өртті сөндіруге су шығысы су өрт сөн-
діру су тоғандарынан (резервуарлардан), гидранттардан берілген жағдайда 
секундына кемінде 10 литр болып айқындалады. Өрт сөндіру су тоғандарының 
саны жəне олардың орналасуы əрбір ғимаратты (құрылысты) өрт сөндірумен 
қамтамасыз ету жағдайларына сүйене отырып, сыйымдылығы əрқайсысы 
кемінде 50 м3 кемінде екі өрт сөндіру су тоғаны болып қабылданады.

 Қойманың техникалық аумағында жəне сұ рыптау алаңында (оның ішінде 
В, Д қауіптілік санатындағы оқ-дəрілерді сақтау учаскелерінде) өрт сөндіру 
мақсатында секундына кемінде 10 литр су шығысымен үш сағат ішінде бір 
өртті сөндіру есебінен ғимаратқа немесе құрылысқа мөлшері кемінде 100 м3 
өрт сөндіру су тоғанында су қоры құрылады.

 146. Өрт сөндіру су тоғандары жабыны қатты жол бойында қорғалатын 
ғимараттың немесе құрылыстың жақын нүктесінен 40 м алыс емес қашықтықта 
орналастырылады.

 Өрт сөндіру су тоғандарынан қорғалатын объектіге дейінгі қашықтық 
мотопомпалардың өрт сөндіру түтіктерін тарту жағдайларына сүйене отырып 
айқындалады.

 Əрбір өрт сөндіру су тоғаны олар негізгі немесе қосалқы жолдармен қозғалу 

үшін кедергі жасамайтындай етіп кемінде 2 өрт сөндіру автомобилін қою үшін 
жабыны қатты кірме алаңдармен қамтамасыз етіледі. 

 147. Қойма аумағындағы кез келген пунктке өртке қарсы қорғаныс коман-
дасын шақыру дыбыстық дабылдамамен жəне телефон арқылы қамтамасыз 
етіледі. Дабылдаманың ақаусыздығы күн сайын тексеріледі.

 148. Найзағай кезеңінде тұтануды уақтылы анықтау жəне жою мақсатында 
жеке құрамның күштерімен сақтау орындарына жəне цехтарға қадағалау 
ұйымдастырылады. Өртке қарсы қорғаныс командасы жауынгерлік əзірлікке 
келтіріледі, жылжымалы бекеттермен жəне мұнаралардан қадағалау 
жүргізіледі.

 149. Тепловоздар жəне автотрактор техникасы техникалық аумаққа олар-
ды өрт сөндіру наряды тексергеннен кейін жəне ұшқын өшіргіш, өрт сөндіргіш 
жəне киіз бар болған кезде жіберіледі.

 150. Өрт қаупі бар кезең (құрғақ жаз, көрші аудандардағы орман өрттері 
жəне т. б.) басталар алдында орман өрттеріне қарсы күресті ұйымдастыру 
үшін қойма бастығының бұйрығымен орман өрттерін жою жəне сөндіру жəне 
қойма аумағында оттың шығуының алдын алу жөніндегі кезекші бөлімше (ко-
манда) құрылады.

 Бөлімшеге қажетті жол-жер қазу техникасы беріледі, өрт сөндіру құралдары 
дайындалады.

 151. Тыйым салынған аудандар (бар болған кезде) өртке қарсы тұрғыдан 
дайындалады (өртке қарсы соқпақтар мен қорғау жолақтары орнатылады, су 
қорлары құрылады жə не оларға кірме жолдар жабдықталады, орман кесіп 
өтіледі жəне сол сияқты).

 152. Өртті сөндіруді ұйымдастыру жəне оның тəсілдері тартылатын күштер 
мен құралдарға, оқ-дəрілердің бар болуына, олардың жану ерекшеліктеріне 
байланысты өртке қарсы қорғаныс жоспарында ашып көрсетіледі. Бұл ретте 
мыналарды:

 1) оқ-дəрілердің жануының жарылысқа ауысу ықтималдығын; 
 2) оқ-дəрілердің жаппай жарылу ықтималдығын;
 3) жарылыс, өрт болған кезде оқ-дəрілердің (жарықшақтардың) ұшу (ша-

шырау) мүмкіндігін;
 4) ұшқан оқ-дəрілермен жану (жарылыс) ошақтарының таралуын;
 5) кассеталық (толық оқталған) оқ-дəрілер бар сақтау орнына іргелес 

жергілікті жерді миналау мүмкіндігін  жəне оларда өзін-өзі жою механизмдерінің 
болуын ескеру қажет.

 Өрт сөндіру депосы техникалық аумақ күзет периметрінің сыртқы сым 
қоршауынан кемінде 70 м қашықтықта жəне техникалық аумаққа кіретін орынға 
жақын əкімшілік-шаруашылық аумақта орналастырылады. Өрт сөндіру депо-
сын əкімшілік аумақта орналастыру техникалық аумақтағы ғимараттар мен 
құрылыстарға дейін келу уақыты 10 мин аспайтын жағдайға сүйене отырып 
айқындалады.

  153. Шаруашылық-ауызсуды жəне өндірістік суды, сондай-ақ өртке қарсы 
мақсаттар үшін суды беруге арналған сорғы станциялары əрбір мақсат үшін 
бөлек қосалқы сорғы агрегатымен қамтамасыз етіледі.

 154. Базаларда өртке қарсы су құбырын орнату көзделеді, ол шаруашылық-
ауызсу немесе өндірістік су құбырына жалғанады.

 Өрт сөндіру су қорын жұмсамау шаруашылық сорғылар су тарту құр ыл ғы-
сының құрылымымен жəне бірінші қолданылатын екі резервуардың бар болуы-
мен қамтамасыз етіледі, олардың біреуінде жұмсалмайтын су қоры сақталады.

 155. Өртке қарсы су қорын резервуарда сақтау кезінде олардың жаб-
дықталуы қордың күнделікті уақытта жұмсалмауын жəне өрт кезінде тез қосылу 
мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.

 156. Базалардың су құбыры желісі:
 1) жолдар мен өтпелер бойында олардан 2,5 м алыс емес қашықтықта, ал 

сақтау орындарының қабырғасынан əрбір құрылыс екі гидрантпен қамтамасыз 
етілетіндей есеппен сақтау орындарының қабырғаларынан 5 м жақын емес 
қашықтықта орнатылатын өр сөндіру гидранттарымен, бұл ретте құрылыс 
шегінде  гидранттар арасындағы қашықтық 200 м аспайды;

 2) бір учаскенің желісін жөндеуге сөндірген кезде жұмыстың сипаты бой-
ынша сумен жабдықтауды тоқтатуға жол бермейтін ғимараттардың (асхана, 
монша, қазандық) жалпы сумен жабдықталуы тоқтатылмайтын, бір уақытта 
бір ғана су тарату колонкасы істен шығатындай есеппен орнатылатын желідегі 
ысырмаларме н жабдықталады.

 Өрт сөндіруді қамтамасыз ететін су құбыры желілері жоқ база аумағының 
учаскелерінде сыртқы өртті сөндіру үшін əрқайсысының сыйымдылығы 50 м3 
өрт сөндіру су тоғандары орнатылады. 

 Базаның техникалық аумағында су құбыры желісінің бар болуына қара-
мастан, өрт сөндіру су тоғандары міндетті түрде болуға тиіс.

 Сыйымдылығы 50 м3 өрт сөндіру су тоғандары өрт сөндіру машинала-
рын орнату үшін алаңнан су алу үшін кемінде екі мойынмен жабдықталады. 
Алаңның көлемі өрт сөндіру машиналарын орнатуды жəне жолдың өтетін жерін 
босатуды қамтамасыз етуге тиіс. 

 Өрт сөндіру су тоғандары су тоғандарынан 40 м аспайтын қашықтықта 
орнатылатын өрт сөндіру шүмектерінен толтырылады. Су құбыры желісі жоқ 
жерде өрт сөндіру су тоғандарын толтыру суды цистерналармен тасымалдау 
жолымен жүргізіледі.

 157. Желіге бестен аспайтын өрт сөндіру шүмегін орнатқан кезде ғимаратқа 
өртке қарсы сумен жабдықтаудың бір желісін орнатуға рұқсат етіледі.

 158. Стационарлық əскери жанармай қоймасы бар кіреберіс жолда-
рын, теміржолдарды пайдалану мүмкіндігін ескере отырып, ғимараттар 
мен құрылыстардан өртке қарсы алшақтықты сақтаумен əскери бөлімнің 
(мекеменің) аумағында орналастырылады.

 159. Стационарлық əскери жанармай қоймасы:
 1) ӨҚЕ-ге сəйкес құрылыстар, тасалар, жабдық пен жанармай қорлары 

бытырап орналасқан жерде;
 2) бөлімнің бар объектілерінен төмен жоспарлау белгісі бар жергілікті 

жерде қойманың орналасуын қамтамасыз ете отырып, оларға жəне жақын 
жердегі елді мекендерге қарай жел жағынан;

 3) кіреберіс жолдары ыңғайлы автомобиль жолдарына жақын жерде;
 4) қойманың өртке қарсы жəне пайдалану мұқтаждары үшін табиғи су тоған-

дарына немесе басқа да сенімді сумен қамтамасыз ету көздеріне жақын жерде;
 5) ыдыстағы майларға, майлағыштарға, арнайы сұйықтықтарға жəне 

техникалық құралдарға арналған сақтау орындарында;
 6) ыдыстағы жəне бұрын пайдаланылған бөшкелердегі жанармайды 

сақтауға арналған алаңдарда немесе қалқалар астында;
 7) құятын жəне борттық автокөліктің тұрағына арналған алаңдарда немесе 

қалқалар астында орналастырылады.
 160. Авиациялық базаның жанармай қоймасы əуеайлақ жанында 

əуеайлақ аумағында орналасқан 2-3 жəне одан да көп учаскеде бытыраңқы 
түрде, авиациялық бөлімшелер бытырап орналасқан аймақтарға жанар-
майды тездетіп беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қашықтықта 
жақындау жолақтарынан тыс, бірақ қажетті өртке қарсы алшақтықты сақтаумен 
орналас тырылады. Учаскелердің біреуінде базалық қойма, басқаларында – 
жанармайдың шығыс қоймалары өрістетіледі.

6-параграф. Зымырандар мен оқ-дəрілерді сақтау арсеналдарында, 
базалары мен қоймаларында өрт қауіпсіздігі шаралары

 161. Сақтау арсеналдарының, базалары мен қоймаларының учаскесінде:
 1) зымырандар мен оқ-дəрілерді сақтау, жинау, жөндеу, олармен регла-

менттік, тиеу-түсіру жəне көліктік жұмыстарды жүргізу үшін техникалық аумақ;
 2) əскерлерден келіп түсетін  атылған гильзаларды, сауытты жəне сұрып-

тауға жататын зымырандар мен оқ-дəрілерді қабылдау жəне уақытша сақтау 
үшін сұрыптау алаңы;

 3) техникалық аумақ пен сұрыптау алаңының күзет периметрлері;
 4) зымырандар мен оқ-дəрілерді жөнелту (қабылдау) үшін тікұшақ алаңы;
 5) штабты , казарманы, ағаш өңдеу цехтарын, қазандықтарды, өртке 

қарсы қорғаныс командасының ғимаратын, сорғы станцияларын, материалдық 
қоймаларды, автогаражды жəне көмекші қызметтердің басқа да ғимараттары 
мен құрылыстарын орналастыру үшін əкімшілік-шаруашылық аумақ;

 6) тұрғын үйлерді, жатақханаларды, медициналық жəне балалар 
мекемелерін, мектептерді, клубтарды, стадиондарды, асханаларды, 
дүкендерді жəне монша-кір жуу комбинаттарын орналастыру үшін тұрғын үй-
 тұрмыстық қалашық құрылады.

 162. Оқ-дəрілерге арналған сақтау орындары өрт сөндіру есептобының 
стендімен жабдықталады.

 Барлық сақтау орындарында (қоймаларда), цехтарда жəне жұмыс 
пункттерінде жұмыс уақытында азаматтық персоналдан (қызметшілерден) 
жəне жұмысшылардан өрт сөндіру есептоптары тағайындалады.

 Өрт сөндіру есептоптарының стенділері көрінетін жерлерде ілінеді. Жұмыс 
басталар алдында өрт сөндіру есептобына нұсқау беру өткізіледі, олардың 
өртке қарсы қорғаныс жөніндегі міндеттерді жəне өрт шыққан жағдайдағы іс-
қимылдарды білуі тексеріледі.

 163. Техникалық аумақта зымырандар мен оқ-дəрілерді, сондай-ақ өртке 
қарсы құралдарды сақтау, жинау, жөндеу, олармен регламенттік, тиеу-түсіру 
жəне тасымалдау жұмыстарын жүргізу үшін ғимараттар кешені орналасты-
рылады.

 Жолдарды дамыту базаның берілген жүк айналымына, өрт сөндіру 
автомашиналарының ғимараттарға жүріп өтуін жəне кіреберіс жолдарын 
қамтамасыз етуге сүйене отырып, бас жоспарда айқындалады.

 164. ЖЖМ қоймалары, көлік-жүк бөлімі, материалдық жəне отын 
қоймалары өртке қарсы алшақтықты сақтай отырып, əкімшілік-шаруашылық 
аумақта орналастырылады.

 165. Техникалық аумақтағы шөп уақтылы, ол кепкенге дейін шабылады 
жəне техникалық аумақтан шығарылады. Техникалық аумақта шөпті кептіруге, 
шөпті сақтауға жəне мал бағуға жол берілмейді.

 166. Жарылу жəне өрт қаупі бар əскери мүлік сақталатын немесе олармен 
жұмыстар жүргізілетін арсеналдардың, базалар мен қоймалардың ғимараттары 
мен үй-жайлары ЭҚОҚ-ға сəйкес мынадай болып жіктеледі:

 1) ерекше жарылу қаупі бар – ЭҚОҚ-ның В-1 сыныбына сəйкес келетіндер;
 2) жарылу қаупі бар – ЭҚОҚ-ның В-l a жəне В-1 б сыныптарына сəйкес 

келетіндер;
 3) өрт қаупі  бар – ЭҚОҚ-ның П-1 жəне П-2 сыныптарына сəйкес келетіндер;
 4) қауіпсіз – ЭҚОҚ-ның жалпы талаптарына сəйкес келетіндер.
 167. Базалар ғимараттары мен үй-жайларының жарылу жəне өрт қауіптілігі 

өндірістің сипатымен, жарылыс немесе өрт нəтижесінде залал келтіру елеулі 
материалдық шығындарға əкеп соқтыруы мүмкін оларда жарылғыш заттардың, 
дəрілердің, пиротехникалық құрамдардың, зымыран отынының, əртүрлі жа-
нармай материалдары мен тез тұтанатын сұйықтықтардың бар болуымен 
айқындалады.

 168. Ерекше жарылу қаупі бар ғимараттар мен үй-жайларға:
 1) түтінді жəне түтінсіз түйіршікті дəрілерден элементтер жасау;
 2) пиротехникалық құрамдарды дайындау жəне олардан элементтер 

жасау;
 3) жарылғыш заттарды жəне зымыран отынының құтыларын бұрғылау; 
 4) дəрілерді араластыру; 
 5) аралас дəрілерді қарау;
 6) түйіршікті дəрілерден зарядтарды бөлшектеу;
 7) түтінді дəрілерді өлшеу;
  8) артиллериялық оқтардың зарядтарын дайындау жəне өлшеу;
 9) гильзаларды түйіршікті дəрілері бар зарядтармен оқтау;
 10) картуздардағы артиллериялық оқтардың зарядтарын жөндеу;
 11) ажыратқыш зарядтарды жəне қосымша тұта ндырғыштар дайындау;
 12) түтінді жəне түтінсіз түйіршікті дəрілерді жəне матадан жасалған тысқа 

салынған олардан жасалған бұйымдарды сауыттан алу жəне сауытқа салу;
 13) түтінді дəрілер жəне олардан жасалған бұйымдар бар сақтау орын-

дары жатады.
 169. Жарылу қаупі бар үй-жайларға снарядтармен, оқтармен жəне жа-

рылу қаупі бар оқ-дəрілер элементтерімен жұмыстар, жарылғыш заттарға 
(бұдан əрі – ЖЗ) орнатылған электржарғыш тізбектерді жəне дəрілерді тек-
серу, бұл жұмыстар броньдалған камераларда, броньдалған бункерлерде, 
броньдалған кассеталарда жүргізілетін үй-жайларды қоспағанда, зымыран-
дар мен оқ-дəрілердің қатты қабыққа салынған пиротехникалық тораптарын, 
тұтандырғыштарын жəне жару құрылғыларын дайындау, қарап тексеру, тексеру 
жəне жылыту жүргізілетін үй-жайлар, металл қабыққа немесе штаттық сауытқа 
салынған ЖЗ, түтінсіз дəрілер мен қатты қоспа отыны, оқ-дəрілер, жойғыш 
бөліктер жəне нығыздалған (орнатылған) жойғыш бөліктер мен зымырандар 
бар сақтау орындары, платформалар мен қалқалар жатады.

 170. Өрт қаупі бар ғимараттар мен үй-жайларға:
 1) нығыздалған (орнатылған) жойғыш бөліктері бар жəне оларсыз зы-

мырандарды сынау, жойғыш бөліктерді дайындау жəне зымырандармен 
түйістіру, зымырандар мен зымыран қозғалтқыштарын оларды оқтағаннан 
кейін құрастыру жүргізілетін барлық типтегі жəне сыныптағы зымырандармен 
жүргізілетін регламенттік жұмыстар залдары;

 2) жойғыш бөліктерсіз зымырандар, аспаптар, штаттық сауыттағы зымы-
ран қозғалтқыштарымен оқталған зымырандардың жиынтықтаушы элементтері 
мен ҚҚК-сы бар сақтау орындары, платформалар мен қалқалар, сондай-ақ 
зымыран кешендерінің жерүсті жабдығы бар сақтау орындары;

 3) зымырандар мен жиынтықтаушы элементтерге арналған тиеу-түсіру 
пункттері;

 4) осы жұмыстарды броньдалған бункерлерде, броньдалған камералар-
да, броньдалған кассеталарда жүргізген кезде зымырандар мен оқ-дəрілердің 
пиро техникалық тораптарын, тұтандырғыштары мен жару құрылғыла рын да-
йын  дауға, қарап тексеруге, тексеруге жəне жылытуға арналған үй-жайлар 
жатады.

 171. Цехтарда құрал-саймандар мен айла-бұйымдарды сақтау үшін цех 
қоймалары ұйымдастырылады. Бұл қоймаларда өрт қаупі жоқ материалдардың 
ауыспалы қорын цехта жұмыстарды жүргізу үшін қажетті мөлшерде уақытша 
сақтауға жол беріледі.

 Цехтардың қоймалық үй-жайларында өрт қауіпсіз, сондай-ақ өрт қауіпті 
материалдарды ұзақ уақыт сақтауға жол берілмейді. Мұндай сақтау үш ауысым 
қажеттіліктен аспайтын материалдар қорларын құруға рұқсат етілетін шығыс 
қоймаларында ұйымдастырылады.

 Цехтың шығыс қоймалары цехтан 40 м қашықтықта жанбайтын матери-
алдардан салынады, қажет болған жағдайларда олар орталық жылыту жүйесі 
арқылы жылытылады жəне электрмен жарықтандырылады.

 172. Оқ-дəрілер бар жəшіктер автомашиналарға, тіркемелерге, теміржол 
платформаларына жəшіктердің жоғарғы қатары борт жиегі деңгейінде немесе 
жəшіктің орта бөлігінен жоғары болатындай етіп салынады.

 Көлік құралдарының жүк көтергіштігі толық пайдаланылмаған кезде осы 
борттар дың конструкциясы мен құрылымы тасымалдау кезінде оқ-дəрілердің 
сақталуын қамтамасыз ететіндей жəне жəшіктердің құлап кетуін болдырмай-
тындай етіп автомашиналардың бортын үлкейтуге рұқсат етіледі. Оқ-дəрілерді 
тасымалдауға арналған автомашиналар ұшқын қаққыштармен жəне өрт сөндіру 
құралдарымен жабдықталады.

 173. База командирінің бұйрығы негізінде əрбір сақтау орны сақтау 
орнының бастығына бекітіліп беріледі, ол сақтау орнында жəне олардың 
айналасындағы аумақта ӨҚЕ талаптарын сақтайды.

 Сақтау орнындағы жұмыс аяқталғаннан кейін өртке қарсы қорғаныс 
командасының өкілдері тексереді, одан кейін сақтау орнының есіктері жабы-
лады жəне сақтау орны бастығының жеке мөрі басылады.

 174. Сақтауға арналған алаңдар найзағайдан қорғау құрылғысымен жəне 
өрт сөндіру құралдарымен жабдықтала ды. Əрбір алаңның айналасындағы 
ені 20 м жергілікті жер жолағы тазартылады, алаң айналасынан 1 м 
арақашықтықтағы жердің шөбі шабылады.

 175. Жарылу қаупі бар элементтер бар сақтау орындары мен алаңдарда 
мүлікті əкелуден (əкетуден), сақтау үшін реттеп салудан жəне сақтау орнына 
шағын жөндеуден  басқа, мынадай талаптар сақталған кезде қандай да бір 
жұмыст жүргізуге жол берілмейді:

 1) жұмыс жүргізу үшін жұмыс жетекшісі тағайындалады;
 2) жұмысшылар өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауы қажет;
 3) төбе жабыны жоқ сақтау орнының шатырын жөндеу кезінде жарылу 

қаупі бар элементтердің үстіне элементтерді əртүрлі заттардың, құралдардың 
кенеттен құлап кетуіне н сақтайтын кенеп немесе тор жабу қажет; 

 4) еденді жөндеу кезінде жарылу қаупі бар элементтерді сақтау орнының 
жанына немесе оның ішіндегі бос алаңға орналастырумен оларды жинап алу 
қажет.

 176. Базаның техникалық, əкімшілік-шаруашылық аумағында, сондай-ақ 
тұрғын қалашықта ашық от жағуға жол берілмейді.

 Базаның техникалық аумағында ашық от жағуға ерекше жағдайларда жəне 
тек база бастығының рұқсатымен жол беріледі, бұл туралы бұйрық беріледі. 
Жұмыс өрт сөндіру есептобының қатысуымен жəне жауынгерлік əзірліктегі 
қажетті өрт сөндіру құралдары болған кезде жүргізіледі. 

 177. Күн сайын жұмыс күні аяқталғаннан кейін жұмыс жетекшісі өрттен қор-
ғау өкілімен бірлесіп, барлық жұмыс орындарын жəне үй-жайларды тексереді 
жəне анықталған кемшіліктерді жояды, цехтың (жұмыс пунктінің, сақтау 
орнының) электр беру желісін ажыратады, үй-жайды жабады жəне мөр басады.

 178. Өртке қарсы қорғаныс команда бастығының өр т қауіпсіздігі мəселелері 
жөніндегі нұсқаулары базаның барлық жеке құрамы үшін міндетті болып та-
былады.

 179. Базада жүргізілетін өртке қарсы іс-шаралар өрттің шығу мүмкіндігінен 
сақтандырады. База өртке қарсы қорғаныс командасының жеке құрамы өртті 
жылдам жоюға ұдайы əзірлікте болады.
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(Жалғасы. Басы 22-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 

 180. Жазғы маусым алдында дала өртіне қарсы күресті ұйымдастыру 
үшін база бастығының бұйрығымен дала өртін сөндіру жəне база аумағында 
оттың таралуынан сақтандыру бойынша жедел топ құрылады. Жедел топқа 
қажетті автотракторлық, жер қазатын техника жəне жеке құрам беріледі. Дала 
өртіне қарсы күрес үшін алғашқы өрт сөндіру құралдарының (күрек, ара, балта) 
қажетті қоры алдын ала дайындалады.

 5 км дейінгі радиуста дала өр ті шыққан кезде база бастығы ол туралы 
жоғары тұрған бастыққа өрт сипатын, оның ауқымын, таралу бағытын жəне 
оны сөндіру бойынша қабылданған шараларды көрсетумен баяндайды. 
Тұтануды уақтылы анықтау жəне жою мақсатында тəуліктік бойы патрульдеу 
ұйымдастырылады немесе өрт сөндіру бекеттері қойылады.

 Базада қосымша штаттан тыс өрт сөндіру командалары құрылады, олар 
жергілікті ресурстар есебінен өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етіледі.

 181. Аккумуляторлық тиегіштер мен электрокарлар (аккумулятор ба-
тареяынан электрмен қоректену бар) жұмыс аяқталғаннан кейін арнайы 
жабдықталған үй-жайларда сақталады.

 182. Өртке қарсы қорғаныс командасын база аумағының кез келген 
пунктіне шақырту дыбыстық дабылдамамен қамтамасыз етіледі жəне теле-
фон арқылы қайталанады.

 Өрт сөндіру құралы көрнекі жерлерге орналастырылады жəне қызыл 
түске боялады. 

 Базаның жеке құрамын дабыл сигналдарын беру тəртібіне жəне алғашқы 
өрт сөндіру құралдарын қолдануға оқыту қажет.

 183. Жарылу жəне өрт қауіпті үй-жайлар автоматты жəне қол режимдерінде 
от көздерін жылдам жоюға мүмкіндік беретін тиімді өрт сөндіру жүйесімен 
жабдықталады.

 184. Бастапқы сатыда өрт ошақтарын жою үшін базалардың цехтарында, 
сақтау орындарында, жұмыс істеу пункттерінде жəне басқа да құрылыстары 
мен ғимараттарында өрт сөндіру құралы өрт сөндіру қалқандары орнатыла-
ды, бұл ретте зымырандар мен оқ-дəрілер бар цехтар, сақтау орындары мен 
жұмыс пункттері үшін өрт сөндіру құралына (əрбір қалқанда) қосымша мына-
лар жабдықталады:

 1) суы бар бөшкелер – 2 дана;
 2) құмы бар жəшік – 1 дана;
 3) баспалдақ – 1 дана.
 Өрт сөндіру құралы қалқандарда орналастырылады. Қалқанда р əрбір 

объекті жанында 10 – 15 м арақашықтықта орнатылады.
 185. Базаның техникалық аумағында өрт сөндіру мақсатында əрбір 

100 оқ-дəрілер вагонына сыйымдылығы 50 м3 су тоғандарында сақталатын 
кемінде 50 м3 есебінен су қоры жасалады. Су тоғандары екі жəне одан да көп 
су тоғандарынан əрбір объектіге бір уақытта су беруді қамтамасыз ететіндей 
есеппен оқ-дəрілер бар сақтау орындарынан (цехтан), алаңнан жəне шта-
бельдерден 40 м аспайтын арақашықтықта су тоғандары салынады. Су 
тоғандарына жылдың кез келген маусымында өрт сөндіру автомашинасының 
келуі қамтамасыз ететін кірмежолдар жабдықталады. Су тоғаны жанында өрт 
сөндіру автомашиналары басқа автомашиналардың өтуі үшін жолды жаппай-
тындай орналастырылады.

 186. Базада өрт сөндіру автомобилдерінің маршруттары схемасы 
əзірленеді, ол ең қашықтағы сақтау орнына өрт сөндіру машиналары өрт да-
былы сигналын алған сəттен бастап 10 мин. кешікпей келе алатындай есеп-
пен жасалады.

 187. Автотрактор техникасы базаның техникалық аумағына оны өрт сөндіру 
наряды тексергеннен кейін жіберіледі. Техникалық аумақта жұмыс істейтін 
əрбір автомобиль немесе трактор өрт сөндіргіштермен, қылшық жүнді мата-
мен жабдықталуы жəне онда ақаусыз отын жүйесі, түтін шығару құрылғылары 
(тұншықтырғыш) жəне ұшқын өшіргіш болуы қажет.

 Өрт сөндіру құралдарымен жабдықталмаған автокөлікке оқ-дəрілер мен 
зымырандарды тиеуге жол берілмейді.

 188. Күн сайын өртке қарсы қорғаныс командасының құрамынан тəуліктік 
наряд табельдер бойынша тиесілі өрт с өндіру құралдарымен, автомобиль-
дермен жəне керек-жарақтармен тағайындалады.

 Найзағай кезеңінде тұтануды уақтылы анықтау жəне жою мақсатында 
база жеке құрамының күштерімен сақтау орындары мен цехтарды қадағалау 
ұйымдастырылады. Өртке қарсы қорғаныс командасының барлық жеке 
құрамы жауынгерлік əзірлікке келтіріледі, техникалық аумаққа өрт сөндіру 
автомобиліндегі жылжымалы бекет жіберіледі жəне мұнарадан қадағалау 
жүргізіледі.

 189. Базаның техникалық аумағында темекі шегуге тыйым салынады. 
Əкімшілік-шаруашылық аумақта темекі шегу ол үшін арнайы бөлінген жəне 
жабдықталған орында жол беріледі.

7-параграф. Зымыран-артиллериялық қару-жарақ қоймаларындағы 
өрт қауіпсіздік шаралары

 190. Оқ-дəрілермен жұмыс жүргізуге қатысатын жеке құрам қоймада 
жұмыс басталар алдында өрт қауіпсіздігі шаралары жəне өрт қауіпсіздігі ту-
ралы нұсқаулар беріледі.

 191. Қарап тексеру (тексерулер) зымыран-артиллериялық қару-жарақтың 
үлгілері бекітіліп берілген адамның қатысуымен жүргізіледі.

 Қарап тексеру кезінде зымыран-артиллериялық қару-жарақтың сақталуын 
ұйымдастыру (оның ішінде сақтау жағдайлары, сақтау орындарының жай-
күйі, найзағайдан қорғану, өрт сөндіру құралдары мен дабылдама жүйесі) 
тексеріледі.

 192. Техникалық қызмет көрсету кезінде өрт сөндіргіштер тексеріледі жəне 
қажет болған кезде оларды зарядтау жүргізіледі.

 193. Ағымдағы қарап тексеру қару-жарақтың (мүліктің) бар болуын жəне 
дұрыс сақталуын бақылау мақсатында жүргізіледі, бұл ретте:

 1) қаптамасын ашпай жəне пломбаларын бұзбай қару-жарақ пен мүліктің 
бар болуы;

 2) индикаторлық силикагель жай-күйі;
 3) өрт сөндіру құралдарының жай-күйі тексеріледі.
 194. Сақтау орындары өртке қарсы тұрғысынан жəне найзағайға қарсы 

қорғанумен жабдықталады.
 195. Сақтау орындарында қару-жарақ жинтықпен, партиялар бойынша, 

техникалық қызмет көрсету жəне эвакуациялау, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету қолайлығын ескерумен орналастырады.

 196. Оқ-дəрлерді сақтау  орындары арасындағы арақашықтық топырақ үю 
– кемінде 50 м, топырақ үймей – кемінде 100 м болуға жол беріледі.

 Сақтау орындарын оқ-дəрілермен жəне зымырандармен (жарғыш 
заттардың бар болуы бойынша) 150 т аспайтын, бірақ бір сақтау орнына 15 
вагоннан аспайтындай етіп толтыруға жол беріледі. Жарылғыш заттардың 
мөлшері снарядтардағы, миналардағы, бастиекті жəне жарылғыш бөліктердегі 
жарылғыш зарядтар массасын жəне дəрілік зарядтардың жалпы массасының 
жартысын қосумен айқындалады.

 197. Бір гарнизонның (құраманың) бірнеше бөлімінің оқ-дəрілерін ортақ 
аумаққа орналастыру гарнизон бастығының (құрама командирінің) бұйры-
ғымен құраманың біріктірілген қоймасының бастығы қойманың барлық 
аума ғында өрт қауіпсіздігі шараларының сақталуына жауапты адам болып, 
ол болмаған жағдайда – атағы бойынша жоғары болатын оқ-дəрілері осы 
аумақта орналастырылған əскери бөлім зымыран-артиллериялық қару-жарақ 
қызметінің бастығы тағайындалады.

 198. 200. Зымырандар мен оқ-дəрілерді лагерьлерде, тиеу жəне түсіру 
пункттерінде сақтау ерекшеліктері. Алаңда үш вагоннан аспайтын оқ-дəрілер 
орналастырылады. Қатарлар арасындағы арақашықтық 5 – 10 м, ал алаңдар 
арасыннда – кемінде 100 м болуға жол беріледі. Қатарлар теміржол желісінен 
25 м жақын емес орналастырылады.

 Алаңда (шатыр астында катлованда) оқ-дəрілер төсемел ерге, биіктігі 
кемінде 18 см ағаш бөренелерге (бетон блоктарға) жинап қойылады, күн сəуле-
сінің ықпал етуінен сенімді қорғалады. Алаңдар өрт сөндіру құралдарымен 
жабдықталады.

  199. 201. Көлік құралдары бар қоймалар 1,5 кірпіштік өртке қарсы 
қабырғалармен секцияларға бөлінеді. Əр секцияда 10 – 15 көлік бірлігін 
орналастыруға жол беріледі. Сақтау орындарының есігі мен қақпалары тек 
сыртынан жабылады.

 200. ЖМ мен көлік құралдарын ашық алаңдарда орналастырудың барлық 
жағдайларында өрт шыққан жағдайда олардың бөгетсіз (маневрсіз) шығуын 
қамтамасыз етеді.

 201. Көлік құралы:
 1) кабина сыртына орнаты лған өрт сөндіргішпен;
 2) қылшық жүнді матамен (киіздік жамылғымен (1 х 1 м);
 3) сол жақ бортында қызыл жалаушамен;

 4) жұмсақ тіркеп сүйреу немесе қатты тіркеп сүйреу арқандарымен 
жарақтандырылады.

 202. Парктер аумағында оқ-дəрілер тиелген жауынгерлік машиналар 
мен көлік құралдары орналастырылғ ан сақтау орындарынан жанар-жағармай 
материалдарының қоймаларына, жанармай бар цистерналар тұрақтарына, май 
құю колонкаларына, ашық от көздеріне жəне қазандықтарға дейінгі арақашықтық 
кемінде 300 м құрайды. Сақтау орындары арасындағы арақашықтық кемінде 50 
м болуға жол беріледі. Оқ-дəрілер тиелген жауынгерлік машиналар мен көлік 
құралдарын сақтаудың барлық орындары өртке қарсы тұрғысынан найзағайдан 
қорғаныспен, ал зымырандарды, реактивті оқ-дəрілер  мен гранатаатқыш 
оқтарын сақтау кезінде топырақ үйіндісімен жабдықталады. Оқ-дəрілер тиел-
ген жылжымалы құралдар жерге түйістіріледі.

 203. Мынадай зымырандар мен оқ-дəрілер қолданыста қауіпті деп са-
налады:

 1) 1 м астам биіктіктен құлаған толық жарақталған оқ-дəрілер;
 2) кез келген биіктіктен құлаған қалыпсыз зымырандар, ал қалыптағы 0,5 

м астам биіктіктен;
 3) снарядтарда, миналарда, реактивті снарядтардың бастиектерінде не-

месе бастиекті жарғыш корпустарында соғылған іздері бар;
 4) мембранасы жыртылған немесе майысқан жарғыштары бар;
 5) жарылыстың, өрттің, бомбалаудың немесе артиллериялық атқылаудың 

ықпал етуіне ұшыраған, сондай-ақ авиа, авто жəне теміржол апаттында болған 
толық жарақталған оқтар, миналар, снарядтар, зымырандар.

 204. Зымырандар мен оқ-дəрілерді сақтау жəне тасымалдау кезінде:
 1) автомобиль шанағында жəне тіркемелерінде зымырандар мен оқ-

дəрілерді жанар-жағармай материалдарымен бірге тасымалдауға;
 2) қозғалтқышты от алдыруды жеңілдету үшін ашық отты қолдануға:
 3) көлік құралдарынан 40 м жақын жерде темекі шегуге жəне от жағуға;
 4) бір автомобиль багынан екіншісінің багына жанармай құю арқылы май 

құюға;
 5) автомобильдерді елді мекендерде тоқтатуға;
 6) ақаулы автомобильдерді жəне өрт сөндіру құралдары жоқ автомобиль-

дерді пайдалануға жол берілмейді.
 205. Зымырандар мен оқ-дəрілер тиелген  ЖМ-ға жəне көлік құралдарына 

жанармай жəне жағармай материалдарын құю (толық құю) мынадай қауіпсіздік 
шараларын сақтаумен жүргізіледі:

 1) май құятын машина май құю құралынан (отын құйғыштан) 2 м алыс 
қойылады;

 2) кезекті машина май құйып жатқан машинадан 10 м алыс қойылады;
 3) жаппай май құю кезінде өрт сөндіру құралдарымен өрт сөндіру бекеті 

қойылады;
 4) май құйылатын машиналардың қозғалтқышы өшірілген болуға тиіс;
 5) май құйылып жатқан машинаға жанармай төгілген кезде оны май құю 

орнынан сүйреп шығарылады.

8-параграф. Инженерлік оқ-дəрілер қоймаларындағы өрт қауіпсіздік 
шаралары

 206. Инженерлік оқ-дəрілер жарылу қауіптілігінің жіктемесі бойынша қауіпті 
жүктердің бірінші сыныбына жатады жəне қауіптіліктің төрт кіші тобына бөлінеді.

 1-қауіптілік кіші тобы – жаппай жарылу қаупі бар оқ-дəрілер. Жаппай 
жарылу – барлық штабельді немесе оқ-дəрілерді сақтау орнын бір уақытта 
қамтитын жарылыс.

 2-қауіптілік кіші тобы – жаппай жарылмайтын оқ-дəрілер. Бұл кіші топқа 
жаппай жарылмайтын, бірақ жарылу кезінде бытырау, жергілікті жерді ми-
налау жəне айналадағы заттарды елеулі түрде зақымдау қауіптілігі бар оқ-
дəрілер жатады.

 3-қауіптілік к іші тобы – жаппай жарылмайтын, өрт қауіпті оқ-дəрілер. Бұл 
кіші топқа жану кезінде көп мөлшерде жылу бөлетін немесе бірінен соң бірі 
елеулі жарылумен немесе бытыраумен жанатын немес сол ғана жəне екеуі 
де болатын оқ-дəрілер жатады.

 4-қауіптілік кіші тобы – елеулі қауіптілігі жоқ оқ-дəрілер. Бұл кіші топқа тек 
тұтанған немесе тұтына бастаған жағдайда жарылудың елеусіз қауіптілігі бар 
оқ-дəрілер жатады. Жарылыстың əсері тұтана бастаудың сыртқы көзі орамның 
ішіндегісінің тез жарылуын тудырмайтындай ораммен шектеледі

 207. Оқ-дəрілерді жөндеу жəне жиынтықтау цехы үшін өрт шығу жəне 
жарылу тұрғысынан қауіпті жарылу қауіптілігінің санаты белгіленген. Өрт 
ошақтарының мүмкін болатын жарылыстармен елеулі арақашықтыққа ұшуы 
жəне таралуы тұрғысынан аса қауіпті.

 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізімде 2017 жылғы 17 тамыздағы № 15501 тіркелген Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер министрдің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 ««Өрт 
қаупсіздікке жалпы талаптар» техникалық регламентті бекіту туралы» бұйрыққа 
сəйке с оқ-дəрілері жоқ немесе құрамында жарылғыш заттары, дəрілері, 
пиротехникалық құрамдары жəне олардан жасалған бұйымдары жоқ оқ-
дəрілері бар ғимараттар мен құрылыстар (сақтау орындары) жəне үй-жайлар 
А, Б, В 1 – В 4 өрт шығу жəне жарылу қауіптілігінің санаттарына бөлінеді.

 Егер сақтау орнында (үй-жайда) əртүрлі санаттағы оқ-дəрілер болса, онда 
сақтау орнының (үй-жайдың) қауіптілік санаты ондағы оқ-дəрілердің ең жоғарғы 
санатымен айқындалады. 

 Егер үй-жайда оқ-дəрілермен қатар жанатын газдар, тез тұтанатын немесе 
жанатын сұйықтықтар, сондай-ақ сумен, ауа оттегімен немесе бір-бірімен өзара 
əрекет еткен кезде жарылуға жəне жануға қабілетті заттар мен материалдар 
бар болса, онда осы үй-жайды А немесе Б өрт шығу жəне жарылу қауіптілігі 
санаттарына сəйкес келуін тексеру қажет. Егер жарылу қаупі бар булы-газды 
ауа немесе шаңды ауа қоспалары тұтанған кезде 5 кПа асатын артық қысым 
болса, үй-жайды А немесе Б санатына жатқызу қажет. 

 Өрт шығу жəне жарылу қауіптілігі санатымен үй-жайлары бар ғимараттарды 
А санатына жатқызу қажет.

 Егер ғимарат (сақтау орны) А н емесе Б өрт шығу жəне жарылу қауіптілігі 
санатына жатпайтын болса, онда барлық ғимараттың қауіптілік санаты сонда 
орналасқан үй-жайлардың (оқ- дəрілердің) ең жоғарғы қауіптілік санатымен 
айқындалады. 

 Егер ғимарат қатарынан А, Б қауіптілік санаттарына да жатпайтын болса, 
ғимарат В өрт шығу қауіптілігі санатына жатқызылады.

 Егер ғимарат А, Б, В қауіптілік санаттарына жатпайтын болса, ол Д 
қауіптілік санатына жатқызылады.

 208. Қойманың техникалық аумағында өртке қарсы құралдар, сондай-ақ 
байланыс жəне дабылдама техникалық құралдары орналастырылады.

 209. Автомобиль жолдары қатты төсеммен жабдықталады жəне кез кел-
ген жыл мезгілінде өрт сөндіру су тоғанына еркін өту мүмкіндігін қамтамасыз 
етуге тиіс.

 210. Қоймалардың техникалық аумағы онда сақталатын оқ-дəрілердің 
өрт шығу жəне жарылу қауіптілігі деңгейіне байланысты қауіптілік санаттары 
бойынша өндірістік аймақ жəне оқ-дəрілерді сақтау аймақтары (алаңдары) 
болып бөлінеді.

 Аймақтар ішіндегі сақтау орындары құрылымдық ерекшеліктеріне, онда 
орналастырылатын оқ-дəрілерге байланысты штаттық емес жағдайлардың 
(өрт, жарылыс, миналау, от жəне тұтандыру көздерінің шашырауы) салдары 
барынша оқшауланатындай етіп топтастырылады.

 Техникалық аумақтағы ғимараттар мен құрылыстар (сақтау орындары), 
олар əкімшілік-шаруашылық аумаққа жəне тұрғын үй-тұрмыстық қалашыққа 
жақындаған сайын бұл ғимараттардың (құрылыстардың) қауіптілік санаты 
төмендейтіндей болып орналастырылады. Бұл ретте қауіптілік санаты бар 
ғимараттар мен құрылыстарды (сақтау орындарын) тұрғын үй-тұрмыстық 
қалашықтан жəне əскери бөлімшелерді орналастыруға арналған қалашықтан 
кемінде 1 шақырым арақашықтықта орналастыру қажет.

 Қауіптілік санаты төмен ғимараттар мен құрылыстарды қауіптілік санаты 
жоғары ғимараттар мен құрылыстар бар аймақтарда орналастыруға рұқсат 
етіледі.

 211. Өрт сөндіру депосы, оқу-жаттығу мұнарасы, 100 метр кедергілер 
жолағы бар оқу-жаттықтыру қалашығы əкімшілік аумақта орналастырылады.

 212. Жанармай, жағармай материалдары, отын жəне басқа да материалдық 
құралдар қоймалары өртке қарсы жыралар арақашықтығын сақтай отырып, 
əкімшілік-шаруашылық аумақта орналастырылады.

 213. Техникалық аумақтың БӨП:
 1) БӨП бақылаушысына өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі нұсқаулықпен;
 2) БӨП бақылаушысына  техникалық аумақта өрт болған жағдайда жеке 

құрамды жəне техниканы кіргізу тəртібі жөніндегі нұсқаулықпен;
 3) өрт сөндіру есептобы үшін сақтау орындарының жəне ашық сақтау 

алаңдарының жетондарымен жабдықталады.
 214. Қойма (сақтау орнының) бастығы қоймада жұмыс істейтін күндері 

ондағы жарық түсірудің, есіктердің, дабылдаманың, өрт сөндіру құралдарының 

жай-күйін жəне өрт қауіпсіздігі шараларының сақталуын, қабырғалардың, 
терезелердің, торлардың жəне шатыр жабындарының бүтіндігін тексереді. 
Ақаулықтарды анықтаған кезде қойма (сақтау орнының) бастығы олар тура-
лы қолбасшылыққа баяндайды жəне оларды жоюға шаралар қабылдайды.

 215. Техникалық аумақтың БӨП темекі шегу керек-жарағын сақтауға 
арналған жəшікпен, өрт жетондарымен, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі, объектілерді 
күзетуге қабылдау жəне тапсыру жөніндегі нұсқаулықтармен жабдықталады.

 216. Қойманың шаруашылық қызметі қойманы өртке қарсы қорғау жоспа-
рында көзделген дайындық іс-шараларын орындауды қамтиды.

 217. Қоймаларды мынадай аумақтарда орналастыруға жол берілмейді:
 1) табиғи жəне техногендік апаттар нəтижесінде су басып кететін;
 2) қар көшкінінің, көшкіндердің, сел тасқындарының, көшпелі барқанды 

жəне бұдырлы құмдардың əсер етуіне ұшырайтын;
 3) жерасты қазбалары немесе пайдалы қазбалары бар;
 4) топырағы радиоактивті ластанған;
 5) заңнамаға сəйкес курорттарды жəне сумен жабдықтау көздерін 

санитариялық қорғау аймағының бірінші қатарына жатқызылған;
 6) сыртқы көлік (теміржол тораптары, теңіз жəне өзен порттары, əуе-

жайлар);
 7) санитариялық-техникалық құрылыстарды жəне коммуналдық мақсаттағы 

қондырғыларды (тазарту құрылыстары, қоқыс орны) санитариялық қорғау 
аймақтары;

 8) археологиялық жəне басқа да қорықтар, олардың қорғау аймақтары;
 9) мəдениет ескерткіштері;
 10) сейсмикалық белсенділігі 8 балдан жоғары;
 11) қоқыс орнынан жəне мал қорымдарынан 1 км арақашықтықтан жақын 

орналасқан;
 12) зираттардан 500 м арақашықтықтан жақын; 
 13) шымтезек шөгінділерімен іргелес.
 Қоймаларды орналастыру аудандарын тасаларды жасау үшін жер қазатын 

машиналарды қолдануды ескерумен таңдаған мақсатқа сəйкес болады.
 Уақытша далалық қоймаларды құрғақ, өрт шығу тұрғысынан қауіпсіз жер-

лерде орналастыру қажет.
 218. Тұрғындарды, объектілерді, сондай-ақ қоршаған ортаны қоймада 

(тыйым салынған аймақта жəне тыйым салынған ауданда) болуы мүмкін ава-
риялардан қорғауды қамтамасыз ету мақсатында қойма бастығы (гарнизон 
бастығы) тиісті билік органдарымен жəне мүдделі ұйымдармен келісу бой-
ынша өртке қарсы қорғау қызметтерін хабардар ету жəне тыйым салынған 
аудандар мен тыйым салынған аймақтарда өрттің, авариялар мен табиғи 
зілзалалардың салдарын жоюға қатысу жəне адамдар мен мүлікті эвакуаци-
ялау жоспарын əзірлейді.

 Көрсетілген жоспарды тиісті бастықтар бекітеді жəне жылына кемінде бір 
рет практикада пысықталады.

 219. Тыйым салынған аймақ шегінде ағаш дайындау, орманды қалпына 
келтіру, мелиорациялық жұмыстардан жəне профилактикалық өртке қарсы 
іс-шаралармен байланысты жұмыстардан басқа, тұрғындардың тұруына, 
ғима раттарды, жолдарды, құрылыстарды жəне басқа да объектілерді салуға 
жол берілмейді.

 220. Техникалық аумақта сыйымдылығы кемінде 50 м3 жабық өрт сөндіру 
су тоғандары жабдықталады. Өрт сөндіру тоғандары қорғалатын ғимарат пен 
құры лыстың ең жақын нүктесінен 40 м аспайтын арақашықтықта орналасты-
рылады.

 Күзету периметрінің сыртқы сымды қоршауының сыртқы жағынан барлық 
ені бойынша жыртылған ені 50 м өртке қарсы қорғау жолағы жасалады.

 221. Ғимараттар мен құрылыстарды найзағайдан қорғау жөніндегі 
талаптарға сəйкес сақтау орындарының қабырғалары мен шатырларының 
ағаш бұтақтарымен жанасуына жол берілмейді.

 222. Ашық сақтау алаңдарында оқ-дəрілер мен олардың жиынтықтаушы 
элементтері оларды тікелей күн сəулесінен сенімді қорғайтын брезенттер-
мен жабылады. Ашық алаңдарды орналастыру жаппай қырып-жою қаруынан 
қорғау, өрт шығу жəне жарылу қауіпсіздігі, найзағайдан қорғау жəне оқ-дəрілерді 
қабылдау мен берудің ыңғайлы болуын  қамтамасыз ету талаптарын ескере 
отырып жүзеге асырылады.

 223. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін жұмыс пункттері ретке келтіріледі, 
орамдар мен материалдар жойылады, электр энергиясы ажыратылады, өндіріс 
қалдықтары техникалық аумақтан шығарылады.

 Жұмы сшылар кеткеннен кейін жұмыстар жетекшісі жұмыс пункттерін 
жəне оларға іргелес аумақты өртке сөндіру наряды өкілінің қатысуымен қарап 
тексереді. Қарап тексеру нəтижелері өртке қарсы жай-күйді тексеру журналы-
на жазылады.

 224. Қоймаларды сумен қамтамасыз ету қалалық (аудандық) су құбырынан 
немесе ж ергілікті жерүсті не жерасты су көздерінен жүзеге асырылады.

 Дербес шаруашылық-ауыз су жəне өндірістік су құбырларын орнатуға жол 
беріледі. Бұл ретте өртке қарсы су құбыры олардың біреумен біріктіріледі.

 225. Сыртқы су құбырының желісі:
 1) əрбір құрылыс екі гидрантпен қамтамасыз етілетін есеппен орнатыла-

тын өрт сөндіру гидранттарымен; 
 2) жолдардан (өтпе жолдардан) 2,5 м қашық емес жəне ғимарат 

қабырғаларынан кемінде 5 м қашықтықта орнатылатын гидранттармен;
 3) арасындағы арақашықтық 200 м аспайтын гидранттармен;
 4) тұтынушыларға су беруді тоқтатпай, жекелеген учаскелерді жөндеу үшін 

ажыратуды қамтамасыз ететін айналып өтетін желілермен;
 5) желінің кез келген учаскесін ажырату сақтау орындарына жəне əкімшілік-

шаруашылық ғимараттарға (өрт сөндіру депосына, асханаға, моншаға, 
қазандыққа) су беруді тоқтатуға əкеп соқтырмайтын есеппен орнатылатын 
бекіту-реттеу аппаратурасымен жабдықталады.

 226. Өртке қарсы желілер үшін ғимаратқа кіргізілетін орындар саны кемінде 
екеу болып белгіленеді. Өрт сөндіру шүмегі бесеуден артық емес желілер үшін 
бір кіргізу орнын жасауға жол беріледі. Өрт сөндіру шүмектері қабырғадағы 
қуыстарда немесе шағын шкафтарда орналастырылады. Əрбір өрт сөндіру 
шүмектері сол диаметрдегі ұзындығы 20 м өрт сөндіру түтігі көзделеді.

 Бес жəне одан да көп өрт сөндіру шүмегі болған кезде өрт сөндіру тіреулері 
олардың астынан бекітпемен немесе шұрамен, сондай-ақ төгіп босатуға 
арналған су ағызатын шүмекпен жабдықталады.

 227. Сақтау орындарын, техникалық қызмет көрсету пункттерін (жөндеу 
цехтарын) жəне температуралық режимді сақтауды талап ететін бақылау 
зертханаларын жылумен қамтамасыз ету жылу жеткізгішін жылыту аспапта-
рына беруді автоматты түрде реттей отырып, сумен жылыту жүйесі арқылы 
жүзеге асырылады.

 228. Өртке қарсы қорғаныс командасы қойманың барлық ғимараттарымен 
жəне құрылыстарымен телефон байланысымен жəне қойма бойынша 
кезекшімен тікелей байланыспен қамтамасыз етіледі.

 Бірнеше абоненттік аппаратты бір жалғау желісіне параллельді түрде 
қосуға жол беріледі.

 229.Техникалық күзет құралдарының сигналдарын қабылдау аппаратура-
сы қарауылдық үй-жайда, қарауыл бастығының бөлм есінде немесе ол үшін 
арнайы белгіленген жеке пульттық бөлмеде орнатылады.

 Күзет жəне өрт дабылдамасы техникалық құралдарының үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз ету үшін автономды қоректендіру көзі орнатылады.

 Өрт дабылдамасы жүйесінің барлық жалғау желілері жера сты кабелімен 
орындалады.

 230. Оқ-дəрілерді жиынтықта сақтау сақтау бөлімдері шегінде ұйымдас-
тырылады. Сақтау бөлімдерін мамандандыру жəне олардың арасында оқ-
дəрілерді бөлу жалпы қойманың бірқалыпты жүктелуін қамтамасыз етуді 
ескерумен жүргізіледі.

 Сақтау орындарын ашу жəне онда болу тек оған бекітілген сақтау орны 
(қойма) бастығының (меңгерушісіні ң) қатысуымен рұқсат етіледі (өрт немесе 
зілзала кезінде сақтау орындарын ашу жағдайларын қоспағанда).

 231. Реактивті оқ-дəрілер, қозғалтқыштар, пиротехникалық сигналдар, 
сигналдық миналар темір-бетон жабыны бар, топырақ үйілген, найзағайдан 
қорғаумен жəне өртке қарсы құралдармен жабдықталған темір-бетон немесе 
кірпішден жасалған сақтау орындарында сақталады.

 232. Қойма аумағына сұйық отынмен жұмыс істейтін тепловоздар мен 
мотовоздар өрт сөндіру күзеті өкілінің бірге жүруімен жіберіледі.

 233. Оқ-дəрілерді тасымалдауға арналған автомобиль мыналардан 
жиынтықталады:

 1) үш өрт сөндіргіш;
 2) жануы қиын су өткізбейтін мата;
 3) 200 мм ұзынды қта жерге тиіп тұратын жерге түйістіру металл шын-

жыры жəне тұрақта статикалық жəне атмосфералық зарядтардан қорғауға 
арналған темір қада.
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 234. Бақылау зертханасы телефон байланысымен жəне өрт сөндіру 
құралдарымен жабдықталады.

 235. Жөндеу цехында (техникалық қызмет көрсету пунктінде) жұмыс орын-
дары мен жабдықтың орналасуы өрт болған жағдайда цехтан еркін шығуды 
қамтамасыз етуге тиіс.

 Жөндеу цехының (техникалық қызмет көрсету пунктінің) барлық үй-
жайлары өрт сөндіру құралдарымен жабдықталады.

 236. Оқ-дəрілермен жұмыс істеуге тапсырманы айқындайтын бастық 
(командир) алдағы жұмыстың қауіптілігін, орындаушылардың біліктілігі мен 
тəжірибесін ескереді. Жауапты операцияларға анағұрлым тəжірибелі жеке 
құрамды бөлу қажет.

 Жұмыс жетекшісі болып тəжірибесі бар жəне технологиялық процесті 
білетін инже нерлік-техникалық құрам қатарындағы адамдар тағайындалады. 

 Жұмысты бастар алдында тағайындалған жетекші өрт сөндіру есептобын 
тағайындайды жəне өрт сөндіру құралдарының болуын тексереді.

 Жұмыс жүргізу кезінде оқ-дəрілердің соғылуын немесе құлауын болдыр-
майтын жағдайлар жасалады. Оқ-дəрілермен жұмыс жүргізу орны өртке қарсы 
мүкəммалмен жəне дабылдамамен қамтамасыз етіледі.

 237. Рольгангтерден немесе трансп ортерлардан тұратын тиеу-түсіру 
құралдарының автожол жəне теміржол жолдарын кесіп өтуіне жол берілмейді.

 238. Тез ұшып кететін еріткіштер (бензин, уайт-спирит) қолданылатын 
жұмыстар жүргізілетін үй-жайлар жасанды желдеткіштермен жəне өр т сөндіру 
құралдарымен жабдықталады.

 239. Пиротехникалық құрамның өздігінен тұтануынан болатын өртті бол-
дырмау үшін үй-жайларда:

 1) жұмыс уақытында бір ауысымның қажеттілігінен артық үлгілер қорын 
жинақтауға;

 2) жұмыс аяқталғаннан кейін пиротехникалық құрамның аспаларын ашық 
түрде қалдыруға жол берілмейді. Аспалар ақаусыз эксикаторларға салынады.

9-параграф. Атыс қаруын жəне оқ-дəрілерді сақтау кезіндегі өрт 
қауіпсіздік шаралары

 240. Сақтау орындарының аумағын ұстау жəне өртке қарсы іс-шаралар 
ІҚЖ талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

 ЗАҚ қоймаларының барлық аумағы ЗАҚ қызметінің жауапты лауазым-
ды адамдарына бұйрықпен бекітілетін учаскелерге бөлінеді, оларға өрт 
қауіпсіздігі мен тəртіптің сақталуына жауаптылық жүктеледі. Қойма (сақтау 
орны) бастығына қойманың (сақтау орнының) айналасында орналасқан ені 
50 м жергілікті жер жолағы бекітіледі.

 Сақтау орындарынан 20 м қашықтықта мүк, ағаштардан түскен жапырақтар 
мен қылқандар толық жойылады, қабырғалардан 2 м қашықтықтағы шөп 
айнала оталады, ағаштар 2,5 м биіктікке дейін бұтақтардан тазартылады. 
Көктемде жəне жазда қойма аумағындағы шөп уақтылы (кепкенге дейін) ша-
былады жəне аумақтан шығарылады. Қойма аумағында шөп кептіруге, түскен 
жапырақтарды, бұтақтарды, шөпшектерді өртеуге рұқсат етілмейді. Аумақтың 
сыртқы периметрі бойынша ені 5 – 6 м жолақ жыртылады. Сақтау орындарына, 
сондай-ақ өртте сумен жабдықтау көздеріне жолдар мен кіреберістер ақаусыз 
жай-күйде ұсталуға, ал қыста – қардан тазартылуға тиіс.

 241. ЗАҚ қоймасы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталады. Қойма 
аумағына кіреберісте əрбір өрт сөндіру құрал-жабдығының 10 бірлігі қамтылған 
орталық өрт сөндіру бекеті орналастырылады.

 Əрбір сақтау орнында 10 – 15 м арақашықтықта өрт сөндіру қалқаны, 
сыйымдылығы 0,5 м3 құм салынған жəшік, сыйымдылығы кемінде 0,2 м2 
суы бар бөшкелер (бөшкелер саны объектілердің көлеміне байланысты 
айқындалады, бірақ екеуден кем емес) орнатылады. Температура 0° С-дан 
төмен болғанда бөшкелерден су төгіледі, ал бөшкелер төнкеріліп қойылады.

 242. Өрт сөндіру қалқандары мынадай өрт сөндіру құралдарымен қосымша 
жабдықталады:

 1) ұзындығы кемінде 4 м металл саты – 1 дана;
 2) көлемі 1 х 1 м киіз – 1 дана.
 Өртке қарсы құрал-жабдық ақаусыз жай-күйде ұсталуға тиіс.
 243. Қаруды сақтауға арналған бөлме екі өрт сөндіргішпен жабдықталады.
 24 4. Оқ-дəрілері бар көлік құралдарын орналастырған кезде сақтау орын-

дарында мынадай қауіпсіздік шаралары белгіленеді:
 1) көлік құралдарының бүйірлі борты мен сақтау орны қабырғасының 

арасындағы арақашықтық оқ-дəрілері бар жəшіктерді еркін алып шығуды 
қамтамасыз етуге жəне кемінде 0,8 м болуға тиіс;

 2) көлік құралдарының артқы борты мен сақтау орны қабырғасының 
арасындағы арақашықтық артқы борттың еркін ашылуын қамтамасыз етуге 
жəне кемінде 1 м болуға тиіс;

 3) маңдайшеп бойынша көлік құралдары арасындағы арақашықтық кемінде 
1,5 м болып көзделеді;

 4) өрт болған жағдайда кедергісіз (маневрсіз) шығуын қамтамасыз ету 
үшін көлік құралдары сақтау орындарында 1-2 қатарда немесе тізбектеліп ор-
наластырылады: тартқыш жəне ол сүйрейтін тіркеме. Қарама-қарсы жақтарға 
шығу қамтамасыз етілген кезде екі қатар етіп орналастыруға жол беріледі.

 245. Тіркемелерді тартқыштармен бірге орналастырған кезде олар бір-
біріне тіркеледі. Оқ-дəрілер тартқышсыз тіркемелерде ұсталған кезде (немесе 
тіркеу мүмкіндігі болмаған кезде) тіркемелер оларды өрт болған кезде алып 
шығу үшін ұзын сым арқанмен немесе қатты сүйрегіштермен қамтамасыз 
етіледі.

 246. Оқ-дəрілер тиелген əрбір көлік құралы:
 1) кабинаны ң сыртына бекітілген өрт сөндіргішпен;
 2) қылшық жүнді матамен (киіз жапқыз) (1 х 1 м);
 3) сүйрейтін жұмсақ сым арқанмен немесе қатты сүйреткішпен;
 4) бəсеңдеткіштегі ұшқын өшіргішпен;
 5) жарылу қауіпі бар жүк белгісімен жабдықталады.
 247. Оқ-дəрілер тиелген көлік құралдары бар сақтау орындары қалыңдығы 

1,5 кірпіш өртке қарсы қабырғалар арқылы секцияларға бөлінеді. Əрбір секци-
яда 10 көлік бірлігінен артық орналастыруға жол берілмейді.

 248. Қойма (сақтау орны) бастығы қоймадағы жұмыс күндері қойманы 
(сақтау орнын) сыртқы қарап тексеруді жүргізеді. Қарап тексеру  кезінде ол 
жарық түсірудің, құлыптардың, есіктердің, өрт сөндіру құралдарының жай-
күйін жəне өрт қауіпсіздігі шараларының сақталуын, ішкі кіруге əрекеттену 
мүмкіндігін болдырмайтын қабырғалардың, терезелердің, торлардың, 
шатырдың бүтіндігін тексереді. Ашқан кезде ТКҚ мен төбе жабынының жай-
күйі қосымша тексеріледі. Бұзушылықтар анықталған кезде қойма (сақтау 
орны) бастығы олар туралы қарауыл бастығына, ЗАҚ қызметінің (бөлімінің) 
бастығына баяндайды. ЗАҚ қызметі (сақтау бөлімі) бастығының рұқсатымен 
бұзушылықтарды жоюға шаралар қабылдайды.  Қарау нəтижелері қойманы 
(сақтау орнын) күнделікті қарап тексеру кітабында көрсетіледі.

 249. ЗАҚ қоймаларының аумағына темекі шегетін жəне тұтандыратын 
керек-жарақтармен кіруге жол берілмейді. Темекі шегу үшін ЗАҚ қоймасының 
аумағынан тыс арнайы орын бөлінеді, онда темекі тұқылы мен пайдаланылған 
сіріңке үшін суы бар ыдыс орнатылған темекі шегуге арналған орын жаб дық-
талады.

10-параграф.  Жанармай жəне жағармай материалдарының 
қоймаларындағы өрт қауіпсіздігі шаралары

 250. Резервуарларда өрт немесе апат болған жағдайларда жерүсті жəне 
жартылай тереңдетілген топтағы резервуарлар, сондай-ақ жекелеген резер-
вуарлар, жанармайдың қойма аумағы бойынша ағып кетуін болдырмау үшін 
топырақ үйінділерімен қоршалады. Үйнділердің сыйымдылығы барлық топ 
резервуарлары жерүсті бөлігі сыйымдылығының жартысынан аз болмауға, 
ал төгілген жанармайдың бетіндегі айнасы – үйіндінің жоғарғы шетінен 0,2 
м төмен болуға тиіс. Жерүсті резервуарының қабырғасынан үйіндінің түбіне 
дейінгі арақашықтық кемінде 2 м болуға тиіс.

 251. Жанармайға арналған құбырларды газ құбырларымен, өрт сөндіру 
құбырымен, жылу құбырымен, сондай-ақ жоғары жəне төмен кернеу 
кабельдерімен қосы бір ортақ траншеяларда тартуға жол берілмейді.

 Айдау кезінде жылытуды талап ететін мұнай өнімдеріне арналған 
құбырларды өтпейтін өртенбейтін арналарда бу құбырларымен жəне конден-
сат құбырларымен бірлесіп тартуға болады.

 Құбырларды жерге көмудің минималды тереңдігі арналарда өткізу кезінде 
құбыр үстіне дейін кемінде 0,8 м жəне қорап үстінен 0,6 м болуға жол беріледі.

 252. Ыдыстағы жанармай мен арнайы сұйықтықтарды сақтауға арналған 
əрбір қойма:

 1) əскери бөлімнің командирі бекіткен ыдыстағы жанармайды жəне 
техникалық құралдарды сақтау қағидалары, сақтау режимі жəне өрт болған 
жағдайдағы іс-қимылдар тəртібі көрсетілген өрт қауіпсіздігі жөнінде жеке 
құрамға нұсқаулықпен;

 2) сүртетін материалдар  үшін металл жəшіктермен;
 3) өрт сөндіру құрал-жабдығымен жабдықталады.
 253. Қойманың аумағына кірерде автомобильде өрт сөндіру құралдары 

мен жерге түйістіру құрылғыларының бар болуы тексеріледі.
 254. Қойманы көктемгі-жазғы жағдайларда жұмысқа дайындау кезінде 

мынадай іс-шаралар жүргізіледі:
 1) өрт сөндіру құрал-жабдығының, жабдықтың жəне өрт сөндіргіштер 

зарядтарының жай-күйін тексеру жəне техникалық қызмет көрсету;
 2) найзағайдан қорғау құрылғыларын жəне статикалық электрді жоюға 

арналған жерге түйістіруді тексеру;
 3) қоймалар ішіндегі жəне кіреберіс жолд арды ретке келтіру;
 4) қойма аумағын қоқыстан (кепкен шөптен, жапырақтардан) тазалау.
 255. Қойманы күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа дайындау кезінде мына-

дай іс-шаралар жүргізіледі :
 1) жолдарды қардан тазалау үшін қажетті құрал-жабдықты дайындау;
 2) су құбырларын, өрт сөндіру су тоғандарын, гидранттарды, өрт сөндіру 

шү  мек  терін, су құбырларының колонкалары мен құдықтарын тексеру жəне 
жылылау;

 3) өрт сөндіру құрал-жабдығы мен жабдықты тексеру жəне қысқы 
жағдайларға дайындау, өрт сөндіргіштердің зарядкасын жəне оларды жылы-
лауды тексеру, құмды құрғақ күйінде сақтау жағдайларын жасау;

 4) қойма аумағын қоқыстан тазалау.
 256. Қойма орманда орналастырылатын кезде өрт болған кезде қойманы 

қауіпсіз жерге тез көшіруді қамтамасыз ету мақсатында ол үшін учаске орман 
шетіне жақын жерде таңдалады.

 257. Қазан шұңқырларында резервуарлар топтастырылып орнатылады.
 Резервуарлар бір орында ұзақ уақыт сақталмайтын жағдайларда, олар-

ды ашық қазан шұңқырларында немесе өртке қарсы топырақ үйінділерімен 
жабдықталған табиғи тасаларда орналастырады.

 258. Стационарлық май құю пункттері:
 1) жанармай мен майларды сақтауға арналған резервуарларды;
 2) майлар мен жақпаларды сақтауға арналған ыдыстарды;
 3) жанармай беруге арналған  май құю колонкаларын;
 4) майларды беруге арналған май құю колонкаларын;
 5) май құю құрал-жабдығы, салмақ өлшейтін аспаптар (таразы, метршток, 

мұнайденсиметр) мен оларды сақтауға арналған жəшіктер мен шкафтарды;
 6) өрт сөндіру құралдарын қамтиды.
 259. Жауынгерлік іс-қимылдар жағдайларында əскери далалық жанармай 

қоймасын күзету мен қорғауды бөлім командирінің тыл жөніндегі орынбаса-
ры иелігінде бар күштермен жəне құралдармен ұйымдастырады жəне өртке 
қарсы қорғанысты қамтиды.

 260. Өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларын сақтау, сондай-ақ өрт дабылы 
сигналдары бойынша іс-қимылдар қойма аумағындағы барлық адамдар үшін 
міндетті.

 261. Қойманың өртке қарсы қорғалуы бойынша іс-шаралар бөлім командирі 
бекіткен жылдық жоспарға сəйкес жүргізіледі.

 262. Жұмыс орындары өрт сөндіру құралдармен (өрт сөндіргіштермен, 
құмы бар жəшіктермен, суы бар бөшкелермен, шелектермен, күректермен) 
қам та масыз етіледі. Жұмыс орындарында өртке қарсы қорғаныс нұсқаулықтары 
ілінеді.

 Өрт сөндіру құралдары резервуарларға, сақ тау орындарына жəне май құю 
пункттеріне жақын орналастырылады. Осы құралдармен бірге басқа мүлікті 
сақтауға жол берілмейді.

 263. Жұмыстар аяқталған соң қойма жабылар алдында аумақ пен сақтау 
орнын өрт сөндіру наряды тексереді.

 Егер қойма белгіленбеген уақытта күзетке өткізілсе, лауазымды адамдар 
жабылуға дейін 45 минуттан кешіктірмей ол туралы өрт сөндіру нарядының 
бастығын хабардар ету қажет.

 264. Қоймада жөндеу, монтаждау жүргізу кезінде отпен жұмыстарды 
сорғы станцияларынан, резервуар парктерінен жəне мұнай өнімдері бар жеке 
тұрған резервуарлардан кемінде 20 м қашықтықта жүргізуге рұқсат беріледі. 
Егер резервуар паркінде резервуарларды мұнай өнімдерімен толтыру (бо-
сату) жүргізіліп жатса, отпен жұмыстар сол резервуарлардан кемінде 40 м 
арақашықтықта жүргізілуге тиіс (э лектрмен дəнекерлеу агрегаттары сыртқы 
жағынан, топырақ үйінділері мұнай өнімдері бар резервуарлардан кемінде 20 
м қашықтықта орнатылады).

 265. Отпен жұмыстар жүргізу кезінде мынадай қауіпсіздік шаралары 
сақталады:

 1) жұмыс учаскесінде барл ық жұмыс жүргізілетін уақытта қажетті өрт 
сөндіру құралдарымен өрт сөндіру бекеті қойылады;

 2) қасында тұрған резервуарлардың мойындары, құбыр жолдарының 
бекітпелері асбест жапқыштармен жабылады, оларды ыстық күндері сумен 
дымқылдатады;

 3) ашық от қолданумен жүргізілетін жұмыстар орнында ұшқындардың 
ұшуын болдырмау үшін өлшемі 1,5 х 2 м киізді немесе асбест қалқандар ор-
натылады.

 Өртке қауіпті жұмыстарды жүргізу əскери бөлім командирінің бұйрығымен 
бекітіледі, онда жұмыстың басталу мен аяқталу уақыты, өрт шығу жəне жарылу 
қауіпі бар үй-жайларда жұмыс істеу талаптары көрсетіледі.

 266. Жанармайды тасымалдауға арналған жүк автомобильдерінің 
бəсеңдеткіштері алдыға қарай шығарылады жəне əрбір автомобиль өрт сөндіру 
құралдарымен (өрт сөндіргіш, қылшық жүнді мата немесе киіз жапқыш, құмы 
бар жəшік, күрек) қамтамасыз етіледі.

 Жанармай алу кезінде автомобильдің қозғ алтқышы кіші айналымда жұмыс 
істеуге тиіс. Көрсетілген талап дизельді автомобильдерге қолданылмайды, 
олардың қозғалтқыштары жанармай қабылдау кезінде тоқтатылады жəне 
жанармай құю тоқтатылғаннан кейін іске қосылады, бұл ретте цистерна 
мойындығының қақпақтары, бөшкелердің тығындары жабық болуға тиіс.

 267. Жанармай беру учаскесінде автомобиль бактарына жанармай құю, 
автомобильдердің бəсеңдеткіштерін құйылатын жаққа қаратып қоюға рұқсат 
берілмейді.

 268. Май құю пунктінде машиналарға жанармай құю мынадай ережелерді 
сақтаумен жүргізіледі:

 1) шанақта жеке құрам бар машиналар май құюға жіберілмейді;
 2) машина май құю колонкасынан кемінде 2 м қашықтықта орналасты-

рылады;
 3) келесі машина май құйылып жатқан машинадан кемінде 5 м қашықтықта 

болуға тиіс, ал қалған машиналар 1 – 2 м аралықпен орнатылады;
 4) машиналарға жаппай май құю кезінде өрт сөндіру құралдарымен өрт 

сөндіру бекеті қойылады;
 5) май құйылып жатқан машиналардың қозғалтқыштары тоқтатылуға тиіс;
 6) май құйылып жатқан машинаға жанармай төгілген кезде маши наның 

үстінен төгілген жанармай толық жойылғанға дейін қозғалтқышты қосуға рұқсат 
берілмейді, қажет болған жағдайларда жанармай төгілген машина май құю 
пунктінен сүйретіліп шығарылады;

 7) қозғалтқыштың тұтандырғышын жөндеуге жəне реттеуге, сигналды 
тексеруге жол берілмейді;

 8) май құю орнында сыртқы жарық түсіру болмаған кезде автомоб иль 
фараларымен немесе аккумуляторлық шамдармен, сондай-ақ май құю ко-
лонкасынан кемінде 10 м қашықтықта орнатылған жылжымалы электр стан-
цияларынан жарық беріледі.

 269. Жанармай құю кезінде жалғанған жерлердің тығыздығына, таратқыш 
шүмекте ағып кетудің болмауына жəне май құю құралдарының мұқият жерге 
түйістірілуіне назар аудару қажет.

 270. Өрт сөндіргіш сақталатын жерде: «Өрт сөндіргіш» деген жазу ілінеді. 
Қыс мезгілінде өрт сөндіргіштер жылытылған шкафтарға қойылады.

 Өр т сөндіру құрал-жабдығы қызыл түспен сырланған арнайы қалқандарда 
ілінеді. Қалқанның қасында құмы бар жəшік орнатылады. Құм əрдайым құрғақ 
жəне сусымалы болуға тиіс.

 Жылытылмайтын үй-жайларда орнатылған суы бар бөшкелерге қыста 
су қату температурасын төмендету үшін хлорлы натрий (ас тұзы) немесе тау 
калийі қосылады.

 271. Ұшу аппараттарына топтық отын құйғыш қолданылған кезде 
авиациялық техникаға отын кұю үшін құю алдында орталықтандырылған отын 
құю бастығы мен зертхана бастығы (зертханашы) өрт сөндіру құралдарының 
жəне жерге түйістірудің бар болуын жəне олардың ақаусыздығын тексереді.

 272. УТС-ны сақтау орындарында мыналар болуға тиіс:
 1) құрғақ сусымалы құмы (құрғақ ағаш үгіндісі) бар жəшік;
 2) қалақша күрек;
 3) суы бар (жазда) бөшке мен шелектер;
 4) жеке қорғану құралдары;
 5) өрт сөндіру  құралдары.

 Сақтау орындарының есіктеріне, қақпаларына (сұйықтықтар алаңдарда 
сақталған кезде) қауіптілік белгілері салынады.

11-параграф. Өндірістік үй-жайлардағы өрт қауіпсіздігі шаралары
 273. Тез тұтанатын сұйықтықтарды (керосин, бензин, ацетон, нитролак 

жəне басқалар) қолданумен жұмыс жəне аккумуляторлық батареяларды за-
рядтау жүргізілетін үй-жайлар арнайы желдеткішпен жабдықталады. Электр 
қозғалтқыштары, шырақтар, электр тарату құрылғылары жарылы стан қорғалып 
орнатылады. Газбен дəнекерлеу аппараттарының зарядтау агрегаттары мен 
генераторлары жеке үй-жайларда орнатылады. Осы үй-жайларда пештерді 
орнатуға жол берілмейді.

 274. Тез тұтанатын сұйықтықтар жақсы тығындалған металл ыдыстарда 
бір күндік қажеттіліктен артық емес мөлшерде  болады жəне жұмыс аяқталған 
кейін арнайы жабдықталған қойма үй-жайына шығарылады.

 Сыйымдылығы 1 м³ көп сұйық отынмен жұмыс істейтін өндірістік пеш-
тер мен агрегаттардың шығын бактары оқшауланған үй-жайларда, ал 
сыйымдылығы  1 м³ дейінгілер – жанбайтын қабырғаларда агрегаттардан 
кемінде 5 м қашықтықта орнатылады.

 275. Сүртетін материалдарды, май болған шүберектер мен ескі заттар-
ды салу үшін барлық өндірістік үй-жайларда қақпақтары бар металл жəшіктер 
орнатылады, олар жұмыс аяқталғаннан кейін міндетті түрде босатылады.

 Май болған арнайы киім өндірістік үй-жайлардан (цехтардан) тыс ілінген 
күйінде арнайы шкафтарда сақталады. Арнайы киімнің қалталарында май 
болған сүртетін материалдарды қалдыруға жол берілмейді.

 276. Жұмыс аяқталғаннан кейін күні бойы жиналған өндірістік қалдықтар 
мен қоқыс шеберханалардың үй-жайларынан шығарылуға тиіс.

 277. Өрт қауіпсіздігі мақсатында газбен қамтамасыз етуді жөндеу бойынша 
жұмыстарды жүргізуге арнайы дайындығы жəне  осы жұмыстарды орындауға 
рұқсаты жоқ адамдарға рұқсат етілмейді.

12-параграф. Əуеайлақтардағы (тікұшақ айлақтарындағы)
өрт қауіпсіздігі шаралары

 278. Əрбір əуеайлақ үшін əуеайлақтың ұшу алаңы бойынша əуеайлақта 
орналасқан бөлімшелер жеке құрамының жəне автокөліктің қозғалыс 
маршруттарының схемасы əзірленеді.

 Схемада өрт сөндіру бекетінің орны көрсетіледі.
 279. Арнайы автомобильдердің мынадай жағдайларда парктен шығуына 

жол берілмейді:
 1) сұйықтықтың ағуы немесе газдың шығуы болған;
 2) жерге түйістіру құрылғысы болмаған не месе ақаулы болған;
 3) арнайы шанақтарда, резервуарларда, ыдыстарда, баллондарда жаз-

балар болмаған немесе дұрыс жазылмаған;
 4) өрт сөндіру құралдары болмаған немесе ақаулы болған.
 280. Ұшу алаңы аймағында əуе кемелеріне қызмет көрсетуге бөлінетін 

автокөлік үшін алаңдар жабдықталады. Осы алаңдарда өрт сөндіру құралдары 
болуға тиіс. Авиациялық техниканың орналасуына байланысты бір əуеайлақта 
бірнеше алаң жабдықталады. Алаңдар ғимараттар мен құрылыстардан, 
олардың өрт қауіпсіздігі дəрежесіне байланысты, кемінде 15 метр қашықтықта 
орналастырылады. Əуеайлақтарды ұшуға дайындаумен бір уақытта алаңдар 
қардан жəне бөгде заттармен ластанудан мұқият тазаланады жəне жиналады.

 281. Өрт сөндіру бекетінің өрт сөндіру (əуеайлақтық) автомобилі коман-
далық-диспетчерлік пункт жанында, ұшулар аға инженерінің иелік етуіне 
бөлінетін техникалық көмек көрсету құралдары (автокрандар, тартқыштар) 
осы мақсаттар үшін бөлінген алаңдарда инженерлік-авиациялық қызметтің 
басқару пункті жанында орналастырылады.

 282. Қауіпті жүкт ерді тасымалдау үшін бөлінген автокөлік өрт сөндіргіш-
термен жəне шанақтың алдыңда сол жағынан бекітілетін қызыл жалаушамен 
жабдықталады.

 283. Тасымалдауға болатын (мобильді) оттегі азот өндіру станцияларын 
пайдалану кезінде мыналардың ақаусыздығы мен жұмыс қабілетін қадағалау 
қажет:

 1) қуат жəне компрессорлық агрегаттарды олардың авариялық жай-күйінен 
сақтандыру үшін арналған автоматты қорғау бұғаттаудың;

 2) қызмет көрсететін персоналдың қауіпсіздігін электр тогымен зақым-
даудан қамтамасыз ету үшін арналған автоматты қоректендіру қорғанысын 
ажыратудың;

 3) қуат жəне технологиялық жабдыққа қызмет көрсететін станцияның пер-
соналы арасындағы байланысты жүзеге асыру үшін арналған жарық-сигнал 
құрылғыларының (жарық дабылдамасының);

 4) жабдықты жоғары қысым кезіндегі жұмыстан қорғау үшін арналған 
сақтандырғыш құрылғыларының;

 5) өрт сөндіру құралдарының;
 6) авариялық жарық берудің жəне дабылдаманың;
 7) турбодетандердің.
 284. Газдардың стационарлық газдандыру қондырғылары:
 1) жабық, өрт сөндіру қауіпсіздігі талаптарына жауап беретін желдететін 

үй-жайларда – стационарлық газдандыруға қондырғылары;
 2) автомобиль шанақтарында – сұйылтылған газдардың жылжымалы 

газдандырғыштар орналастырылады. Қондырғылардан газды шығару қауіпсіз 
жерде көзделеді.

 285. Оттегі мен жаңғыш газдары бар баллондарды сақтауға арналған 
қоймалар ө рт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етіледі жəне бір-бірінен жəне 
өндірістік ғимараттардан кемінде 20 м, тұрғын үйлерден кемінде 150 м жəне 
қоғамдық үй-жайлардан кемінде 200 м қашықтықта орналасады.

 Қоймаларда белгіленген жерлерде қауіпсіздік техникасы жəне қоймада 
орналастырылған баллондарды қолдау жөніндегі нұсқаулықтар, қағидалар 
жəне плакаттар ілінеді.

 Жанғыш материалдарды сақтауға жəне баллондар бар қоймадан 25 м 
жақын ашық отты пайдаланумен байланысты жұмыстарды жүргізуге жол 
берілмейді.

 286. Əуе кемелерінің кабиналарын жəне жеке құрам орналасқан жерлерді 
жылыту үшін жылытқыштарды пайдалану кезінде мыналарды қадағалау та-
лап етіледі:

 1) өрт сөндіру құралдарының жəне жерге түйістіру құрылғыларының бо-
луын жəне ақаусыздығын;

 2) жылытқыш құрылығылар үшін қолданылатын отынның сапасы мен 
сұрыпын;

 3) сақтандырғыш құрылғылардың, қорғаныс жəне дабылдама құралдарының 
ақаусыздығы мен жұмыс қабілетін.

 287. Əуеге ұшыру қондырғыларын пайдалану кезінде:
 1) тахо-сигналдық жəне қорғаныс аппаратурасының;
 2) авариялық жұмыс режимдері сигналдарының;
 3) аккумулятор батареяларының;
 4) өрт сөндіру жүйелерінің ақаусыздығы мен жұмыс қаб ілетін қадағалау 

талап етіледі.
 288. Стационарлық зарядтау-аккумулятор станциялары мынадай 

талаптарға жауап беретін үй-жайларда орналастырылады:
 1) аккумулятор батареяларын қабылдау жəне қарап тексеру, агрегаттық, 

аккумулятор батареяларын зарядтау мен разрядтау, аккумулятор батаре-
яларын  жəне қосалқы батареялар мен элементтерді сақтау, электролитті 
дайындау, құрамдас компоненттері мен арнайы сұйықтарды сақтау, тазарту 
қондырғысы бар болған кезде тазартуды дайындау жеке бөлмелері болады;

 2) жарық түсірілген, таза, құрғақ жəне жақсы желдетілетін (зарядтау 
бөлмесінде міндеті түрде жасанды ағынды-сорғы желдетуді қолдану);

 3) едендерге резеңке кілемшелер төселген;
 4) электр арматура жарылуы қауіпсіз, ал сымдар – жасырын;
 5) терезелердегі əйнектер күңгірт немесе ақ бояумен сырланған;
 6) орталық жылытуы (немесе іштен жағылатын пеш) болады;
 7) жабдықталған өртке сөндіру бекеттері болады. Үй-жайдағы ауаның 

температурасы + 120о С – 250 о С шегінде сақталады.
 289. Оттегіні жанғыш жəне майлау материалдарымен бір үй-жайда сақтауға 

жол берілмейді.
 Өрт шыққан жағдайда оны сөндіру көмір қышқылды өрт сөндіргіштермен 

немесе құммен жүргізу.
 290. Электр-газ техникасының қуат қондырғыларын іске қосу алдында 

автомобильдердегі бар өрт сөндіру құралдарының ақаусыздығын тексеру 
жəне өртке қарсы тұрғыдан іске қосу орнында алаң дайындау қажет. Отынды 
құйған кезде отынның, майдың жəне жұмыс сұйықтығының төгілуіне жəне осы 
сұйықтықтардың электр жүйелерінің сымдарына жəне агрегаттарға төгілуіне 
жол берілмесін (төгілген кезде оларды ескі шүберекпен сүрту қажет). Жанғыш 



28 4 ҚАРАША 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы. Басы 22-27-беттерде) 

(Жалғасы 29-бетте) 

сұйықтықтар сіңген ескі шүберектерді электр-газ техникасында сақтауға жол 
берілмейді.

 Электр-газ техникасында өрт сөндіру үшін суды пайдалануға жол 
берілмейді.

 291. Өрттің шығуына, жеке құрамның қаза табуына немесе өзге де ауыр 
салдарға əкеп соқтырған электр-газ техникасының жұмысындағы ақаулықтарды 
талдауды авиациялық бөлімнің командирі өзі жүргізеді. Мұндай ақаулықтардың 
туындауы туралы команда бойынша дереу баяндалады.

13-параграф. Корабльдердегі өрт сөндіру қауіпсіздігі шаралары
 292. Корабльдерде өртті алдын алу мақсатында:
 1) электр тізбектеріне көзделмеген сақтандырғыштарды орнатуға;
 2) қызметтік жəне тұрғын үй-жайлардан (каюталардан) шыққан кезде 

электр энергия тұтынушыларын іске қосылған күйде қалдыруға;
 3) құрғақ немесе тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтар немесе басқа 

да  заттар сіңген сүртетін материалды (кендірді, ескі шүберекті) сақтауға;
 4) жанар, жағармай материалдарын, тез тұтанатын жəне жанғыш 

сұйықтарды ашық күйде, сондай-ақ жаңадан сырланған кенепті жиналған күйде 
жəне нашар желдетілетін үй-жайларда сақтауға;

 5) лак жəне бояу жағу материалдарын катерлерде сақтауға;
 6) оқшауланған газтұмшалар ды оттегі баллондарынан, жауынгерлік заряд-

тау бөлімшелерінен жəне торпедалар резервуарларынан, кабель желілерден, 
отын құбыр желілері мен ыдыстардан, жоғары жылу бөлетін (+ 50° С жоғары) 
жəне тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтардың, сондай-ақ су мен будың ағуы 
немесе жиналуы мүмкін болатын жерлерде 1 метрге жақын орналастыруға;

 7) штепсельдік айырғыштарды, қосқыш жəне таратқыш қораптарды, 
қалпақ сыз шамдарды жəне қорғаныш торларды ашық қалдыруға тыйым са-
лынады.

 Жоғары температуралы үй-жайларда тез тұтанатын жəне жанғыш мате-
риалдар, мықты ағаш діңгектер тек авариялық қажеттілік жағдайында ғана 
болуға тиіс.

  293. Корабльде жүргізілетін дəнекерлеу жұмыстарына жəне ашық отпен 
жұмыстарға (жұмыс жүргізіліп жатқан жəне аралас үй-жайларда) өрт сөндіру 
бекеті қойылады. Жұмыс орны асбест тақтайшалармен немесе өзге де жан-
байтын заттармен қоршалуға тиіс, оның қасына бекетші (вахталық) қойылады, 
өрт сөндіру құралдары іс-қимылға дайындалады, ал жұмыс жүргізілетін үй-
жайлар желдетіледі.

 Дəнекерлеу жұмыстары мен ашық отпен жұмыстар аяқталғаннан кейін 
жұмыстар жүргізілген үй-жайларды (орындарды), сондай-ақ олармен аралас 
үй-жайларды жинау жəне қарап тексеру жүргізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан 
кейін 3 – 5 сағат ішінде орындарға жүйелі түрде тексеру жүзеге асырылады.

 294. Порттарда жəне кемежайларда зəкірде (бөшкеде, швартоваларда) 
тұрған кезде қоқыс арнайы баржаларға немесе қабырғаларға шығарылады 
жəне белгіленген жерлерге жиналады, бұл ретте өрт сөндіру қауіпсіздігінің 
шараларын сақтау қажет.

 295. Ашық теңізде қоқыс арнайы пештерде (оттықтарда) жағылады не-
месе қақпағы бар контейнерлерге жиналады.

 296. Корабльдерде от жағумен жарылыстарды жəне өрттерді елестетуге 
жол берілмейді.

 Корабльдердің нақты өрт сөндіру жөніндегі экипаждары полигондарда 
жəне оқу-жаттықтыру кешендерінде пысықтайды.

 297. Жағалық базаның пирстерін, айлақ қабырғалары мен айдыны тиісті 
түрде жəне  өрт сөндіру қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жай-күйде ұсталуға 
тиіс, ол үшін мыналар қажет:

 1) оларды қоқыстан (əсіресе тұтанатын), ал айдынды одан басқа мұнай 
өнімдерінен жүйелі түрде тазарту;

 2) қоқысты тек, ол үшін арнайы бөлінген баржаларға немесе айлақ 
қабырғаларынан жəне пирстерден оқшаулау жерлердегі аумаққа орнатылған 
жəшіктерге салу;

 3) пирстерге жəне жағалық базаның жағалық объектілеріне кіреберіс жол-
дар ашық, ал өрт сөндіру құралдар ы – ақаусыз жай-күйде ұстау;

 4) темекі шегу үшін темекі қалдықтарына арналған урналармен жаб-
дықталған арнайы орындар бөлу.

 Айлақтың қабырғалары мен пирстерді жүктермен үюге, өрт сөндіру 
қауіпсіздігінің  қажетті шараларын сақтамай оларда от жағуға тыйым салынады.

 298. Кіреберіс жолдарды, өрт сөндіру құралдарын ақаусыз жай-күйде ұстау 
жəне темекі шегуге арналған орындарды жабдықтау жағалық база командиріне 
жəне құрама командирінің тыл жөніндегі орынбасарына жүктеледі.

 299. Корабльдерде ақаусыз өрт сөндіру құралдарының жəне авариялық-
құтқару мүлкінің толық жиынтығы, сондай-ақ  жеке жəне ұжымдық құтқару 
құралдарының қажетті айқындалады.

 Авариялық-құтқару мүлкі мен өрт сөндіру құралдары тек тікелей арналуы 
бойынша пайдаланылады.

 300. Корабльде əртүрлі жұмыс тектері үшін ашық отты тек электр-ме-
ханикалық жауынгерлік бөлім командирінің рұқсатымен пайдалануға болады.

 Ашық оттың жанына өрт сөндіру құралдарымен бекетші (вахташы) 
қойылады.

 301. Ашық отты:
 1) зымырандар, торпедалар мен оқ-дəрілер бар жертөлелер мен үй-

жайларда;
 2) бөліктерде, цистернеларда, шахталар мен контейнерлерде;
 3) ұшу аппараттарының ангарларында;
 4) аккумулятор батареялары үй-жайларында;
 5) барлық отын түрлерін сақтау орындарында;
 6) сырлау қоймалары мен шкиперлік қорлар қоймаларында;
 7) кендір заттар мен азық-түліктерді сақтау орындарында;
 8) желдетілуі күрделі үй-жайларда, сондай-ақ жаңадан сырланған үй-

жайларда;
 9) кемелік шахталар, арнайы желдету жəне желдету жабулар маңында 

жарық беру құралы ретінде пайдалануға тыйым салынады.
 302. Температура + 30° С жоғары көтерілген жағдайда жертөлелердегі 

ауаны салқындату жəне оның көтерілу себептерін анықтау үшін барлық ша-
ралар қабылдануға тиіс.

 303. Зымырандар мен оқ-дəрілер бар жертөлелерде:
 1) өзімен бірге атыс қаруы, патрондар, жарылғыш заттар, сіріңке мен жа-

лындау аспабы бар адамдардың болуына;
 2) тиесілі емес электр сымын орнатуға;
 3) тасымалданатын электр шамдарын, электр аспабын, электр желдет-

кіштер мен электр жылытқыштарын пайдалануға тыйым салынады.
 Зымырандарды, торпедалар мен оқ-дəрілерді (қоймадан, пирстен, ар-

найы баржалардан, қабырғалардан) тие у жəне түсіру кезінде корабль дереу 
жүруге дайындалады; рульде, сүмбіде, баспалдақта, негізгі машиналардың 
жанында, суға бату (су бүрку) клапандарының жəне швартовтардың жанында 
(кемеде де, қабырғада да) вахта атқарылады; авариялық партиялар (топтар) 
жауынгерлік əзірлікке, қалған бөлімшелер – корабльдің командирі көрсеткен 
əзірлікке келтірілелді.

 Егер тиеу (түсіру) көлік құралдарынан жүргізілсе, авария  қатері жағдайында 
оларды корабль бортынан дереу əкету (кету) қамтамасыз етіледі.

 304. Зымырандарды, торпедалар мен оқ-дəрілерді өртке жəне жарылуға 
қатысты анағұрлым қауіпті жерлерде тиеу (түсіру) кезінде зымыранды, торпеда 
мен оқ-дəрілерді пайдалану қағидаларын жақсы білетін жəне өртпен күресу 
жəне жарылыстарды болдырмау шараларына арнайы үйретілген старшина-
лар немесе матростар – бекетшілер (вахташылар) болады.

 305. Зымырандарды, торпедалар мен оқ-дəрілерді тиеу жəне түсіру кезінде 
олардың құлауын жəне м еталл заттарға соғылуын болдырмайтын шаралар 
қабылданады.

 306. Жарылу қатері туындайтын ұшыру қондырғыларында, контейнерлер-
де немесе шахталарда зымырандармен авариялық жағдай туындаған кезде 
басқа корабльдер мен объектілер үшін қауіпсіз бағытта зымыранды авариялық 
жіберу (тастау) жүргізіледі.

 307. Корабльді зымыран, торпеда докына қою кезінде оқ-дəрілер мен 
жарылғыш заттар, əрбір кезде құрама команди рінің арнайы нұсқауымен 
айқындалатынын қоспағанда, жағалық қоймаларға тапсырылады.

 308. Жауынгерлік əзірлемелерді алған кезде қарудан оғы алынады жəне 
оқ-дəрілері алынады. Қандай жай-күйде олар болмасын жоғары палубада 
орналасқан миналарға бекетші (вахташы) қойылады.

 309. Жертөлелерде жеңіл тұтанатын жəне жанғыш сұйықтары бар цистер-
наларды, əсіресе оларда температура көтерілген кезде желдету қажет. Барлық 
ойықтар (қылталар) мен құбырлар жабылады жəне олардан тез тұтанатын жəне 
жанғыш сұйықтар ақпауға тиіс. Отын цистерналарын ашу жəне құбырларды 
бөлшектеу кезінде жақын жерде ашық от жағуға тыйым салынады.

 Жертөледе тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтардың температурасы 
ауыр (қара) сұрыптар үшін + 50° С жəне жеңіл (ашық түсті) сұрыптар үшін + 
25° С артық емес болуға тиіс.

 310. Корабльдерде тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтар арнайы 
жабдықталған цистерналарда немесе жоғары палубада корабль жөніндегі 
бұйрықпен белгіленген, қандай да бір оттың көзінен алыс жəне жақсы 
желдетілетін жерде штаттық ыдыста сақталады.

 Төгілген тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтар кендірмен немесе ескі 
шүб ерекпен дереу сүртіледі, ал үй-жайлар – желдетіледі. Палубаларды, 
қабырғаларды жəне жиһазды тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтармен жəне 
басқа да отқа қауіпті материалдармен сүрту үшін пайдалануға жол берілмейді.

 311. Трюмдерде су мен жанғыш материалдарының жиналуына жол беріл-
мейді. Трюмге аққан тез тұтанатын  жəне жанғыш сұйықтар дереу жойылады.

14-параграф. Полигондардағы өрт сөндіру қауіпсіздігі шаралары
 312. Жеке құрам орналасқан жерлерде, казармаларда, полигон ғима-

раттарында жəне өндірістік үй-жайларда өртке қарсы іс-шаралар Қазақ стан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралым-
дарының ішкі қызмет жарғысы 18-қосымшасының талаптарына сəйкес 
ұйымдастырылады.

 313. Полигон аумағында өрттерді болдырмау үшін:
 1) 90° секторда жəне 30 м жақын қол немесе станокты танкіге қарсы 

гранатаатқыштың жəне отшашардың артына оқ-дəрілерді, жарылғыш жəне 
жанғыш заттарды орналастыруға;

 2) ыстық жəне құрғақ ауа райында жарқырағыш оқтармен жəне снаряд-
тардан атуға;

 3) атушының артына 3 метрге жақын жəне бүйірден 1 метрге жақын 
кедергілер болған кезде ашық оқ ату бекінісінде реактивтік жаяу əскер отша-
шардан оқ атуға;

 4) атушының артына 6 метрге жақын жəне бүйірден 1 метрге жақын 
кедергілер болған кезде көлемі кемінде 45 м³ жабық үй-жайлардан реактивтік 
жаяу əскер отшашардан оқ атуға;

 5) оқ-дəрілер бар қуыстарда, орларда жəне жақын жерқоймаларда, 
жарылғыш жəне тез тұтанатын заттар мен материалдардың маңында, оқ-
дəрілерді, жарылғаш заттарды, ЖЖМ жəне жанғыш материалдарды тасы-
малдайтын автомобильдерде темекі шегуге;

 6) жарылғыш заттар мен ЖЖМ қоймаларының маңында танкілерді, 
ЖМ, броньды транспортерлерді, тракторларды жəне автомашиналарды 
орналастыруға;

 7) қандай да болсын жару жұмыстарын, сондай-ақ өсімдігі солып қалған 
жерлерде бейтараптандыру жəне уытты түтін құтыларын жағуға жəне тез 
тұтанатын заттар мен материалдардың маңында бос артиллериялық оқпен 
атуға;

 8) оқ ату бекіністерінде қалған дəріні жағуға жол берілмейді.
 314. Нысана алаңдарының айналасында дала, орман алқабы жəне ағаш 

отырғызулары жүрг ізіледі.
 315. Полигон жабдығы элементтерінің жергілікті жері (нысана қондыр-

ғылары, тарату құдықтары, электр жетектері, теміржол жолдары, нысана қал-
қаңдары) жəне кабель желілері төселген маршруттар кеуіп қалған шөптерден 
тазартылады.

 316. Полигондардың жеке құрамына электр қондырғыларын пайдалану 
кезінде ӨҚЕ талаптарын білу қажет.

 Жұмыстарға тікелей басшылық жасайтын жəне жұмыс кернеуі 1 000 В 
дейін электр қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орын-
дайтын полигонның лауазымды адамдарында электр қондырғыларымен 
жұмыс істеуге рұқсатнама болуға тиіс. Оларға мынадай: полигон бастығының 
көмекшісі – электр-арнайы жабдық жөніндегі инжене рі, взводтың полигонды 
қамтамасыз ету командирі, бастықтар мен аға электриктер – полигонның оқу-
жаттығу объектілерінің операторлары лауазымды адамдары жатады.

 317. Əскери бөлім командирінің бұйрығымен барлық полигонның электр 
шаруашылығын пайдалануды ұйымдастыру үшін жауапты лауазымды адам 
тағ айындалады.

 318. Электр қондырғылармен жұмыс істеуге рұқсатнаманы талап ететін 
лауазымдарды атқаратын полигонның жеке құрамы жыл сайын нұсқау беру-
ден (нұсқау беру журналында тіркеумен) жəне рұқсатнама алу үшін электр 
қондырғыларын пайдалану кезінде ӨҚЕ талаптарын білу мəніне тестілеуден 
өтеді.

 319. Электр қондырғыларына монтаждау, реттеу, жөндеу жұмыстарын 
жəне сынаулар жүргізу кезінде ЭОЕ басшылыққа алу қажет.

 320. Жеке құрам үшін қауіп төнетін немесе а вария, өрт немесе жарылыс 
қатері төнетін ӨҚЕ талаптарын бұзуды немесе ондағы ақаулықты анықтай 
отырып, электр қондырғыларын пайдаланатын жеке құрам белгіленген 
кемшіліктерді жоюға шаралар қабылдайды жəне полигон бастығына 
ақаулықтар мен қабылданған шаралар туралы баяндайды.

 321. Өрт туындаған кезде жəне қоршау бекеттерінен оқ атуды жалғастыру 
қаупі туралы сигнал алған  кезде оқ атуды тоқтатуға жалпы сигнал беріледі.

 Оқ ату қауіптілікті жойғаннан жəне полигон (оқу-жаттығу объектісі) 
бастығына ол туралы баяндағаннан кейін оқу-жаттығу (оқ ату) жетекшісінің 
рұқсатымен жалғастырылады.

15-параграф. От қаупі жұмыстарын жүргізу кезіндегі өрт қауіпсіздігі 
шаралары

 322. От қаупі жұмыстарын жүргізу тəртібі бөлім командирінің ( мекеме 
бастығының) бұйрығымен жарияланады, онда тұрақты жəне уақытша пун-
кттер, жұмыстың басталу жəне аяқталу уақыты, өрт- жəне жарылу қаупі бар 
үй-жайларда жұмыс істеудің ерекше жағдайлары, жазбаша рұқсатты ресімдеу 
тəртібі, жұмыстарға дайындалу, жүргізу кезінде жəне аяқталғаннан кейін барлық 
өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын бақылау көзделеді.

 323. Уақытша (біржолғы) от қаупі жұмыстарын жүргізуге рұқсат тек осы 
жұмыстарды орындау кезеңіне беріледі.

 Отпен жұмыстарға кірісу тек оларды өртке қарсы қорғаныс қызметімен 
оларды келіскеннен жəне рұқсатта отпен жұмыстарды жүргізуге көзделген іс-
шараларды орындағаннан кейін жүргізуге рұқсат етіледі.

 От қаупі жұмыстарын жүргізу уақыты мен орны туралы ақпарат олар 
басталғанға дейін бір тəуліктен кешіктірілмей, ал авариялық жағдайлар кезінде 
дереу өртке қарсы қорғаныс қызметіне ұсынылады.

 От қаупі жұмыстары жүргізілген объектінің өртке қарсы жай-күйіне жауапты 
лауазымды адамдар олар аяқталғаннан кейін 3 – 5 сағат ішінде жұмыст ардың 
жүргізілген орындарын кезең-кезеңімен тексеруді жүзеге асыруға тиіс.

16-параграф. Найзағайдан жəне статикалық электрден
өрт қауіпсіздігі шаралары

 324. Ашық сақтаудағы ғимараттар, құрылыстар мен алаңдар найзағайдан 
қорғайтын құрылғылармен жабдықталады.

 Найзағайдан қорғауды монтаждау үшін мынадай негізгі бастапқы дерек-
тер көрсетіледі:

 1) объектінің атауы мен орналасқан жері;
 2) қорғалатын құрылыстардың технологиялық жəне құрылыс сипаттамасы;
 3) қорғалатын ғимараттар мен құрылыстардың маңында (10 – 15 м дейін) 

металл конструкцияларының, ағаштардың жəне басқа да биік заттардың болуы, 
сондай-ақ осы құрылыстарға барлық қосулар (құбырлар, кабельдер, байланыс 
сымдары, өрт сөндіру дабылдамасы жəне сол сияқтылар) туралы мəліметтер.

 325. ӨҚЕ талаптарына сəйкес парктің ғимараттары мен құрылыстарына 
найзағайдан қорғау жобасы əзірленеді.

 Қолданыстағы, сондай-ақ шаруашылық тəсілмен салынып жатқан ЖМ 
паркінің ғимараттары мен құрылыстарының найзағайдан қорғау жобалары 
қажет болған кезде жергілікті жобалық ұйымдардың м амандарын тарта оты-
рып, əскери бөлімнің күштері əзірлейді.

 Қайта салынатын ЖМ паркінің ғимараттары мен құрылыстарында найза-
ғайдан қорғау жобасын аудандық пайдалану бөлімдері əзірлейді.

 326. Жобалауға арналған тапсырма негізіндегі жобалық ұйым найзағайдан 
қорғау  көлеміне негіздеме жүргізеді, жайтартқыштардың конструкцияларын 
есептейді, сондай-ақ статикалық электрден қорғау қаже ттілігін анықтайды жəне 
оның ықпал етуінен қорғау үшін құрылғылардың конструкциясын айқындайды.

 327. ЖМ паркінің ғимараттары мен құрылыстары найзағайдан қорғау бой-
ынша I, II жəне III санатқа бөлінеді.

 328. ЖМ паркінде найзағайдан қорғау бойынша I санатқа:
 1) оның ішінде электр ұшқынынан жарылуға қабілетті ауамен булардың, 

газдардың немесе жанғыш заттар тозаңдарынан жарылу қаупі бар қоспалар 
пайда болатын ғимараттар мен құрылыстар;

 2) зымырандары бар қару-жарақ пен əскери техника сақталатын сақтау 
орындары;

 3) құнды жабдығы бар ғимараттар ме н құрылыстар, үлкен импульстік токтың 
өтуі салдарынан қоршау конструкцияларында өрт болған жəне механикалық 
қираулар кезінде оның істен шығуына жол берілмейді, саңылаусыз жабық ап-
параттары бар жəне жабық тигілдегі тұтану температурасы 610 С жəне төмен 
немесе сұйықтың өз температурасы 2500С жоғары жанғыш сұйықтықтармен 
жабдықталған ғимараттар мен құрылыстар;

 4) зымыран бөлшектерін тиеуге жəне түсіруге арналған сақтау орындары, 
платформалар, алаңдар, пункттер;

 5) кальций карбидінің сақтау орны, құю пункттері жатады.
 329. Тұрақты паркте найзағайдан қорғау бойынша II санатқа:
 1) металл сауытта жарылғыш заттар мен жеңіл тұтанатын материалдар 

сақталатын, арнайы мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар;
 2) жабық тигілдегі тұтану температурасы 61° С жоғары немесе өнімнің 

(сұйықтың) өз температурасы 2500 С төмен сұйықтары бар бөлмелер;
 3) толтырылған оқ-дəрілер мен құнды жабдығы бар қару-жарақ пен əскери 

техника сақталатын сақтау орындары;
 4) реактивтік қару-жарақ сақтау орындары;
 5) оттегі өндіретін станциялар;
 6) жауынгерлік техникаға, зымырандарға жəне олардың жерүсті 

жабдықтарына қызмет көрсету үшін өндірістік бөлмелер жатады.
 330. Тұрақты паркте найзағайдан қорғау бойынша III санатқа:
 1) арнайы мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар;
 2) зымыран-артиллериялық жəне радиолокациялық қару-жарақты жөндеу 

жөніндегі учаскелер;
 3) зымыран-артиллериялық жəне радиолокациялық қару-жарақты сақтау 

сақтау орындары мен алаңдары;
 4) құнды əскери-техникалық мүлкі мен жауынгерлік техникасы бар сақтау 

орындары;
 5) əуеде қуатпен жарық беретін желілермен, байланыс жəне дабылдама 

желілерімен жабдықталған бақылау мұнаралары;
 6) барлық санаттағы ғимараттар мен құрылыстарға найзағайдан қорғау 

бойынша əлсіз жəне күшті ток əуе желілерінің жетеберістері жатады.
 331. Найзағайдан қорғау бойынша I санатқа жататын ЖМ паркінің 

ғимараттары мен құрылыстарын найзағайдың тура соққыларынан қорғау бөлек 
тұрған өзекті немесе арқан жайтартқыштармен орындалады.

 Жер астындағы металл коммуникациялары бойынша жоғары əлеует 
ауытқуын болдырмау үшін оларға жерге түйістіргіштер мен ток бұрғыштарды 
қорғалатын құрылыстардан 5 м астам арақашықта орналастыру қажет.

 Аркалық топырақ үйілген жəне тереңдетілген сақтау орындары мен 
құрылыстарды қорғау жеке тұрған өзекті немесе арқан жайтарқыштармен орын-
далады. Жайтарқыштарды қорғау аймағында сақтау орындарына кіреберісте 
желдету құбырлары жəне басқа да металл конструкциялары жəне жер бетінен 
көтерің кі немесе сырттан сақтау орнына əкелінетін элементтер болады. 

 Онда өзекті немесе арқан жайтартқыштарын қолдану мүмкін емес топырақ 
үйілген жəне тереңдетілген сақтау орындар ы үшін топырақ астына қалындығы 
0,005 – 0,1 м салынған металл тор түрінде найзағайдан қорғауды орындауға 
жол беріледі.

 332. Найзағайдан қорғау бойынша I санатқа жататын ЖМ паркінің 
ғимараттары мен құрылыстарында электр статикалық индукциядан қорғау 
барлық жабдық пен аппараттардың металл корпустарын, сондай-ақ барлық 
металл конструкцияларын арнайы жерге түйістіргішке жəне электр жабдығын 
қорғауныс жерге түйістіргішке жалғастыру  арқылы орындалады.

 Жерасты коммуникациялар мен конструкциялар арқылы жоғары əлеует 
ауытқуынан қорғау үшін қорғалатын құрылысқа электрлік индукциядан қорғау 
жерге түйістіргіштерге немесе электр жабдығын қорғаныс жерге түйістіргішке 
оларды жалғау қажет.

 Ғимараттар мен құрылыстарға электр жүйелерін, дабылдама желілерін, 
сондай-ақ басқа да сымдарды енгізу тек кабель арқылы жүзеге асырылады.

 333. Найзағайдан қорғау бойынша II санатқа жататын ЖМ паркінің 
ғимараттары мен құрылыстарын найзағайдың тура соққыларынан қорғау бөлек 
тұрған немесе ғимараттар мен құрылыстарға орнатылған оқшауланбаған 
өзекті немесе арқан жайтартқыштарымен, сондай-ақ металл шатырға найзағай 
қабылдағыш торды салумен немесе ғимарат пен құрылыстың өз шатырын 
найзағай қабылдағыш ретінде пайдаланумен орындалады.

 Қорғалатын ғимаратта немесе құрылыста арқан жайтартқыштарды əрбір 
өзекті жайтартқыштардан немесе əрбір тіреуден орнату кезінде кемінде екі 
ток бұрғыш салу қажет.

 Найзағайдан қорғау бойынша II санатқа жататын, бөлек тұрған жай тарт-
қыштардан қорғалатын ғимараттар мен құрылыстарға, сондай-ақ жерасты 
коммуникацияларға дейін арақашықтық норм аланбаған.

 Найзағайдан қорғау бойынша II санатқа жататын ғимараттар мен құры-
лыстар үшін найзағайдың тура соққыларынан жəне электр статикалық индук-
циядан, сондай-ақ электр жабдығын қорғаныс жерге түйістіргішке біріктіруге 
жол беріледі.

 Жарылу қаупі бар газдар, булар, жеңіл тұтанатын сұй ықтар сақталатын 
сыртқы металл қондырғылары найзағайдың тура соққыларынан бөлек тұрған 
жайтартқыштармен қорғалады.

 334. Найзағайдан қорғау бойынша II санатқа жататын ЖМ ғимараттары 
мен құрылыстарында электрстатикалық индукциядан қорғау барлық 
жабдықтардың, аппараттардың, құрылыстар мен қондырғылардың металл 
корпустарын электр жабдықтың қорғалған жерге түйістірілуіне, ал ол болмаған 
кезде – оның өндірістік жиілігінің токтың өту қарсылығы 10 Ом аспайтын ар-
найы жерге түйістіргішке жалғастыру арқылы орындау қажет.

 Бір-бірінен 0,1 м арақашықтықта жəне од ан жақын орналасқан, құбырлар 
мен басқа да металдан жасалған созылмалы конструкциялар арасында əрбір 
20 – 30 м сайын орнатылатын металл маңдайшалармен орындалады.

 Жоғары əлеует ауытқуынан қорғау үшін қорғалатын ғимаратқа немесе 
қ ұрылысқа енгізуде сыртқы жерүсті металл коммуникациялары мен конструк-
цияларын импульстік қарсылығы 10 Ом астам жерге түйістіргішке жалғастыру 
қажет. Ол үшін найзағайдың тура соққыларынан қорғау жерге түйістіргіштерін 
пайдалануға жол беріледі.

 335. Найзағайдан қорғау бойынша III санатқа жататын тұрақты паркінің 
ғимараттары мен құрылыстарын найзағайдың тура соққысынан қорғау 
бөлек тұрған немесе ғимараттар мен құрылыстарға өзегі бар немесе 
арқан жайтарқыштары орнатылғандармен, металл емес шатырға найзағай 
қабылдайтын торды салумен немесе ғимараттың металл шатырын найзағай 
қабылдағыш ретінде пайдаланумен орындалады. Бұл р етте найзағай 
қабылдайтын тордың алаңы 150 м2 (12,0 х 12,0 м) дейін, бірақ одан аспауға тиіс.

 336. Биіктігі 15 м артық ғимараттар мен құрылыстардың металл емес тік 
құбырларын (қазандықтар, өрт сөндіру жəне бақылау мұнаралары) оларда 
орнатылған жайтартқыштармен найзағайдың тура соққыларынан қорғау қажет.

 Биіктігі 50 м дейін құбырларда, биіктігі кемінде 1 м найзағай қабылдағышты 
орнату жəне бір ток бұрғышты төсеу жеткілікті.

 Биіктігі 50 м астам құбырларда кемінде екі ток бұрғыштар болуға тиіс.
 Металл құбырлар, мұнаралар мен биіктіктер үшін найзағай қабылда-

ғыштарды орнату жəне ток бұрғыштарды төсеу т алап етілмейді.
 Металл жəне металл емес құбырлар, мұнаралар, биіктіктер үшін жерге 

түйістіргіштердің импульстік қарсылығының мөлшері 50 Ом аспауға  тиіс.
  337. ЖМ паркінің ғимараттары мен құрылыстарының сыртқы жерүсті ме-

талл конструкциялары мен коммуникацияларына бұрылатын жоғары əлеует 
ауытқуынан қорғау үшін қорғалатын ғимараттың немесе құрылыстың есігіне осы 
конструкцияларды импульстік қарсылығы 20 Ом астам жерге түйістіргіштерге 
немесе құрылысқа ең жақын сыртқы жерүсті металл конструкциялары мен 
коммуникацияларында жерге түйістіргіштерге импульстік қарсылығы 20 Ом 
астам жалғастыру қажет.

 338. Əрбір жайтартқышқа оның реттік нөмірін, орнатылған жылын жəне 
найзағай болған уақытта жайтартқыштың қасында болуға қауіпті екені туралы 
ескерту жазбасын көрсете отырып тақтайша орнатылады.

 339. Əрбір ғимарат пен құрылыс, объекті үшін жайтартқыштардың нөмір-
ленуі бөлек жүргізіледі (бірінші нөмірден бастап) жəне трафареттің сол жақ 
жоғары бұрышына қосарланған сан түрінде қойылады, ондағы бірінші сан 
бас жоспар бойынша объе кті ғимаратының немесе құрылысының нөмірін, ал 
екіншісі (дефис арқылы) – жайтартқыштың реттік нөмірін білдіреді. Оң жақ 
жоғары бұрышында жайтартқыштың орнатылған жылы көрсетіледі.

 Объектілердің қорғалатын ғимараттары мен құрылыстары қабырғаларының 
көрінетін жерінде (ашық сақтау алаңдары үшін – əрбір объектінің бірінші 
жайтартқышында) шартты белгілер бейнеленеді немесе ғимаратт ар мен 
құрылыстар іргетастарының, найзағайдан қорғау құрылғыларының жерге 
түйістіргіштері мен ток тартқыштарының өзара орналасуын көрсететін белгілері 
бар плакаттар жапсырылады.
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(Жалғасы 30-бетте) 

 340. БМ паркінің найзағайдан қорғау құрылғылары ақаусыз жəне се нім-
ді жай-күйде сақталады. Пайдалану процесінде найзағайдан қор ғау құрыл-
ғыларының ақаусыз жай-күйде сақталуына жəне ұсталуына жауаптылықты 
əскери бөлімінде əскери бөлімнің командирі жəне оның тыл жөніндегі орын-
басары (МТҚ) атқарады.

 Жайтартқыштарды пайдалану жəне оларды ақаусыз жай-күйде сақтау 
үшін тікелей жауаптылық аудандық пайдалану бөлімі бастығының бұйрығымен 
электр шаруашылыққа жауапты адамға жүктеледі.

 341. Найзағайдан қорғау құрылғыларының ұдайы сенімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін жыл сайын нөсер жаңбыр маусымы басталар алдында 
найзағайдан қорғаудың барлық құрылғыларына қарап тексеру жəне тексеру 
жүргізіледі.

 342. ЖМ паркі ғимараттары мен құрылыстарының найзағайдан қорғау 
құрылғыларының қарсылық мөлшерін айқындау жөніндегі мөлшерлер жер 
бетінің құрғақ жай-күйі кезінде құрғақ ауа райында нөсер жаңбыр маусымы 
басталар алдында немесе бойы жүргізіледі.

 343. Найзағайдан қорғау құрылғыларын қарап тексеру жəне тексеру 
кезінде:

 1) көзбен шолып тексерумен найзағай қабылдағыштар мен ток тартқыш-
тардың тұтастығы, оларды діңгектерге жалғастыру жəне бекіту сенімділігі 
тексеріледі;

 2) олардың механикалық төзімділігінің бұзылуы салдарынан ауысты-
руды немесе жөндеуді қажет ететін найзағайдан қорғау құрылғыларының 
элементтері анықталады;

 3) найзағайдан қорғау құрылғыларының жекелеген элемен ттерінің татта-
нумен бұзылу дəрежесі айқындалады;

 4) таттануға қарсы қорғаумен жəне таттанумен зақымдалған элементтерді 
күшейту жөнінде шаралар қабылданады;

 5) найзағайдан қорғау құрылғыларының барлық элементтерінің ток өтетін 
бөлімдері арасындағы электрлік жалғағыштардың сенімділігі тексеріледі;

 6) найзағайдан қорғау құрылғыларының ғимараттың немесе құрылыстың 
арналуына сəйкес келуі тексеріледі жəне алдыңғы кезең үшін құрылыс жəне 
технологиялық өзгерістер болған жағдайда найзағайдан қорғауды жаңғырту 
жəне қайта құру жөніндегі іс-шаралар белгіленеді;

 7) найзағайдан қорғау құрылғыларының барлық жерге түйістіргіштері 
қарсылығының мөлшерлері өлшенеді. 

 Найзағайдан қорғау құрылғылары жерге түйістіргіштердің қарсылығы 
жəне жердің үлес қарсылығы əрбір аспапқа қоса берілетін паспортқа сəйкес 
қарсылық өлшегіштерінің көмегімен өлшенеді.

 Найзағайдан қорғау құрылғыларына арналған қажетті құжаттаманың, 
жайтартқыштың нөмірін, оны орн ату жылын жəне найзағай кезінде жайтарт-
қыштың маңында жақын болу қауіптілігі туралы ескерту жазбасын көрсете оты-
рып, плакаттардың, ғимараттар мен құрылыстар іргетастарының, найзағайдан 
қорғау құрылғыларының жерге түйістіргіштері мен ток тартқыштарының өзара 
орналасуы туралы трафареттердің бар болуы тексеріледі.

 344. Кезең-кезеңімен 5 жылда 1 рет ашып, бақылауға барлық жерге 
түйістіргіштер, ток бұрғыштар жəне оларды жалғастыру  орындары ұшырайды, 
бұл ретте жыл сайын олардың жалпы санынан 20 %-ті тексеріледі. Найзағайдан 
қорғау жерге түйістіргіштерін ашу аудандық пайдалану бөлімінде əзірленеді, 
оны аудандық пайдалану бөлімінің бастығы бекітеді.

 345. Таттанудан зақымданған жерге түйістіргіштер мен ток тартқыштар 
олардың көлденең қимасының ауданы 25 %-ке артық азайған кезде жаңаларға 
ауыстырылады.

 346. Найзағайдан қорғау құрылғыларын кезектен тыс қарап тексеруді 
табиғи зілзалалардан (дауылды жел, жер  сілкінісі, өрт, су тасқыны) жəне өте 
жоғары найзағай қарқынынан кейін жүргізу қажет.

 Тексеру нəтижелері актілермен ресімделеді, найзағайдан қорғау 
құрылғыларының жай-күйін есепке алу паспорттары мен журналдары-
на енгізіледі. Осы деректер негізінде қарап тексеру жəне тексеру кезінде 
анықталған найзағайдан қорғау құрылғыларының ақаулықтарын жөндеу жəне 
жою жоспары жасалады.

 347. Найзағай кезінде найзағайдан қорғау құрылғыларында немесе 
олардың маңында барлық жұмыс түрлерін жүргізуге жол берілмейді.

 348. Жайтартқыштардан жəне олардың жерге түйістіргіштерінен 15 м 
жақын жерде орналасқан жол учаскелерінде (автомобиль жəне темір) жəне 
жаяу жүретін жолдарда найзағай кезінде адамдардың осы жерлерде болуының 
қауіптілігі туралы ескерту жазбалары бар плакаттар орнатылады жəне айна-
лып өтетін жолдар көзделеді.

 349. Бөлімше бастығында пайдалануда болған найзағайдан қорғау 
құрылғыларына паспорттар жүргізіледі.

 350. Ұшқын разрядқа жол берілмейтін үй-жайларда (аймақтарда) 
статикалық электрден қорғау жөніндегі міндетті шаралар ретінде мыналар 
қажет:

 1) едендер мен жұмыс үстелдердің жабындары үлес көлемінің электрлік 
кедергісі 106 Ом артық емес электр өткізгіш материалдардан орындалады;

 2) жұмыс орындарында жерге түйістірілген металл тұтқалар орнатылады, 
адам оларды кезең-кезеңімен ұстағанда  өздігінен статикалық электр кетеді.

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі
өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 1-қосымша

Нысан 
Өрт сөндіру нарядының ведомосы

20 __ ж. «__» ___ «__» сағаттан бастап
20 __ ж. «__» ______ «__» сағатқа дейін

 1. Жеке құрам
 Наряд бастығы _______________________________________________
        (əскери атағы, тегі мен инициалдары (бар болса))
 Өрт сөндіру депосы бойынша кезекші (немесе ауысым бойынша тəуліктік 

кезекші) ________________________________________________________
   (əскери атағы, тегі мен инициалдары)

2. Жауынгерлік есептоп құрамы
Жауынгерлік 
есептоп табелі 
бойынша нөмірі

Жауынгерлік есептопта Резервте
ə/атағы, 
ТАƏ (бар 
болса)

Автомобиль, 
шынжыр 
табанды 

өрт сөндіру 
машинасы, 
мотопомпа

ə/атағы, 
ТАƏ (бар 
болса)

Автомобиль, 
шынжыр 
табанды 

өрт сөндіру 
машинасы, 
мотопомпа

Есептоп бастығы 
Бірінші нөмір 
Екінші нөмір
Үшінші нөмір 
Төртінші нөмір
Жүргізуші
Механик-жүргізуші

  
3. Өрт сөндіру автомобильдерінің жай-күйі

Р/с 
№

Автомобиль, шын-
жыр табанды өрт 

сөндіру машинасының, 
мотопомпаның атауы 

жəне нөмірі

Автомобильдің, 
ШӨМ-ның, МП-
ның техникалық 

жай-күйі

Жанармай 
мөлшері, л

Жүргізушінің 
(механик-

жүргізушінің) 
қолы

1
2
3
4
5
6
7
8

  
4. Өрт сөндіру бекеттері

Р/с 
№

Бекетші-
лердің тегі

Бекетте қызмет өткеру 
уақыты (сағаты) жəне орны

Бекеттерде қызмет өткеру 
кезіндегі ескертпелер

1
2

  5. Сумен жабдықтау көздерінің, өрт сөндіру қондырғыларының, өрт 
дабылдамасының жəне жолдардың жай-күйі

Тексеру 
уақыты

Анықталған 
кемшіліктер

Уақытын көрсетумен кемшіліктерді жою 
туралы белгі

  
6. Наряд күнделігі

Уақыты Өрт сөндіруге жəне оқу-жаттығуларға шығу. Өткізілетін 
сабақтар, шаруашылық жұмыстар, наряд қызметін тексеретін 
адамдардың ескертпелері жəне т. б.

  
7. Кезекшілікті қабылдау жəне қызметті өткеру кезіндегі кемшіліктер
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 Кезекшілікті тапсырдым _______________________________________
           (əскери атағы, тегі мен инициалдары оның (бар болса), қолы)
 Кезекшілкті қабылдадым ______________________________________
                       (əскери атағы, тегі мен инициалдары (бар болса), қолы)
 Өртке қарсы командасының (есептобының) бастығы _______________
                         (əскери атағы, тегі мен инициалдары (бар болса), қолы)
 20__ жылғы «__ « __________

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі
өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 2-қосымша

Нысан

Бекітемін
Əскери бөлім командирі

(мемлекеттік мекеме бастығы)
________________________________
(əскери атағы (бар болса), қолы, тегі)

20__ ж. «___» _________________

20 __ ж. __________ арналған əскери бөлім (мемлекеттік мекеме) 
өртке қарсы қорғаныс жəне құтқару жұмыстары командасының 

ұйымдастыру-профилактикалық іс-шараларының жəне шаруашылық 
жұмыстарының айлық жоспары

Жұмыстар тізбесі Апта күндері мен сағаты Жауапты 
жетекші1-ші апта 2-ші апта 1-ші апта 2-ші апта

1. Ұйымдастыру-профилактикалық жұмыстар
Команданың жеке құрамын арнайы даярлау

Өртке қарсы жай-күйді тексеру

2. Шарушылық жұмыстар

Əскери бөлім (мемлекеттік мекеме) өртке қарсы қорғаныс командасының 
бастығы _________________________________________________________

                       (əскери атағы (бар болса), тегі мен инициалы)
 20 __ жылғы «__» __________ 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі
өрт қауіпсіздігі  шаралары туралы нұсқаулыққа 3-қосымша

Нысан

Өртке қарсы қорғаныс командасының профилактикалық жұмыстар 
ЖУРНАЛЫ

 ____________________________________________________________
   (команда нөмірі немесе əскери бөлім (мемлекеттік мекеме) атауы)

Р/с 
№

Күні Бөлімше 
объек-
тілері

Ұсыныл-
ған іс-
шара-
лар

Орын-
дау 
мер-
зімі

Тексеру-
шінің 
қолы

Орындал-
ғаны тура-
лы белгі

Жауапты 
орындау-
шының 
қолы

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі

өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 4-қосымша

Нысан

Штаттық өртке қарсы қорғаныс командасы кезекші нарядының 
(өрт есептобының, штаттан тыс өрт сөндіру командасының) 

объектілерді жабар алдында олардың өртке қарсы жай-күйін тексеру 
журналы № __

Тексеру 
күні

Тексеру 
уақыты

Сақтау орны, 
шеберхана, 
цех, гараж 
атауы

Анық-
талған 
кемші-
ліктер

Тексеру-
шінің 
қолы

Жойыл-
ғаны 

туралы 
белгі

Объектіге  
жауапты 
адамның 
қолы

Журналға ескертпе əскери бөлім командирі бекіткен Шеберханаларды, 
сақтау орындарын, парктерді (гараждарды), ангарларды жəне басқа да өрт 
тұрғысынан қауіпті объектілерді жабар алдында оларды қарап тексеру тəртібі 
туралы нұсқаулық қоса тігіледі.

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі
өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 5-қосымша

Нысан
 

________________ əскери бөлімінің (мемлекеттік мекемесінің) жеке 
құрамына өртке қарсы қорғаныс жөнінде нұсқау беруді жүргізуді 

есепке алу журналы

Р/с 
№

Жүргі-
зілген 
күн

Бөлім-
ше ата-
уы

Нұсқау 
беру 

мазмұны

Қатыс-
қандар 
саны

Нұсқау беруді 
жүргізгеннің 

қолы

Бөлімше 
коман-
дирінің 
қолы

Ес-
керт-
пе

 Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі
өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 6-қосымша

Нысан

Өрт сөндіру автомобильдері, шынжыр табанды өрт сөндіру 
машиналары мен мотопомпалардың жауынгерлік

есептобының табелі

Жауынгерлік 
есеп нөмірі

Нарядка 
түсу 

кезінде

Əрекет ету тəртібі
Өрт шығу туралы да-
был түскен кезде

Өрт сөндіру кезінде 
(жауынгерлік өрістетуде)

 _____________________________ əскери бөлімі (мемлекеттік мекемесі) 
өртке қарсы қорғаныс жəне құтқару жұмыстары командасының бастығы ____
_______________________________________ 

(əскери атағы (бар болса), қолы, тегі жəне инициалдары)
 Ескертпе: табель өрт сөндіру техникасы тұратын үй-жайда (алаңда) ілінеді.

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі 
өрт қ ауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің өртке қарсы қорғаныс
командаларын арнайы даярлау бойынша жаттығулар

№ Жаттығулар

Бағалар 
көрсет-

кіштері, сек.

Жаттығуды орындау шарттары

өт
е 
жа

қс
ы

жа
қс
ы

қа
на
ға
тт
ан
ар
лы

қ

1 Жауынгерлік киім 
мен керек-жарақты 
кию (автомобильге 
отырғызбай):
өрт сөндірушілерге:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта 
бөлімшемен
бөлімшеге:
3) жазғы уақытта
4) қысқы уақытта

18
22
25
30

22
26
30
35

26
30
35
40

1. Жауынгерлік киім мен керек-
жарақ бірінші жəне екінші тəсіл-
мен орындықтарға немесе ар-
найы сөрелерге қойылады. 
Балтасы бар белдік киім астын-
да жатады. Қысқы уақытта каска 
астары (дулыға) ыңғайлы қалыпта 
бүктеледі, мақта жылы күртеше 
брезент күртешеге салынған. Қол-
ғаптар күртешенің қалтасында 
болады.
2. Өрт сөндірушілер жауынгерлік 
киім мен керек-жарақтан (оларға 
қарсы) бір метрде, қызметтік киім-
кешекпен, бас киімсіз тұрады.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: жауынгерлік киім мен 
керек-жарақ киілген, күртешенің 
барлық түймелері салынған, 
белдік байланған жəне тоға асты-
на кіргізілген, касканың иекасты 
белбеуі тартылған.

2 Жылу өткізбейтін 
костюмді кию:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

70
74

75
79

80
84

1. Жылу өткізбейтін костюм 
қаптан алынады жəне орындыққа 
кез келген ыңғайлы тəсілмен 
қойылады.
2. Өрт сөндіруші жауынгерлік киім 
мен керек-жарақ (белдік тағылған) 
жылу өткізгіш костюмнен бір метр 
жерде (оған қарсы) тұрады.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: бахилалары бар 
жартылай комбинезон киілген 
жəне иық бауларының көмегімен 
байланған. Өрт белдігі жартылай 
комбинезонның сыртынан киілген 
жəне тағылған.
Металданған матадан тігілген 
күртеше киілген жəне барлық 
түймелері салынған, дулыға-
бетперде күртешеге байланған, 
қолғап киілген.
Ескертпе: дулыға-бетперде 
күртешеге тек алдынан бекітіледі, 
қолғап тарту белдікшелерімен 
бекітілмейді.

3 Дабыл бойынша 
жиналу жəне гараж 
қақпасының сыр-
тында отырғызу мен 
шығу:
бөлімше:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта
екі өрт сөндіру 
автомобилінде:
3) жазғы уақытта
4) қысқы уақытта
үш жəне одан да 
көп өрт сөндіру 
автомобилінде:
5) жазғы уақытта
6) қысқы уақытта

30
35
35
40
39
43

35
40
40
45
43
48

40
45
45
50
48
52

 1. Жауынгерлік киім мен керек-
жарақ № 1 жаттығуды орындау 
шарттарында көрсетілгендей жи-
налып қойылады. 
2. Жеке құрам кезекші үй-жайда 
болады жəне еркін орналасады.
3. Басталуы: дабыл сигна-
лы. Автмобильге отырғызу 
жауынгерлік киім мен керек-жарақ 
толық киілгеннен кейін жүргізіледі.
4. Аяқталуы: автомобиль гараж 
қақпасының сыртында болады, 
əрбір жауынгерлік есептоптың 
жеке құрамы автомобильде оты-
рады, есіктері жабық. Уақыт 
автомобильдердің соңғы есігі 
жабылған сəтте белгіленеді.

4 Мынадай аралыққа 
жылжытылған керме 
баулары бар автоса-
тымен шығу:
15 м
20 м
25 м
30 м
35 м
40 м
45 м

18
24
31
39
47
56
66

20
27
35
44
53
63
74

23
31
40
50
60
71
82

1. Автосаты орнатылған жəне 
берілген биіктікке жылжытылған. 
Өрт сөндіруші саты қасында 
тұрады.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: өрт сөндіруші аяқта-
рымен берілген биіктікке шық-
қан жəне карабинмен сатыға 
бекітілген.
Ескертпе:
1. 30 м жəне одан жоғары 
биіктікке көтерілген кезде:
а) саты ғимарат конструкциясына 
тіреледі;
б) жеткілікті тəжірибесі жоқ 
өрт сөндірушілер жаттығуды 
сақтандырумен орындайды.
2. Жаттығу қысқы жағдайларда 
орындалған кезде уақыт норма-
сына əрбір 5 метр биіктік үшін 
1 сек. қосылады.
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(Жалғасы. Басы 22-29-беттерде) 

(Соңы 31-бетте) 

5 Стационарлық саты 
бойынша шығу:
 1) өрт сөндіру 
құбыртүтігінсіз мы-
надай биіктікке: 
8 м
12 м
16 м
2) диаметрі 51 мм 
құрғақ құбыртүтік 
желісімен жəне оған 
бекітілген түтікпен 
стационарлық саты 
бойынша мынадай 
биіктікке:
4 м
8 м
12 м
 16 м 

8
13
20
8
15
24
33

10
15
22
11
18
27
36

12
17
24
13
21
30
39

1. Өрт сөндіруші саты қасында 
тұрады. Құбыртүтік желісін 
көтерген кезде құбыртүтік 
ширатылған жəне қосылған 
түтігімен бірге иығына асылған.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: өрт сөндіруші 
аяқтарымен берілген биіктікке 
(сатыға) шыққан.
Ескертпе:
1. Егер стационарлық саты жер-
ге жетпесе, оған ағаш саты жал-
ғастырып қойылады жəне уақыт 
нормасына 2 сек. қосылады.
2. Жаттығу қысқы жағдайларда 
орындалған кезде уақыт нор-
масына əрбір 4 метрге 2 сек. 
қосылады.
3. Диаметрі 66 мм құрғақ 
құбыртүтік желісімен көтерілген 
кезде уақыт нормасына 5 сек. 
қосылады.
4. 16 м жоғары көтерілген кезде 
əрбір 4 м уақыт нормасына 10 
сек. қосылады.

6 Шығу сатысын оқу-
жаттығу мұнарасы 
2-қабатының 
терезесіне ауыстыру 
жəне орнату:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

7
10

9
12

11
14

1. Шығу сатысының жетінші 
баспалдағы старт сызығында 
болады. Старт сызығы – оқу-
жаттығу мұнарасының негізінен 
32 метр 25 см жерде. Өрт сөнді-
руші старт сызығынан кейін тұр.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: шығу сатысы оқу-
жаттығу мұнарасы 2-қабатының 
терезесіне орнатылған. Өрт 
сөндіруші сол аяғымен сатының 
бірінші баспалдағында жəне екі 
қолымен сатының керме бауынан 
ұстап тұрады.

7 Орнатылған 
шығу сатысы-
мен оқу-жаттығу 
мұнарасының 
4-қабатына шығу:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

18
21

20
23

22
25

1. Шығу сатысы оқу-жаттығу 
мұнарасының 2-қабатына 
орнатылған. Өрт сөндіруші саты 
жанында, сол аяғы бірінші саты-
да, қолымен сатының керме бау-
ынан ұстап тұрады.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: өрт сөндіруші 
аяқтарын оқу-жаттығу мұнарасы 
4-қабатының еденіне тигізді.

8 Шығу сатысы-
мен оқу-жаттығу 
мұнарасының 
4-қабатына шығу:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

26
30

28
32

34
38

1. Шығу сатысы жетінші 
сатысының старт сызығында 
болады. Старт сызығы – оқу-
жаттығу мұнарасынан 32 метр 25 
см жерде. Өрт сөндіруші старт 
сызығынан кейін тұрады.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: өрт сөндіруші 
аяқтарын оқу-жаттығу мұнарасы 
4-қабатының еденіне тигізді.

9 Орнатылған жыл-
жымалы саты бой-
ынша оқу-жаттығу 
мұнарасының 
3-қабатына не-
месе 2-қабатты 
ғимараттың шаты-
рына шығу:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

7
9

9
11

11
14

1. Жылжымалы саты жетінші 
баспалдаққа орнатылған жəне 
бекітілген. Бірінші нөмір саты 
жа нында тұрады, қолдарымен 
сатының керме бауларынан 
ұстайды, сол аяғы бірінші баспал-
дақта болады. Екінші нөмір 
қабыр ға мен саты арасында, 
оны ғима ратқа қарай итеріп жəне 
ұстап тұрады.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: бірінші нөмір оқу-
жаттығу мұнарасы 3-қабатының 
немесе 2-қабатты ғимарат 
шатырының еденіне аяғын тигізді, 
екінші нөмір қабырға мен саты 
арасында болады.
 Ескертпе: 
1. Құрғақ құбыртүтік желісімен 
жəне оған бекітілген түтікпен 
көтерілген кезде уақыт нормасы-
на 5 сек. қосылады.
2. Диаметрі 66 мм құрғақ құбыр-
түтік желісімен көтерілген кез-
де уақыт нормасына 8 сек. 
қосылады.

10 Оқу-жаттығу 
мұнарасының 3-ші 
қабатына жылжыма-
лы сатыны алу, ауы-
стыру жəне орнату:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

16
20

18
22

20
24

1. Жылжымалы саты жиналған 
жəне оқу-жаттығу мұнарасынан 
30 м тұрған автомобильге 
бекітілген (артқы дөңгелек осі 
30 м белгісінде тұрады). Артқы 
құбыртүтік орауышы алып 
тасталған.
2. Жаттығуды автомобильдің 
арт қы дөңгелегінде орналасқан         
2 адамнан тұратын есептоп орын-
дайды.
 3. Басталуы: берілген команда. 
4. Аяқталуы: жылжымалы 
саты орнатылған жəне жетінші 
баспалдаққа бекітілген. Бірінші 
нөмір сатыдан жарты адым жерде 
оған қарсы, екінші нөмір қабырға 
мен саты арасында тұрады.
 Ескертпе: 
 Жаттығу Урал-375 жəне моделі 
137 ЗИЛ-131 автомобилінде 
орындалған кезде уақыт норма-
сына 2 сек. қосылады. 

11 Жылжымалы са-
тыны алу, ауы-
стыру мен орнату 
жəне ол бойын-
ша оқу-жаттығу 
мұнарасының 
3-қабатына немесе 
2-қабатты ғимарат 
шатырына шығу:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

24
28

29
33

32
36

1. Жылжымалы саты жиналған 
жəне оқу-жаттығу мұнарасынан  
30 м тұрған автомобильге 
бекітілген (артқы дөңгелек осі 30 
м белгісінде тұр). Артқы құбыр-
түтік орауышы алып тасталған.
 2. Жаттығуды автомобильдің 
артқы дөңгелегінде орналасқан   
2 адамнан тұратын есептоп орын-
дайды. 
 3. Басталуы: берілген команда. 
4. Аяқталуы: жылжымалы саты 
жетінші баспалдаққа бекітілген, 
бірінші нөмір оқу-жаттығу 
мұнарасы 3-қабатының еденіне 
немесе 2-қабатты ғимарат шаты-
рына аяғын тигізді, екінші нөмір 
қабырға мен саты арасында 
тұрады.

12 Құтқару ілмегін 
құтқарылатынға 
кигізбей байлау:
1) бір қабатты
2) екі қабатты

5
6

6
7

8
9

1. Өрт сөндіруші жауынгерлік 
киімде жəне керек-жарақта «тік 
тұр» қалпында тұр.
2. Шумақталып оралған құтқару 
арқаны өрт сөндірушінің иығына 
артылған тартпасы бар тысқа 
салынған.
3. Басталуы: берілген команда.
 4. Аяқталуы: құтқару арқаны 
байланған. 

13 Құтқару ілмегін 
құтқарылатынға 
кигізбей байлау:
1) бір қабатты
2) екі қабатты

18
21

22
25

25
30

1. Өрт сөндіруші арқасымен 
жатқан құтқарылатыннан бір мет-
рде тұрады.
2. Шумақталып оралған құтқару 
арқаны өрт сөндірушінің иығына 
артылған тартпасы бар тысқа 
салынған.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: құтқару арқаны 
құтқарылатынға киілген. 
Арқанның қысқа ұшы белге 
байланған жəне құтқару ілмегінің 
түйініне бекітілген, жіптің ұзын 
ұшы карабинге оралған.

14. 30 метрлі құтқару 
арқанын шумақтап 
орау (бір минутта)

5 6 7  1. Өрт сөндіруші «тік тұр» 
қалпында бір ұшы өрт 
сөндірушінің қолында болатын 
тарқатылған жіптен бір метр жер-
де тұрады. 
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: жіп шумақталып 
оралған, жіптің бос ұшы 
шумақтың ортасына кіргізілген, 
шумақ тысқа салынған.

15. Құтқару арқанын 
ғимарат конструкци-
ясына бекіту

4 6 8 1. Өрт сөндіруші арқанды бекіткен 
орыннан жарты метр жерде 
тұрады. Шумақталып оралған 
арқан иыққа артылған тартпасы 
бар тысқа салынған.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: түйін қатты 
тартылған, жіптің ұзын ұшы өрт 
сөндірушінің аяғының астында 
болады.

16 100 метрлік 
жолақтан өту

27 30 33  1. Өрт сөндіруші түтікпен стартта 
тұрады (түтік кез келген қалыпта). 
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: өрт сөндіруші 
барлық кедергілерден өткеннен 
кейін финиш жолағынан 
құбыртүтік желісіне қосылған 
түтікпен өтеді. Құбыртүтіктер 
бір-бірімен қосылған жəне 
тармақтарға қосылған.
Ескертпе:
100 метрлік жолақта кедергілерді 
орналастыру жəне олардан 
өту тəртібі қолданыстағы өрт-
қолданбалы спорт жөніндегі 
қағидалар негізінде белгіленеді.

17 Гидрантқа 
орнатылған колон-
кадан ұзындығы 40 
м құбыртүтік желісін 
(түтігімен) салу:
1) жазғы уақытта
2) қысқы уақытта

15
17

17
19

19
21

 1. Өрт сөндіру жабдығы ко-
лонкадан 1 м жерге жиналған. 
Өрт сөндіруші жабдық жанында 
тұрады. 
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: құбыртүтік желісі 
құбыртүтіктің əрбір 20 метріне 
уақыт нормасына 8 сек. 
қосылады.

18  «Б» түтігімен ішкі 
өрт сөндіру краны-
нан 20 м құбыртүтік 
желісін салу 

5 7 9 1. Өрт сөндіруші ішкі өрт сөндіру 
кранынан 
1 м жерде тұрады. Кранға 
қосылған құбыртүтік шкафқа 
салынған, есігі жабық. Түтік 
құбыртүтікке қосылған.
2. Басталуы: берілген команда.
3. Аяқталуы: құбыртүтік желісі 
салынған. Өрт сөндіруші 
жауынгерлік бекіністе болады.

19 Өрт сөндіру 
автомобилін (ав-
тоцистернаны, 
автосорғышты) 
гидрантқа сорғыш 
құбыртүтіктерді 
(бір жұмсақ жəне 
бір қатты) сорғыш 
келтеқұбырға 
жалғап орнату:
1) жазғы уақытта
 2) қысқы уақытта 

28
30

31
33

34
36

1. Колонка автомобиль жəшігіне 
салынған жəне бекітілген. 
Жəшіктердің есіктері жабық, ав-
томобиль сорғысының сорғыш 
келтеқұбыры гидранттан 3 м 
жерде, артқы құбыртүтік орауы-
шы алынған. Гидрант құдығының 
қақпағы ашық, тірек тығыны 
жабық. Өрт сөндіруші автомобиль 
шанағының жəшігінен бір метрде 
колонка тұрған жерде оған қарсы 
тұрады.
 2. Жаттығуды 2 адамнан тұратын 
(жүргізуші мен өрт сөндіруші) 
есептоп орындайды. 
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: колонка соңына 
дейін гидрант тірегіне бұрылған, 
сорғыш құбыртүтіктер сорғының 
сорғыш келтеқұбыры мен колон-
каға қосылған. Оның міндеттерін 
орындайтын жүргізуші немесе 
өрт сөндіруші сорғы жанында, 
өрт сөндіруші колонка жанында 
тұрады.
 Ескертпе: 
1. Су жіберумен жасалатын 
жаттығу орындалған кезде уақыт 
нормасына 15 сек. қосы лады 
жəне уақыт қысым келте құбы-
рынан су аққан сəтте белгіленеді.
2. Ленинград үлгісіндегі гидрантта 
жаттығу орындалған кезде уақыт 
нормасына 3 сек. қосылады.
3. Егер гидрант тірегінің бұранда 
оймасы болса, уақыт нормасына 
3 сек. қосылады.

20 Өрт сөндіру 
автомобилін 
(автосорғыны, 
автоцистерна-
ны) су тоғанына 2 
сорғыш құбыртүтік 
(əрқайсысы 4 м) пен 
торды қосумен ор-
нату:
1) жазғы уақытта
 2) қысқы уақытта 

75 
(45)
80 
(50)

80 
(50)
85 
(55)

90 
(60)
95 
(65)

1. Автомобиль ашық су тоғаны 
жанында орналасқан, қозғалтқыш 
аз айналымда жұмыс істеп 
тұрады. Өрт сөндіру жабдығы өз 
орындарында бекітілген. Артқы 
құбыртүтік орауышы алынған 
жəне басқа жерге қойылған.
2. Жаттығуды артқы дөңгелек 
осінде қарсы тұрған 2 нөмірден 
тұратын (жүргізуші мен өрт 
сөндіруші) есептоп орындайды.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: қозғалтқыш сорғыға 
ауыстырып қосылған, уақыт

сорғының қысым келтеқұбырынан 
су аққан сəтте белгіленеді.
Ескертпе:
1. Жақшадағы уақыт суды жи-
намай жасалатын жаттығу үшін 
көрсетілген.
2. Сорғыш келтеқұбырлар ал-
дында орналасқан өрт сөндіру 
автомобильдерінен жаттығу 
орындалған кезде уақыт норма-
сына 10 сек. қосылады.

21 Өрт сөндіру 
автомобилін (ав-
тоцистернаны, 
автосорғышты) 
су тоғанына 4 
сорғыш құбыртүтік 
(əрқайсысы 2 м) пен 
торды қосумен ор-
нату:
1) жазғы уақытта
 2) қысқы уақытта 

110
115

115
120

125
130

1. Автомобиль ашық су тоғаны 
жанында орналасқан, қозғалтқыш 
аз айналымда жұмыс істеп тұр. 
Өрт сөндіру жабдығы өз орын-
дарында бекітілген. Артқы 
құбыртүтік орауышы алынған 
жəне басқа жерге қойылған.
2. Жаттығуды артқы дөңгелек 
осінде қарсы тұрған 2 нөмірден 
тұратын (жүргізуші мен өрт 
сөндіруші) есептоп орындайды.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: қозғалтқыш сорғыға 
ауыстырылып қосылған, уақыт 
сорғының айдап шығаратын 
келтеқұбырынан су аққан сəтте 
белгіленеді.

22 Мотопомпаны ор-
нату:
 су тоғанына су бе-
румен М-600 немесе 
МП-800 

35 40 50 1. Мотопомпа су тоғаны жа-
нында орнатылған. Сорғыш 
құбыртүтік пен тор мотопомпа жа-
нында орналасқан. Мотопомпа 
қозғалтқышы іске қосылмаған.
2. Жаттығуды мотопомпа қасында 
сапқа тұрғызылған 2 нөмірден 
тұратын (өрт сөндіруші мен мо-
торшы ) есептоп орындайды.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: сорғыштың қысымды 
келтеқұбырынан су аққан сəт.
Ескертпе:
Сорғыш торсыз суды беруге 
рұқсат етілмейді.

23 Торы жəне су 
берілісі бар 2 
сорғыш құбыртүтікті 
қоса отырып 
(əрқайсысы 4 м), 
МП-1200 (МП-1400, 
МП-1600) мотопом-
пасын су көзіне ор-
нату:

80 85 95 1. Мотопомпа су тоғанына 
орнатылған. Торы бар сорғыш 
құбыртүтіктер өз орындарын-
да орналасқан. Мотопомпа 
қозғалтқышы іске қосылмаған.
2. Жаттығуды дөңгелек осіне 
қарсы орналасқан 2 нөмірден 
тұратын (өрт сөндіруші мен мо-
торшы) есептоп орындайды.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: сорғыштың ағынды 
келтеқұбырынан су аққан сəт.

24 Бөлімшені 
жауынгерлік 
өрістету:
1) автоцистернада 
жұмыс желілерінде 
əрқайсысы екі 
құбыртүтікке жəне 
магистральда 
мынадай болып 
тармақталу арқылы 
түтіктерді берумен 
(бір «А» жəне бір 
«Б»):
3 құбыртүтік
4 құбыртүтік
5 құбыртүтік
6 құбыртүтік

70
85
100
115

75
90
105
120

80
95
110
125

1. Автомобиль гидрант жанында 
орналасқан. Барлық өрт сөндіру 
жабдығы бекітілген. Жəшік 
есіктері жабық. Қозғалтқыш аз ай-
налымда жұмыс істеп тұр.
2. Бөлімше автомобильдің 
кез келген жағына сапқа 
тұрғызылады.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: автомобиль 
гидрантқа орнатылған, қозғалт-
қыш сорғышқа ауыстырып 
қосылған, сорғыш суға толтырыл-
ған (тек жазда), құбыртүтік желі-
лері салынған, қосылған, бекі-
ністегі түтікшілер түтіктермен 
жұмыс істеуге əзір.
Ескертпе:
1. Су жіберумен жауынгерлік 
өрістету кезінде уақыт нормасы-
на əрбір құбыртүтік үшін 5 сек. 
қосылады. Уақыт соңғы түтіктен 
су аққан сəтте белгіленеді.
 2. Жоғарыға түтіктерді 
қойылатын, стационарлық жəне 
шығу сатыларының көмегімен 
берген кезде əрбір қабатқа уақыт 
нормасына 10 сек. қосылады. 
 3. Жаттығу қысқы жағдайларда 
орындалған кезде уақыт норма-
сына 5 сек. қосылады. 
 4. Жаттығу сорғы 
келтеқұбырлары алдында 
орналасқан автомобильдерде 
орындалған кезде уақыт норма-
сына 10 сек. қосылады. 

2) лафеттік түтікті 
орнатумен:
автоцистер-
на бөлімшесінің 
құрамында:
60 м
80 м
автосорғы 
бөлімшесінің 
құрамында:
100 м
120 м
140 м

60
85
115
145
175

65
90
125
155
195

70
100
135
165
210

1. Автомобиль ашық су тоғаны 
жанында орналасқан. Барлық 
өрт сөндіру жабдығы бекітілген. 
Қозғалтқыш аз айналымда жұмыс 
істеп тұр. Жəшік есіктері жабық.
2. Бөлімше автомобильдің кез кел-
ген жағына сапқа тұрғызылады.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: автомобиль су 
көзіне орнатылған, қозғалтқыш 
сорғышқа ауыстырылып 
қосылған, сорғыш су көзінен суға 
толтырылған, түтікке диаметрі 
66 мм екі құбыртүтік желісі іске 
қосылған, орындағы түтікшілер 
жұмысқа əзір.
Ескертпе:
1. Диаметрі 77 мм 2 магистраль-
дық желіні салған кезде уақыт 
нормасына 5 сек. қосылады.
2. Жаттығу су жіберумен орын-
далған кезде уақыт нормасына 
желілердің бірінің əрбір құбыр-
түтігі үшін 5 сек. қосылады жəне 
уақыт су аққан сəтте белгіленеді.
3. Жаттығу сорғыш 
келтеқұбырлар алдында 
орналасқан автомобильдерде 
орындалған кезде уақыт норма-
сына 10 сек. қосылады.
4. 4 (əрқайсысы 2 м) сорғыш 
құбыртүтік пен торды қоса оты-
рып, автомобильді су тоғанына 
орнатқан кезде уақыт нормасына 
35 сек. қосылады.
5. Жаттығу қысқы жағдайларда 
орындалған кезде уақыт норма-
сына 5 сек. қосылады.
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(Соңы. Басы 22-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 

3) бір ГВП-600 бе-
румен автоцистер-
нада:
2 құбыртүтікке:
3.1) жазғы уақытта
 3.2) қысқы уақытта 
3 құбыртүтікке:
3.3) жазғы уақытта
 3.4) қысқы уақытта 

19
21
22
24

22
24
25
27

25
27
28
30

 1. Автомобиль қозғалтқышы 
жұ мыс іске қосылған. Өрт сөн-
діру жабдығы өз орындарына 
бекітілген.
2. Жаттығуды автомобильге 
арқасымен артқы дөңгелек осіне 
қарсы орналасқан 2 нөмірден 
тұратын (жүргізуші мен өрт 
сөндіруші) есептоп орындайды.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: қозғалтқыш 
сорғышқа ауыстырып қосылған, 
құбыртүтік желісі салынған. Өрт 
сөндіруші түтік орнында, жүргізуші 
сорғы жанында тұрады.
Ескертпе:
 Жаттығу көбік берумен 
орындалған кезде уақыт норма-
сына əрбір құбыртүтік үшін 7 сек. 
қосылады жəне уақыт түтіктен 
көбік аққан сəтте белгіленеді. 

4) бір «Б» түтігін бе-
румен автоцистер-
нада:
2 құбыртүтікке:
4.1) жазғы уақытта
 4.2) қысқы уақытта 
3 құбыртүтікке:
4.3) жазғы уақытта
 4.4) қысқы уақытта 

12
14
18
20

14
16
20
22

17
19
23
25

1. Автомобиль қозғалтқышы 
жұмыс іске қосылған. Құбыр-
түтіктер бүрмеленіп жиналған, 
жə шіктерге салынған жəне 
бекітілген.
2. Жаттығуды автомобиль артқы 
дөңгелегінің жанында тұрған 2 нө-
мірден тұратын (жүргізуші мен өрт 
сөндіруші) есептоп орындайды.
3. Басталуы: берілген команда.
4. Аяқталуы: қозғалтқыш 
сорғышқа ауыстырып қосылған, 
құбыртүтік желісі салынған. Өрт 
сөндіруші түтік орналасқан жерде, 
жүргізуші сорғы қасында тұрады.
Ескертпе:
1. Жаттығу су берумен 
орындалған кезде уақыт норма-
сына əрбір құбыртүтік үшін 5 сек. 
қосылады. Уақыт түтіктен су аққан 
сəтте белгіленеді.
 2. «А» түтігін берген кезде уақыт 
нормасына əрбір құбыртүтік үшін 
7 сек. қосылады.
3. Көбік берумен көбік түтігін бер-
ген кезде уақыт нормасына əрбір 
құбыртүтік үшін 7 сек. қосылады.

 
Ескертпе:
 1. Барлық жаттығулар жауынгерлік киімде жəне керек-жарақта орындала-

ды (қолғаптар қажет болған кезде киіледі).
 2. Жеке жаттығуларды орындау уақыты жасына байланысты ескеріледі: 

30 жасқа дейін – нормативтерде көрсетілген, 30-дан 40 жасқа дейінгі уақыт 
нормасы 5 %-ке, 40 жастан жəне одан үлкен – 10 %-ке арттырылады.

 3. Алғашқы алты ай қызмет өткеретін өрт сөндіру командалары мен 
есептоптарының жеке құрамы үшін уақыт нормасы 10 %-ке арттырылады. 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі
өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 8-қосымша

Нысан
____________________________________________________________

(əскери бөлім (мемлекеттік мекеме), гарнизон) өртке қарсы
қорғанысты ұйымдастыруды жəне оның жай-күйін тексеру

АКТІСІ
Мен, ________________________________________________________
  (лауазымы, əскери атағы, ТАƏ (бар болса)
 Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрі орынбасарының (Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштері Тылы бастығының) 20__ жылғы «__» 
____________ № __ нұсқамасы негізінде

 _______________________________________________________ _____ 
(лауазымы, əскери атағы, ТАƏ (бар болуы),

əскери бөлім немесе мекеме)
 қатысуымен __________________________ өртке қарсы қорғанысты 

ұйымдастыру жəне оның жай-күйі тексерілді.

АНЫҚТАЛҒАН БҰЗУШЫЛЫҚТАР:
 Əкімшілік аумақ
 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 Жауынгерлік машиналар паркі аумағы
 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 Қойма аймағы
 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 Техникалық аумақ
 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 Өртке қарсы қорғаныс жөніндегі қызметтік құжаттаманың бар болуы жəне 

жүргізілуі 1. _______________________ _________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 Қорытынды:
 Бұзушылықтарды жою мерзімдері:
 Тексеруші: ___________________________________________________
                                (əскери атағы (бар болса), тегі, инициалдары)
 Тексеру кезінде _________________________________________ қатысты.
                            (əскери атағы (бар болса), тегі, инициалдары)
 Нұсқамамен таныстым, ұсынылған іс-шаралар орындауға қабылданды:
 Əскери бөлім командирі (мемлекеттік мекеме бастығы
______________________________________________________________
                    (əскери атағы (бар болса), тегі, инициалдары)
 20__ жылғы «__» _________ 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі
өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 9-қосымша

Нысан

Əскери бөлімнің өртке қарсы қорғанысын жəне өрт-профилактикалық 
жұмысты тексерулерді есепке алу кітабы 

____________________________________________________________

20__ жылғы «__» __________ басталды 
20__ жылғы «__» __________ аяқталды

1. Штаттық өртке қарсы қорғаныс командасын жəне штаттас тыс өрт 
сөндіру командасын есепке алу 

Р/с 
№

Команда 
ата-
уы мен 
нөмірі

Əскери 
бөлім 
(гар-
низон)

Жеке құрам Өрт 
сөндіру 
техни-
касы

Команда 
бастығының 
əскери атағы, 
тегі, аты жəне 
əкесінің аты

əскери 
қызмет-
шілер

ҚР ҚК аза-
маттық персо-
нал (қызмет-
шілері)

  2. Əскери бөлімнің (гарнизонның, ҚР ҚК, ӨңҚ құралымдары мен 
бөлімдерінің) жай-күйін есепке алу
Р/с 
№
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 3. Профилактикалық жұмысты жəне оқу-жаттығу
жиындарын есепке алу 

Р/с 
№

Іс-шаралар 
өткізу күні

Іс-шараларды 
өткізу орны

Іс-шаралар түрлері 
мен қысқаша 
мазмұны

Қатысқандар 
саны

 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі

өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулыққа 10-қосымша

Нысан
Өрт жетоны

 Жетондар жабылар алдында қарап тексерілуге тиіс əрбір үй-жайға бір-
бірден, оларға əскери бөлімнің нөмірін (мекеме атауын) жəне объектінің ата-
уын жазумен көлемі 6 х 9 см, сары түсті қатты қағаздан жасалады, жетондар 
бөлімнің іс жүргізуінде тіркеледі, сыртқы жағында өртке қарсы қорғаныс қызметі 
(өртке қарсы қорғаныс командасы) бастығының қолтаңбасымен расталады 
жəне мүкəммалдық тіркеу нөмірі бар мөртаңба қойылады. Жетондар қатты 
пластмассадан жасалған мөлдір бейдждерге салынады жəне объектілер 
бастықтарына қолдарын қойғызып беріледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы       
29 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№18744 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 30 мамыр     №291     Нұр-Сұлтан қаласы

Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай 
тарифтік-біліктілік анықтамалығын 

(4-шығарылым) бекіту туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 
16-бабының 16-1) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

 1. Қоса беріліп отырған жұмыстар мен жұмысшы кəсіптерінің бірыңғай 
тарифтік-біліктілік анықта малығы (4-шығарылым) бекітілсін.

 2. Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту жəне жоспарлау департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен : 

 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

 2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдерінде «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне 
құқықт ық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

 3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет -ресурсында 
орналастыруды;

 4) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрл ігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көз делген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтама-
сыз етсін.

 3. «Жұмысшылардың жұмыстары мен кəсіптерінің бірыңғай тарифтік-
біліктілік анықтамалығын (4-шығарылым) бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2013 жылғы 29 
сəуірдегі № 180-ө-м бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8463 болып тіркелген, 2013 жылғы 4 қыркүйектегі № 132 
(2333) «Заң газеті» газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ең бек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Ж. Жылқыбаевқа 
жүктелсін.

 5. Осы бұйрық  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі Б.САПАРБАЕВ

Қазақстан Республикасы Еңбек ж əне халықты əлеуметтік қорғау 
министрінің 2019 жылғы 30 мамырдағы  № 291 бұйрығына қосымша

Жұмы стар мен жұмысшы кəсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік 
анықтамалығы (4-шығарылым)

1-тарау. Кіріспе
1. Жұмыстар мен жұмысшы кəсіптерінің бірыңғай тарифтік біліктілік 

анықтамалығы (4-шығарылым) (бұдан əрі - БТБА) мыналарды:
 арнайы мақсаттағы метрополитендер, туннельдер жəне жерасты 

ғимараттарының құрылысын;
 байыту, агломерациялау, кесекшелеу (жалпы кəсіптер);
 кен жəне алтын араласқан пайдалы қазбаларды шығару жəне байыту;
 кендерді агломерациялау;
 көмір жəне сланец өндіру, көмір жəне сланец шахталары мен разрездері 

құрылысын;
 қоңыр көмір мен озокерит кендер ін қайта өңдеуді;
 құрылыс материалдарын шығаруды жəне байытуды;
 тау-кен жəне тау-кен-күрделі жұмыстарды (жалпы кəсіптер);
 тау-кен-химиялық шикізатты шығаруды жəне байытуды;
 шымтезек шығару жəне қайта өңдеудіқамтиды.
 2. Жұмыстар мен жұмысшы кəсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік 

аңықтамалығын (4-шығарылым)Қазақстан Республикасының Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау министрлігі əзірлеген.

 3. Тарифтік-біліктілік сипаттамалар осы БТБА-да көрсетілген өндірістер 
мен жұмыс түрлері бар ұйымдардың меншік нысанына жəне ұйымдық-
құқықтық нысанына қарамастан, олардағы жұмысшылардың жұмыстарын 
тарификациялаған жəне біліктілік разрядтарын белгілеген кезде қолданылады.

 2-тарау. Арнайы мақсаттағы метрополитендер, туннельдер жəне же-
расты ғимараттарының құрылысы жұмыстарына арналған разрядт ар 
бойынша жұмысшы кəсіптерінің тарифтік - біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Көтеру - жылжыту тас төсегіштерінің машинисі, 5-разряд
 4. Жұмыс сипаттамасы:
 монтажды гидравликалық көтергіш базасында жасалған көтеру-жылжыту 

тас төсегіштерін туннелдерді, жерасты арнайы мақ саттағы имараттарды, 
штольняларды, камераларды салу кезінде басқару;

 бекітпе, доғалы қырғыш, қалыптардың, арматура элементтері мен ағаш 
материалдарды орнату жеріне тиеу, ауыстыру жəне көтеру;

 көтеру-жылжыту тас төсегіштерді алдын ала жөндеу.
 5. Мыналарды:
 көтеру-жылжыту тас төсегіштердің құрылғысын; 
 шпурларды белгілеу жəне зарядтау, қазба бейіндерін шабақтау, əртүрлі 

бекітпелер, қалыптар мен арматуралар орнатқан кезде тас төсегіштерді көшіру 
ережесі мен тəртібін; 

 көтеру-жылжыту тас төсегіштерін жөндеу ережесі мен тəсілдерінбілуге тиіс.

2-параграф. Топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш 
қондырғылардың машинисі, 4-разряд

 6. Жұмыс сипаттамасы:
 жалпы өнімділігі сағатына 2,1миллион джоульге (сағатына 500 мың ки-

локалорий) дейін тиісті аппаратуралар, тұздықты желілер жəн е мұздатқыш 
камера компрессор ларымен жабдықталған топырақтарды мұздату жөніндегі 
тоңазытқыш қондырғыларға қызмет көрсету;

 қызмет көрсететін агрегаттарды қосу жəне тоқтату, олардың үздіксіз жұмы-
сын қамтамасыз ету;

 бақылау-өлшеу аспаптары мен сигнал беру құрылғыларының көрсеткіш-
терін қадағалау;

 мұздатылатын топырақтың жағдайына қарай топырақты мұздату бойын-
ша мұздатқыш қондырғының жұмысының температуралық режимін реттеу;

 топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғылардың жұмысындағы 
бұзушылықтарды анықтау, алдын алу жəне жою;

 барлық жөндеу жұмыстарына қатысу.
 7. Мыналарды:
 топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғылардың, қызмет 

көрсететін жабдықтардың, аппараттар мен мұздататын бағаналардың 
құрылғысын;

 топырақты мұздату процесін реттеу технологиясы мен тəсілдерін;
 салқындату жүйесін толтыру ережесін;
 топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғыларының жұмысындағы 

ақаулық белгілерін жəне оларды жою тəсілдерін; 
 мұздатылатын топырақтың геологиялық сипаттамасын;
 топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғыларын монтаждау 

тəртібін; 
 мұздатқыш бағаналар мен тұздық желілерінің орналасу схемасын; 
 термодинамиканың, электр техникасының негіздерін; 
 слесарлық ісін білуге тиіс.
 Жоғары білікті топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғылардың 

машинисінің басшылығымен жалпы өнімділігі сағатына 2,1 ми ллион джоуль-
ге (сағатына 500 мың килокалорий) дейін компрессорлармен жабдықталған 
тоңазытқыш қондырғыларына қызмет көрсету кезінде - 2-разряд;

 жоғары білікті топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғылардың 
машинисінің басшылығымен жалпы өнімділігі сағатына 2,1 миллион джоуль-
ден (сағатына 500 мың килокалорий) артық компрессорлармен жабдықтал ған 
тоңазытқыш қондырғыларына қызмет көрсету кезінде - 3-разряд.

3-параграф. Топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш 
қондырғылардың машинисі, 5-разряд

 8. Жұмыс сипаттамасы:
 жалпы өнімділігі сағатына 2,1-ден 13 миллионджоульге(сағатына 500-ден 

3000 мың килокалорий) дейін, тиісті аппаратуралар, тұздықты желілер жəне 
мұздатқыш камера компрессорларымен жабдықталған топырақты мұздату 
жөніндегі тоңазытқыш қондырғыларына қызмет көрсету;

 топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғыларды қосу жəне 
тоқтату, олардың үздіксіз жұмысын қа мтамасыз ету;

 қызмет көрсететін жабдықты жөндеу.
 9. Мыналарды:
 топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғыларының əртүрлі 

жүйесінің құрылғысын;
 күрделі слесарлық-монтаждау жұмыстарын орындау тəсілдерін білуге тиіс.

4-параграф. Топырақты мұздату жөніндегі тоңазытқыш 
қондырғылардың машинисі, 6-разряд

 10. Жұмыс сипаттамасы:
 жалпы өнімділігі сағатына 13 миллио нджоульден(сағатына 3000 мың 

килокалорий) артық, тиісті аппаратуралар жəне мұздатқыш бағаналар ком-
прессорларымен жабдықталғ ан топырақтарды мұздату жөніндегі тоңазытқыш 
қондырғыларға қызмет көрсету;

 жүйесі əртүрлі топырақтарды мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғыларды 
монтаждау жəне демонтаждау кезінде барлық слесарлық-монтаждау 
жұмыстарын орындау.

 11. Мыналарды:
 топырақтарды мұздату жөніндегі тоңазытқыш қондырғылардың конструк-

тивтік ерекшеліктерінбілуге тиіс

5-параграф. Тау-кен жабдықтарының монтажшысы, 3-разряд
 12. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық əдіспен салынатын шахта бетіндегі жəне туннельдердегі шахталық 

металл конструкцияларды, тау-кен жабдықтары мен электр механикалық 
құрылғыларды монтаждау жəне демонтаждау жөніндегі қарапайым жұмыс-
тарды орындау;

 сатылар, қорғау шарбақтары мен тор қоршаулар орнату; 
 көшеттелінетін жұдырықша кілеттерді,  шығырларды жəне металл кон-

струкцияларын демонтаждау;
 қарапайым слесарлық жұмыстарды орындау: тесікті бұрғылау, бұрандалы 

жəне фланецті қосындыларды құрастыру, бұранданы қолмен кесу, тетіктердің 
ірі үгінділері;

 металл конструкцияларды түзету жəне сырлау; 
 бөлшектерді тазалау жəне майлау;
 жерге қосу желілерін монтаждау;
 шырағдандарды зарядтау жəне орнату; 
 жарықтандырғыш аппаратураларды монтаждау; 
 кабельдерді кесу; 
 трафареттер бойынша белгілерді жазу;
 нөмірлі тақтайшалар жасау жəне орнату; 
 жоғары білікті тау-кен жабдықтарының монтажшысының басшылығымен 

монтаждау жұмыстар ын орындау.
 13. Мыналарды:
 жөнделетін жабдықтар мен механизмдердің құрылғысы туралы жалпы 

мəліметтерді; 
 қарапайым монтаждық жəне слесарлық жұмыстарды орындау  тəсілдерін; 
 механикаландырылған жəне қол құралдарын қолдану ережесін; 
 жөнделген конструкциялар мен жабдықтарды салыстырудың қарапайым 

тəсілдерін; 
 қолданылатын материалдардың сорттарын; 
 жөнделетін жабдықтар мен құрылғылардың міндетінбілуге тиіс.

6-параграф. Тау-кен жабдықтарының монтажшысы, 4-разряд
 14. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық əдіспен салынатын шахта бетіндегі жəне туннельдердегі шахталық 

металл конструкцияларды, тау-кен жабдықтары мен электр механикалық 
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құрылғыларды монтаждау жəне демонтаждау жөніндегі орташа күрделі 
жұмыстарды орындау;

 рамалардың бункерлік жапқыштарын, шеңберлі төңкергіштерді, ерітінді 
араластырғыштарды, үңгілеу кешендерінің бөлгіштерін жəне бүйір қиғаш 
тіреулерін, крандардың монтаждау алаңдарын, таспалы қоректендіргіштердің 
жетек жəне тарту станцияларын, бөлу қалқандарының қаңқаларын, басқару 
пульті мен таблоларды монтаждау жəне демонтаждау; 

 5 тоннаға дейін жүк көтергіш шығырларды, көшеттелінетін жұдырықша 
кілеттерді жəне металл конструкцияларын монтаждау;

 орташа күрделі слесарлық жұмыстарды орындау: 
 бөлшектерді белгілеу жəне ажарлау, тығыздалатын бетін ысқылау; 
 конструкцияны монтаждау кезінде электрмен ұстау жəне газбен кесу; 
 реперлерді, құбырлар мен бағандарды орнату; 
 ось шектерін тарту;
 сымдарды қосу; 
 кабельдердің шеттерін жабу; 
 ұштамаларды кабельдер мен сымдардың желілеріне дəнекерлеу; 
 тартқыш станциялардың орташа күрделі т ораптарын монтаждау;
 құбырларды ағыту; 
 қалқанның гидравликалық жүйесінен майды ағызу.
 15. Мыналарды:
 орташа күрделі жабдықтар мен механизмдердің құрылғысын; 
 орташа күрделі жабдықтардың астындағы фундаменттің габаритін тек-

серу тəсілдерін; 
 жөнделген жабдықтарды тексеру тəсілдерін;
 электрмен ұстау жəне газды кесу тəсілдерінбілуге тиіс.

7-параграф. Тау-кен жабдықтарының монтажшысы, 5-разряд
 16. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық əдіспен салынатын шахта бетіндегі жəне туннельдердегі шахталық 

металл конструкцияларды, тау-кен жабдықтары мен электр механикалық 
құрылғыларды монтаждау жəне демонтаждау жөніндегі күрделі жұмыстарды 
орындау;

 күрделі слесарлық жұмыстарды орындау;
 күрделі конструкциялар мен тораптарды, үңгілеу кешендерін, шахта кран-

дарын, тежегіш құрылғыларын, жылдамдықты сөндіргіштерді, механикалық 
итергіштерді, жүк көтергіштігі 5 тоннадан артық көлденең арбаларды, бункер-
лерді, шығырларды, шахталық көтергіш машиналардың кілеттерін, ұзындығы 
15 метрге дейін коперлерді монтаждау жəне демонтаждау; 

 жөнделген жабдықты сынау жəне баптау;
 котлавандарды металл атқыштармен, қос таврлы мəткемен бекіту; 
 тартқыш кіші станциялардың күрделі тораптарын монтаждау;
 жоғары вольтті электр жабдықтарын, өлшеу, басқару жəне қорғану аспап-

тары мен аппараттарын орнату.
 17. Мыналарды:
 монтаждық осьтерді белгілеу, орнату жəне көшіру тəртібін; 
 монтаждауға фундаменттерді жəне жабдықтарды орнату жерді қабылдау 

ережесін; 
 жөнделетін жабдықтар мен механизмдерін теңгеру, орталықтау, салы-

стыру жəне реттеу тəсілдерін;
 майлау жүйесінің құрылғысын жəне қызметінің қағидаттарын; 
 төмен вольтті жəне жоғары вольтті аспаптар мен аппараттардың қызмет 

қағидаттарын;
 машина мен механизмдерді монтаждауға қойылатын талаптар мен 

шектеулерді;
 жөнделетін жабдықты пайдалануға қосу ережесінбілуге тиіс.

8-параграф. Тау-кен жабдықтарының монтажшысы, 6-разряд
 18. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық əдіспен салынатын шахта бетіндегі жəне туннельдердегі шахталық 

металлдық конструкцияларды, тау-кен жабдықтары мен электр механикалық 
құрылғыларды монтаждау жəне демонтаждау жөніндегі аса күрделі 
жұмыстарды орындау;

 парашют қондырғыларын, шахталық көтергіш машиналарды, үңгілеу 
кешендерінің гидро-электр жабдықтарын, биіктігі 15 метрден артық коперлерін 
монтаждау жəне демонтаждау;

 кілет көтергіштері н жəне шахталық көтергіш машиналарды салыстыру 
жəне сынау;

 аса күрделі жəне дəлдік слесарлық жұмыстарды орындау; 
 бөлшектердің бетін жонғылау, нақты слесарлық  қиыстырып келтіру; 
 биіктік компенсаторларының электр қозғалтқыштарын орнату жəне са-

лыстыру; 
 электр жабдықтарды механикалық реттеу;
 жөнделетін машиналарды, механизмдер мен жабдықтарды сынау нəтижесі 

туралы ақау ведомосін құрастыру;
 жөнделген жабдықтарды гидравликалық жəне пневматикалық сынау; 
 жоғары қысымды гидравликалық желінің құбырлары мен арматураларын 

құрастыру.
 19. Мыналарды:
 аса күрделі жабдықты монтаждау тəсілдерін; 
 жөнделетін жабдықтардың құрылғысы мен міндетін;
 жөнделетін жабдықтарды реттеу жəне баптау тəсілдерін;
 жөнделген агрегаттар мен машиналарды пайдалануға қосу кезінде сынау 

ережесінбілуге тиіс.

9-параграф. Оқшаулаушы, 3-разряд
 20. Жұмыс сипаттамасы:
 арнайы мақсаттағы шахта оқпандарын, туннельдерді, метрополитен стан-

цияларын, жерасты ғимараттарын, штольняларды, камералар мен тоғыстарды 
г идрооқшаулау бойынша қарапайым жұмыстарды орындау;

 оқшауланатын жік беттерін жəне қаптау тесіктерін тазалау жəне кептіру;
 жіктер мен шегенделетін бетін қысылған ауамен үрлеп тазалау жіктерге 

соққанға дейін жəне кейін су себу;
 судан қорғау қолшатыры бөлшектерін коррозияға қарсы лакпен жəне тю-

бинг қаптауларын сүт цементімен сырлау; 
 құмбүріккіш аппаратты құммен зарядтау, аппаратты басқа орынға ауы-

стыру жəне оның жұмысын бақылау;
 гидрооқшаулау жұмыстары үшін материалдарды дайындау; 
 мөлше рлеу жəне айдау үшін қоспалау дайындау;
 битум мастикаларын қыздыру жəне тасымалдағыш аспаптарға құю;
 гидрооқшаулаудың қорғану қабырғасын жəне оқшаулау мен оқшаулану 

бойынша қорғану төсемдерін салу;
 бетін қарапайым конфигурациялы битум мастикасымен қаптау; 
 бетон бетін бедерлеу жəне дөңестер мен қатпарларды шабу; 
 қаптауға арналған ерітінділер мен басқа да материалдарды тексеріп ай-

дамалау, бетонды жəне арматуралы бетін шегендеуге қатысу;
 ерітінділерді айдамалау қондырғыларының жұмысын басқару, қарау, 

бекіту жəне майлау;
 ерітінділерді айдау кезінде берілген қысымды реттеу;
 туннель қаптауларының су өткізбейтіндігін жəне металлоқшаулығын 

сынауға қатысу.
 21. Мыналарды:
 гидрооқшаулау материалдарының номенклатурасын, түрлерін жəне си-

патын; 
 қаптаулардың жіктері мен тесіктерін шекіме леуге дайындау ережесін; 
 гидрооқшаулау материалын тасымалдау, салу жəне сақтау ережелерін; 
 цемент ерітінділері мен мастикаларды дайындау ережесін жəне тəсілдерін;
 құмбүріккіш аппараттардың жұмыс қағидаттарын жəне күту  ережесін;
 қорғану төсемдерін, гидрооқшаулау қабырғаларын салу ережесін;
 мастикалардың қайнату жəн е қыздыру жұмыстарында дайындығын 

белгілеу;
 қызмет көрсететін битум қайнататын қазандардың, сорғылардың, ерітін-

ділерді айдамалау қондырғыларының жəне цемент-пушкалардың құрылғысы 
мен пайдалану ережесін; 

 электр қозғалтқыштар мен қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының 
құрылғысы жөнінде негізгі мəліметтерді; 

 ерітінді өткізгіштерді монтаждау тəсілдерін;
 бетін шегендеуге қойылатын талаптарды;
 жағылған торкрет қабатының тегіс емес жерлерін кесу тəсілдерінбілуге тиіс.

10-параграф. Оқшаулаушы, 4-разряд
 22. Жұмыс сипаттамасы:
 шахта оқпандарын, туннельдерді, метрополитен станцияларын жəне 

арнайы мақсаттағы жерасты имараттарын гидрооқшаулау бойынша орташа 
күрделі жұмыстарды орындау;

 кеңіген жіктерді цементпен жəне қорғасынды баумен шекімелеу;
 гайкаларды тарта отырып, тығындар мен болттарды ауыстыру; 
 жіктер мен қаптау бетін құмбүріккіш аппаратпен тазалау;
 туннельдер мен арнайы ғимараттардың лотын, қабырғаларын орамды 

материалдармен оқшаулау;
 судан қорғағыш шатырдың бөлшектерін туннель қаптауларына бекіту;
 су ағатын науаны орнату; 
 ыстық битумды мастиканы механикаландырылған жағумен жəне армату-

раланған шынытор матамен гидрооқшаулауды құру; 
 бетонды жəне арматуралы бетін шегендеу;
 су сору шамасын белгілеу үшін суды айдау, ұңғыма арқылы арнайы 

құрамды ерітінділерді жəне ыстық битумды айдау;
 айдау аяқталғанға дейін шекті қысымды белгілеу;
 ұңғымаларды қыздыру;
 құбырларды арнайы құрамдармен шаю; 
 кептелістерді жою.
 23. Мыналарды:
 туннель қаптаулар мен имараттардың түрлерін; 
 шекімелеу жұмыстарын орындау тəсілдерін; 
 шойын жəне темір бетонды қаптаулардың жіктерін шекімелеу ерекше-

ліктерін; 
 айдау үшін тесіктерді бітеу тəсілдерін; 
 жерасты имараттарының қаптауларын бекітпелерін ауыстыру ережесін;
 гидрооқшаулау қаптамаларының негізгі конструкциясын;
 шекімел еу жұмыстарына, пневматикалық шайқағыштарға, газ шілтеріне, 

құмбүріккіш аппараттарға арналған механикалық құралдардың құрылғысын;
 оқшауланатын бетіне битумдық мастиканы жағу жəне орама материал-

дарды жабыстыру тəсілдерін;
 оқшаулау материалдарына жəне қаптамаларға қойылатын талаптарды;
 кептелістерді жою тəсілдерін;
 ұңғымаларды орналастыру жоспарын жəне ерітінділерді айдау кезектілігін;
 цемент ерітіндісінің бастапқы концентратын анықтау үшін су сорғыш ша-

масын белгілеу тəсілдерін;
 шекті қысымды, ұңғымаларды қыздыру дəрежесін белгілеу жəне 

құбырларды жуу ережесі мен тəсілдерін;
 арматураланған жəне арматураланбаған бетіне торкрет жағудың тəсілдері 

мен жолдарынбілуге тиіс.

11-параграф. Оқшаулаушы, 5-разряд
 24. Жұмыс сипаттамасы:
 шахта оқпандарын, туннельдерді, мет рополитен станцияларын жəне 

арнайы мақсаттағы жерасты имараттарын гидрооқшаулау бойынша күрделі 
жұмы старды орындау;

 туннельдің тарам жəне ойық бөлігіндегі тюбинг жіктерін жəне стандартты 
емес жіктерді шекімелеу; 

 жерасты имараттары қаптауларындағы ағыстарды жою;
 металл жəне бетон қаптауларының, туннельдердің вестибюльдер мен ка-

мералармен жанасқан жерлерде, ойықтарда, айнымалы қима немесе төрттен 
артық өзгертілген қазбаларда оқшаулау жұмыстарын орындау;

 орама материалдарды жабыстырып жəне компенсаторларды орнатып, 
тұнбалы жəне температуралы жіктерді оқшаулау;

 шекімелерді жөндеу;
 имарат қаптауларындағы оқшаулардың ескі жіктерін ашу жəне тазалау, 

судан қорғағыш шатырды монтаждау; 
 механикаландырылған тəсілмен бетон бетіне эпоксидті-фуран қаптамасын 

жағу.
 25. Мыналарды:
 айнымалы қималар қабысқан жағдайда күрделі гидрооқшаулау жұмыс-

тарын орындау тəсілдерін;
 жерасты имараттары қаптауларының күрделі конструкцияларында стан-

дартты емес жіктерді жəне жіктерді шекімелеу тəртібі мен тəсілдерін;
 қабыршақ қуыстар мен жарықшаларды шабу тəсілдерін; 
 жіктердің шекімелерін жөндеу жəне жарықшаларды бітеу ережесінбілуге 

тиіс.

12-параграф. Үстірт жұмыстардағы үңгірлеуші, 2-разряд
 26. Жұмыс сипаттамасы:
 арықтарды, траншеяларды, құдықтарды, қазаншұңқырларды жəне 

бекітілмеген копуштарды белгілеу, үңгілеу;
 үңгілейтін жерді аршу; тау-кен массасын тазалау; қазудың бағыты мен 

қимасының дұрыстығын тексеру;
 дренажды арықтар мен қабылдау құдықтарын тазалау;
 арықтардың, құдықтардың, траншеялардың, қазаншұңқырлардың 

жағдайын тексеру жəне жөндеу;
 маңдайшалар мен шлюздерді орнату.
 27. Мыналарды:
 тау-кен жыныстарының негізгі қасиеттерін; 
 арықтарды, траншеяларды, құдықтарды, қазаншұңқырларды, копуштарды 

үңгілеу жəне бекіту тəсілдерін;
 қолданылатын құрылғылар мен механизмдердің құрылғыларын жəне 

жұмыс қағидаттарын, олармен жұмыс істеу тəсілдерін;
 шлюздардың маңдайшалардың, құдықтардың құрылғысын; 
 арықтарда құрылғыларға қойылатын талаптардыбілуге тиіс.

13-параграф. Үстірт жұмыстардағы үңгірлеуші, 3-разряд
 28. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық тəсілмен туннельдер, метрополитен станциялары жəне арнайы 

мақсаттағы имараттар құрылысы кезінде қарапайым үңгілеу жұмыстарын 
орындау;

 топырақты қолмен қазу жəне тиеу;
 қатты топырақтарда күрделі емес бекітпелерді аршу;
 топырақтарды бункерлерден түсіру; 
 тақталарды төсеу; 
 топырақты туннель қабырғасының артына жəне туннельді жабуға төгу; 
 бекітпенің құрастырмалы конструкциясының түйіспелерін тазалау; 
 құрастырмалы конструкциялардың жіктерін тығыздау жəне құю;
 уақытша жолдарды, кран асты жолдарын салу; 
 забойдағы сорғыларға қызмет көрсету; 
 бетон қоспаларын туннельдің қатты негіздері мен лотоктарына төсеу;
 бетон жəне темір бетон конструкцияларда тесіктер мен сызаттар тесу; 
 метрополитеннің тұрақты жолдарын салу кезінде: 
 кранның көмегімен ағаш жəне темір бетонды шпалдар, білеулерді жəне 

бұрылыс стрелкасының металл бөліктерін салу; 
 рельстер мен шпалдарда тесіктер бұрғылау; 
 рельс-шпал шарбақтары элементтерін бір-бірлеп ауыстыру; 
 байланыс рельсінің тіреу тораптарын демонтаждау; 
 рельс жолтабандарын өлшеу жəне реттеу;
 болттарды бекіту; 
 балдақтарды аяқтау;
 қазаншұңқырлар мен траншеяларды құрғағанша таспен шегендеу; 
 монтаж ілмектерін шабу немесе кесу;
 траншеяларды, арықтарды, қазаншұңқырларын, құдықтарды, бекітпесі 

бар копуштарды үңгілеу.
 29. Мыналарды:
 құралдардың жəне тау-кен бекітпелерінің үңгілеу жəне жол түрлері; 
 қол жəне механикаландырылған құралдармен жұмыс істеу тəсілдерін; 
 тасылым жолдарын салу ережесін;
 траншеяларды, қазаншұңқырлар мен құдықтарды үңгілеу жəне бекіту 

тəсілдерін;
 рельстерді, пакеттерді, шпалдар мен білеулерді ілмектеу əдістерін;
 жүрдек учаскелер мен темір бетон негізіндегі учаскелерден басқа жолдың 

жоғарғы құрылысын реттеу ережесін;
 қолданылатын құрылғылар мен механизмдердің құрылғысынбілуге тиіс.

14-параграф. Үстірт жұмыстардағы үңгірлеуші, 4-разряд
 30. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық тəсілмен туннельдер, метрополитен станциялары жəне арнайы 

мақсаттағы имараттар құрылысы кезінде орташа күрделі үңгілеу жұмыстарын 
орындау;

 шой балғалармен топырақты əзірлеу;
 қазба бейіндерін шабақтау;
 жарылған топырақты қазу; 
 тау-кен қазбаларының көпбұрышты ағаш бекітпе элементтерін аршу; 
 шурф, қазаншұңқыр мен траншеялар бекітпелерін жөндеу; 
 арматуралар салу;
 монолит бетонды жəне темір бетонды қаптауларды (бекітпелерді) салу; 
 жылжымалы металл қа лыптарының секцияларын ауыстыру;
 аралық жəне станциялық туннельдер мен массасы 8 тоннаға дейін темір 

бетонды конструкциядан құрастырылған жерасты имараттарын монтаждау;
 тіреу қабырғалары мен дренаждар құру;
 түйіспелерді бітеу; 
 жіктерді сөгу; 
 қадақтар арасында забиркалар орнату жəне бекіту; 
 туннельдердің қаптауларын монтаждау кезінде шығырларға қызмет 

көрсету;
 метрополитеннің тұрақты жолының құрылысы кезінде: 
 рельстерді шпалдар мен белдеулерге бекіту; 
 оқшауланған түйіспелерді монтаждау жəне демонтажтау; 
 контррельстерді монтаждау;
 уақытша жолдардың бұрылыс стрелкасын салу; 
 тіксызық сызу конструкциясы үшін қалыптар орнату;
 шурфтар мен қазаншұңқырларды ерітіндідегі таспен жəне бетонмен ше-

гендеу;
 «топырақтағы қабырға» əдісімен қазаншұңқырларды бекіту кезінде 

траншеяларға бетон ерітіндісін айдамалау;
 диаметрі 800 миллиметрге дейін құбырларды салу;
 ілмектеу жұмыстарын орындау.
 31. Мыналарды:
 механикаландырылған құралдармен жыныстарды қазу , қарапайым 

уақытша құрылғыларды орнату ережесі мен тəсілдерін;
 электр бұрғыларының, шой балғалар ының құрылғысы; 
 бетон қоспасының маркалары мен қасиеттерін;
 қазбаларды бекіту бойынша жөндеу жұмыстарын орындау тəртібін; 
 қаптауларды монтаждау жəне салу тəсілдерін;
 диаметрі 800 миллиметрге дейін құбырларды төсеу əдістерін; 
 жерасты имараттарының конструкциясын арматуралау жəне монтаждау 

ережесін, электрлік, пневматикалық құралдар мен механизмдерді қолданумен 
жолдың жоғары құрылысының конструкциясын монтаждау, демонтаждау жəне 
реттеу;

 жұмыстарының өндіріс, автоблокировканың рельстерінің тізбектері бой-
ынша жұмыстарды өндіру ережесін; 

 массасы 8 тоннаға дейін темір бетонды конструкцияларды ілмектеу жəне 
ілмексіздендіру ережесін; 

 қазан шұңқырларды анкерлермен бекіту ережесін білуге тиіс.

15-параграф. Үстірт жұмыстардағы үңгірлеуші, 5-разряд
 32. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық тəсілмен туннельдер, метрополитен станциялары жəне арнайы 

мақсаттағы имараттар құрылысы кезінде орташа күрделі үңгілеу жұмыстарын 
орындау;

 бекітілген паспорт бойынша шпурларды белгілеу;
 массасы 35 килограмға дейін шпурларды (пневмоұстағышпен бірге) пер-

фораторлармен бұрғылау; 
 забойдың жарылғыш жұмыстарын жүргізуге дайындықты тексеру; 
 қазаншұңқырларды, траншеялар мен шурфтарды шпунтты қоршаулармен, 

анкерлермен жəне «топырақтағы қабырға» əдісімен бекіту;
 аралық жəне станциялық туннельдерді жəне массасы 8 тоннадан 15 

тоннаға дейін темірбетонды конструкциядан құрастырылған жерасты има-
раттарын монтаждау;

 күмбез, қабырға қорғандарын жəне əртүрлі қима қазбаларының қабысу-
ларын бетондау;

 бетонды жəне темірбетонды бекітпелерді жəне қисық сызықты əрі көп 
қырлы кескін конструкцияларын салу үшін қалыптарды ауыстыру жəне орнату;

 метрополитеннің тұрақты жолын салған кезде: бетон қоспасын жұқа 
қабырғалы конструкцияларға төсеу, бұрылыстың стрелкасын монтаждау жəне 
оларды шпалдар мен белдеулерге бекіту, байланыс рельсінің кронштейндерін 
салыстыру;

 үлкен диаметрлі қысымды құбырлардың түйіспелерін бекіту; 
 диаметрі 800 милиметрден артық құбырларды төсеу.
 33. Мыналарды:
 тау-кен үңгілеу машиналарының жəне бетондау əрі қаптауларды монтаж-

дауға арналған машиналардың құрылғысын; 
 шпурларды белгілеу жəне бұрғылау ережесін;
 жару жұмыстарын жүргізу ережесін; 
 бекіту материалдарына, бұрғыларды, бұрғы тəждерін, қайрау жəне май 

құю жəне олардың қалыптары мен өлшемдеріне қойылатын талаптарды;
 күрделі арматураны құрастырудың жəне күрделі конструкция қалыптарын 

орнатудың ережесі мен тəсілдерін; 
 диаметрі үлкен құбырларды төсеу тəсілдерін;
 түйіспелі емес сіз жолдар мен бұрылыс стрелкасын монтаждау ережесін; 
 массасы 8 тоннадан артық темір бетонды конструкцияларды ілмектеу 

жəне ілмексіздендіру ережесін; 
 қазаншұңқырларды анкерлермен бекіту ережесінбілуге тиіс.

16-параграф. Үстірт  жұмыстардағы үңгірлеуші, 6-разряд
 34. Жұмыс сипаттамасы:
 ашық тəсілмен туннельдер, метрополитен станциялары жəне арнайы 

мақсаттағы имараттар құрылысы кезінде туннельдердің берілген бағыты мен 
қимасына сəйкес аса күрделі үңгілеу жұмыстарын орындау;

 шпурларды бұрғы қондырғыларымен жəне массасы 35 килограмм жəне 
одан да артық перфораторлармен (пневмоұстағышпен бірге) бұрғылау; 

 забойлардың апат жағдайларын жою;
 аралық жəне станциялық туннельдерді жəне массасы 15 тоннадан артық 

темірбетонды конструкциядан құрастырылған жерасты имараттарын мон-
таждау;

 желпуіш тəрізді ағаш жəне көп бұрышты болат бекітпелерді салу;
 метрополитеннің тұрақты жолдарын салу кезінде: бұрылыс стрелкасын 

реттеу жəне салыстыру, тұрақты жолдың қисық учаскелерінде қысқартылған 
рельстерді есептеу жəне іріктеу.

 35. Мыналарды:
 туннельдердің берілген бағыттары мен өлшемдеріне сəйкес тау-кен үңгілеу 

жұмыстарын жүргізу түрлерін, тəсілдерін, əдістері мен ережесін;
 тау-кен үңгілеу машиналары мен бетондау мен қаптауларды монтаждауға 

арналған машиналардың техникалық сипаттамасын, конструкциясының 
ерекшеліктерін жəне пайдалану ережесін;

 туннель қаптамаларының геометриялық пішіндерін түзету ережесі мен 
тəсілдерін;

 жолдардың қисық учаскелері үшін қысқа рельстерді іріктеу тəсілдерін;
 стрелкалар бойынша қисық майысқандарды өлшеубілуге тиіс.

17-параграф. Үңгілеудегі электр слесарі, 3-разряд
 36. Жұмыс сипаттамасы:
 сорғы қондырғыларының, ауа өткізгіштердің, шахталық вагонеткалардың, 

таспа ені 900 миллиметргедейін таспалы конвейерлердің, қырнауыш 
конвейер лердің, бұрғы станоктарының,электрвоздардың, дизелевоздардың, 
аударғыштардың, қоректендіргіштердің, итергіштердің, барабан диаметрі 10 00 
миллиметрге дейін шығыры бар көтергіш машиналардың, желдеткіштердің, 
тартқыш жəне қайта түрленд іргіш кіші станциялардың, зарядтау құрылғы-
ларының, сигнал беру құралдарының, жарықтандырғыштардың, таратқыш, 
абоненттік кабелдердің жəне телефон желілерін, тарату шкафтары мен қорап-
тарының, үңгілеу муфталарының, телефон аппараттарының, троллейлік жəне 
төмен вольтты кабельдік желілердің, электр аппараттарды, қондырғыларды 
жерге қосудың жəне басқа да күрделі емес тау-кен жабдықтарының 
механикалық жəне электрлік бөлігіне техникалық қызмет көрсету;

 аккумуляторлық батареяларын зарядтау жəне жағдайын тексеру, электро-
лит қою жəне ауыстыру;

 қызмет көрсетілетін жабдықтарда майларды таңдау жəне ауыстыру;
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(Жалғасы. Басы 31-32-беттерде) 

(Жалғасы 34-бетте) 

 жоғары білікті үңгімедегі электр слесарінің басшылығымен күрделі 
жұмыстарды орындау;

 қолданылатын пневматикалық құралды бөлшектеу, құрастыру, жуу, сынау, 
майлау, қабылдау, тапсыру жəне алдын ала жөндеу жүргізу.

 37. Мыналарды:
 күрделі емес тау-кен жабдықтарының міндетін, жұмыс қағидаттарын, 

техникалық қызмет көрсетудің нормалары мен көлемін;
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының, құралдарының міндетін 

жəне оларды пайдалану ережесін;
 төмен вольтты электр қондырғылары құрылғысын жəне техникалық пай-

далану ережесін;
 электр техникасының негіздерін білуге тиіс.

18-параграф. Үңгілеудегі электр слесарі, 4-разряд
 38. Жұмыс сипаттамасы:
 забойдағы механикаландырылмаған кешендердің, жыныстарды тиегіш 

машиналардың, ерітінді айдағыштардың, бұрғы қондырғыларының, рамалар 
мен басқа да ұқсас тау-кен жабдықтарының, сондай-ақ, барабан диаметрі 1000 
миллиметрден артықшылығы бар көтергіш машиналардың, стационарлық 
суа ағызғыш қондырғылардың, таспа ені 900 миллиметрден артық таспалық 
конвейерлердің, скип көтергіштерінің, үлкен жүкті вагонеткалардың, таратқыш 
қондырғылардың кернеуі 1000вольтқадейін электр желілерінің жəне басқа да 
орташа күрделі тау-кен жабдықтарының механикалық жəне электрлік бөлігіне 
техникалық қызмет көрсету;

 қайта түрлендіргіш қондырғыларға, электровоздарға қызмет көрсету;
 жоғары білікті электр слесарінің басшылығымен кіші станцияларды, транс-

форматорлар мен таратқыш құрылғыларды тексеру жəне ауыстыру бойынша 
жұмыстарды орындау.

 39. Мыналарды:
 орташа күрделі тау-кен жабдықтарының құрылғысын, техникалық қызмет 

көрсетудің нормалары мен көлемдерін, оны сынау ережесін; 
 қондырғы, аппарат, аспаптар мен басқа да қызмет көрсетілетін жабдық-

тардың жұмысындағы ақаулық себептері ме н белгілерін;
 кабельдердің сыныптауышы мен электр техникалық материалдарын;
 оқшаулауды, сыйымдылықты жəне кабельдің электрлік кедергілігін өлшеу 

жəне сынау ережесін; 
 бөлшектерді қалпына келтіру тəсілдерін;
 жұмыс істейтін бөлшектерге, тораптар мен механизмдерге жіберілетін 

жүктемелер, олардың сынуы мен апаттарының алдын алу шараларын;
 жоғары вольтты электр қондырғыларының құрылғысын жəне техникалық 

пайдалану ережесін;
 қосуды реттейтін аппаратуралардың схемасын, желдеткіш жүйесін;
 жерге қосу құрылғысын; 
 сымдар мен кабельдерді есептеу жəне таңдау ережесінбілуге тиіс.

19-параграф. Үңгілеудегі электро слесарь, 5-разряд
 40. Жұмыс сипаттамасы:
 механикаландырылған кешендердің, агрегаттардың, кенкомбайндарының, 

өздігінен жүретін бұрғы қондырғыларының, бұрғы рамаларының, элек-
трмен жабдықтау жүйелерінің, гидравликаның, автоматты қызмет ететін 
аппаратуралардың, аспаптардың, қондырғылардың телемеханика құралда-
рының, автоматты реттелетін бақылау-өлшеу аспаптарының жəне басқа 
да күрделі тау-кен жабдықтарының механикалық жəне электрлік бөлігіне 
техникалық қызмет көрсету;

 фидерлік автоматтар мен қосқыштардың ең жоғары токтан қорғану 
қондырғыларының шамасын тексеру;

 қауіпсіз жұмыс жүргізуді ұйымдастыру жəне жұмыс істейтін электр 
қондырғыларын бақылау.

 41. Мыналарды:
 жерасты жағдайында қолданылатын жабдықтардың құрылғысы жəне 

техникалық қызмет көрсету нормала ры мен көлемін;
 қызмет көрсететін машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды жəне ав-

томаттандыру, те лемеханика құралдарын сынау жəне қосу ережесін;
 қызмет көрсететін қондырғылардың, аппараттардың, автоматика мен 

телемеханика аспаптарының жұмысындағы бұзушылықтардың себептері 
мен белгілерін;

 кабельдер мен электротехника материалдарының сыныптауышын;
 оқшаулауды, сыйымдылықты жəне кабельдің омдық кедергісін өлшеу 

жəне сынау ережесін;
 радиотехника, автоматика, телемеханика, электрондық техника, 

автоматтық реттеу негіздерінбілуге тиіс.

20-параграф. Үңгілеудегі электр слесарі, 6-разряд
 42. Жұмыс сипаттамасы:
 электрондық, радио релелік аппаратуралардың автоматтық жүйелерінің, 

датчиктердің, реттелетін асинхронды-үйлестіру электр жетектерінің механи-
калық жəне электрондық бөлігіне техникалық қызмет көрсету, олардың 
жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;

 электр жетектерді басқару құралдарын монтаждау жəне жөндеу;
 жылжымалы жəне стационарлы құрылғыларды басқару мен реттеу 

жүйесіндегі ақауларды анықтау жəне жою;
 тоқтың жерге өткізуден қорғау аппараттарының іске қосылу уақытын тексеру; 
 қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды жəне көтергіш-көлік машиналар мен 

агрегаттарды жөндеу жəне сынау.
 43. Мыналарды:
 автоматика құралдарының құрылғысы мен электр жүйелерін; 
 электр техникалық ережелер мен нормаларды;
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың жəне энергиямен қоректендіру жүйесін; 
 қондырғылардың, аппараттардың, автоматика аспаптарының жəне 

басқа да қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтардың 
себептері мен белгілерін;

 жөнделген жабдықтарға құжат тама толтырудың ережесін; 
 электр беріліс желілеріндегі жұмыстарды жүргізу əдістерін; 
 іске жарамды бөлшектерге, тораптарға, механизмдерге жіберілетін 

жүктемелерді;
 істен шығу жəне апаттарды ескерту жөніндегі алдын алу шараларын, 

қызмет көрсететін жабдықтарды жөндеуге, сынауға жəне тапсыруға қойылатын 
техникалық шарттарды;

 электр қондырғыларында қолданылатын қорғану құралдарын сынау 
ережесін;

 электр қондырғыларында қауіпсіз жұмыс жүргізуді ұйымдастыру жəне іске 
қосылған электр қондырғыларын қадағалау тəртібін;

 қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды пайдалану жəне куəландыру 
ережесін білуге тиіс.

21-параграф. Жерасты үңгілеу жабдықтарының
электр слесарі - монтажшысы, 3-разряд

 44. Жұмыс сипаттамасы:
 сорғылардың, ерітінді айдағыштардың, аударғыштардың, қоректендір-

гіштердің, шахта вагонеткаларының, тасымалдағыштардың, бұрғы 
рамаларының, диаметрі 1000 миллиметрге дейін шығыры бар көтергіш 
машиналардың, желдеткіштердің жəне күрделі емес жерасты тау-кен үңгілеу 
жабдықтарының механикалық жəне электрлік бөлігін монтаждау, демо нтаж-
дау, жөндеу, баптау жəне сынау; 

 үңгілеу кешендерінің сатылары мен қоршауларын орнату ;
 нөмірлі маңдайшаларды жасау жəне бекіту;
 бөлшектерді тазалау жəне майлау;
 шырағдандарды, қосқыштарды, ауыстырып қосқыштарды жəне штепсель 

розеткаларын орнату; 
 шеттерін уақытша бітеп, 10 киловатқа дейін кернеу үшін кабельдерді кесу; 
 тау-кен үңгілеу жабдықтарының жарықтандыру аппаратураларының 

аккумуляторлық батареясын зарядтау;
 тірек оқшаулағыштарды, ажыратқыштарды, ауыстырып қосқыштарды, 

реостаттарды, трансформаторларды монтаждау жəне демонтаждау; 
 кабель желілерінің, күшейткіш жəне жарықтандырғыш желілерінің, жерге 

қосу желілерінің муфталары мен ойыңқыларын қазу;
 электр жабдық бөлшектерін үңгілеу кешендерінің конструкциясына бекіту; 
 сымдарды, кабельдерді, муфталарды, ойыңқылар мен жерге қосу шина-

ларын орнату жəне бітеу;
 ұялар, тесіктер жəне сызаттар тесу; 

 кабельдерді бояу;
 жоғары білікті жерасты тау-кен үңгілеу жабдықтарының электр слесарі-

монтажшысының басшылығымен күрделі жабдықтарды монтаждау, демон-
таждау жəне жөндеу.

 45. Мыналарды:
 қарапайым жерасты тау-кен үңгілеу жəне басқа да қызмет көрсететін 

жабдықтардың, қолданылатын аппаратуралар мен құралдардың құрылғысын, 
міндетін, монтаждау жəне демонтаждау ережесін;

 баптау тəсілдерін;
 электр схемаларын;
 қолданылатын материалдардың сорттарын;
 бекіткіш бөлшектер мен арматуралардың міндетін жəне негізгі түрлерін;
 сымдардың маркаларын; такелажды құралдарды пайдалану ережесін;
 қарапайым монтаждау жəне электр монтаждау жұмыстарын орындау 

тəсілдерінбілуге тиіс.
22-параграф. Жерасты үңгілеу жабдықтарының

электр слесарі - монтажшысы, 4-разряд
 46. Жұмыс сипаттамасы:
 жыныстарды тиегіш машиналардың, диаметрі 1000 миллиметрден 

артық шығырлары бар көтергіш машиналардың, бұрғы станоктарының, скип 
көтергіштерінің, көп жүк тиегіш вагонеткалардың, желдеткіш жəне сорғы 
қондырғыларының жəне орташа күрделі жерасты тау-кен үңгілеу жабдық-
тарының механикалық жəне электрлік бөлігін монтаждау, демонтаждау, 
жөндеу, баптау жəне сынау;

 күшті жоғары вольтты желілерді, диаметрі 200 миллиметрге дейін 
құбырларды монтаждау жəне демонтаждау;

 қимасы 70 шаршы миллиметрге дейінгі сымдар мен кабельдерді белгілеу 
жəне ұштау;

 құбырларды, кабельдерді жəне бұрағыштарды таңбалау; 
 ұштамаларды кабельдер мен сымдардың желілеріне дəнекерлеу;
 массасы 50 килограмға дейін күштік электр жабдықтарын монтаждау, 

бақылау жəне кептіру; 
 10 киловаттан артық кернеу үшін  кабельдерді кесу; 
 компенсаторларды, прожекторларды, троллұстағыштарды, клицаларды, 

белгі беру аспаптары мен аппараттарын орнату;
 үңгілеу қалқанының ұяларына салумен маркалары бойынша кабелі бар 

құбырларды іріктеу; 
 құбырларды өзара жəне «метро» өткізгіш қорабымен біріктіру.
 47. Мыналарды:
 орташа күрделі жерасты тау-кен жабдықтарының құрылғысын, міндетін, 

монтаждау жəне демонтаждау ережесін;
 сымдар мен кабельдерді қосу, ұштау жəне біріктіру тəсілдерін;
 оқшаулаудың кедергісін өлшеу тəсілдерін;
 болат құбырлардың, кабельдер мен бұруларды таңбалау ережесін;
 ілмектеу, ілмексіздендіру жəне жүктерді ауыстыру ережесін;
 жөнделетін жабдықтарды салыстыру ережесі мен тəсілдерінбілу ге тиіс.

23-параграф. Жерасты үңгілеу жабдықтарының
электр слесарі - монтажшысы, 5-разряд 

 48. Жұмыс сипаттамасы:
 механикаландырылмаған үңгілеу кешендерінің, шахталық кілеттердің, 

кен комбайндарының, агрегаттарының, өздігінен жүретін бұрғылау қондырғы-
ларының жəне күрделі жерасты тау-кен жабдықтарының механикалық жəне 
электрлік бөлігін монтаждау, демонтаждау, жөндеу, баптау жəне сынау;

 шахта оқпандарын, тарату құрылғыларының, диаметрі 200-ден 400 мил-
лиметрге дейін құбырларды арматуралау кезінде электрмен жабдықтау, ги-
дравлика, телемеханика құралдарын, автоматты реттеу аспаптарын монтаж-
дау, демонтаждау;

 металл оқшаулағышты орнату;
 монтаж схемаларын құрастыру;
 бақылау-өлшеу аспаптарын орнату үшін орындар белгілеу;
 қимасы 70 шаршы миллиметрден артық сымдар мен кабельдерді белгілеу 

жəне ұштамалау; 
 кернеуі 10 киловатқа дейін кабельдерде ұштама бітеулерін жəне біріктіргіш 

муфталарды монтаждау;
 жерасты имараттарында күштік жəне бақылау кабельдерін салу; 
 массасы 50-ден 100 килограмға дейін күштік электр жабдықтарын, кернеуі 

100киловольтқа дейін ажыратқышты, жерге қосқыштарды монтаждау, тексеру 
жəне кептіру;

 күштік электр жабдықтарын, кернеуі 100 киловольтқа дейін ажыратқышты, 
жерге қосқыштарды монтаждау, тексеру жəне кептіру;

 массасы 500 килограмға дейін агрегаттардың жəне электр машиналардың 
қосу электр схемаларын бақылау жəне орталандыру, тексеру жəне монтаждау;

 щеткаларды ысқылау; 
 жыныстарды тиегіш машиналарды байқап қосу жəне механизмдерін сынау;
 қашықтықта басқаруды монтаждау; 
 жоғары вольтты кабельдерді төсеу.
 49. Мыналарды:
 күрделі жерасты тау-кен жабдықтарының құрылғысын, міндетін, монтаж-

дау жəне демонтаждау ережесін;
 баптау тəсілдерін, электр схемасын;
 электр жабды қтарды тексеру жəне кептіру тəсілдерін;
 күштік жəне жарықтандыру желілерін пайдалану ережесін; 
 сымдар мен кабельдерді төсеу ережесін; 
 жерасты тау-кен үңгілеу жабдықтарының механикалық жəне электрлік 

бөлігін сынау жəне байқау ережесін;
 тірек конструкцияларын, жабдықтарын орнату орнын белгілеу, тас жол, 

сымдарды, кабельдер мен шиналарды төсеу тəсілдерін білуге тиіс.

24-параграф. Жерасты үңгілеу жабдықтарының
электр слесарі - монтажшысы, 6-разряд

 50. Жұмыс сипаттамасы:
 механикаландырылған үңгілеу кешендерінің жəне басқа да аса күрделі 

жерасты тау-кен үңгілеу жабдықтарының механикалық жəне электрлік бөлігін 
монтаждау, демонтаждау, жөндеу, баптау жəне сынау;

 электрондық жəне радио релелі автоматтық жүйелерді, датчиктерді, тау-
кен жабдықтарын реттейтін асинхронды-үйлестіру электр жетектерін монтаж-
дау, демонтаждау, жөндеу, баптау;

 жоғары қысымды гидравликалық желілердің құбырлары мен арматурала-
рын монтаждау жəне демонтаждау;

 кернеуі 10 киловаттан артық кабельдерді ұштама бітеулерін жəне 
біріктіргіш муфталарды монтаждау;

 массасы 100 килограмнан артық күштік электр жабдықтарын монтаждау, 
тексеру жəне кептіру; 

 қосылудың барлық түрі кезінде электр схемаларын, электр машинала-
ры мен массасы 500 килограмнан артық агрегаттарды монтаждау, тексеру, 
орталықтау жəне бақылау;

 үңгілеу кешендерінің тетіктерін (қалқандарды, тюбинг-блок төсегіш), 
желдеткіштердің электр жетектерін жəне қашықтық құрылғыны байқап қосу 
жəне сынамалау.

 51. Мыналарды:
 аса күрделі жерасты тау-кен үңгілейтін жабдықтардың құрылғысын, 

міндетін, монтаждау жəне демонтаждау ережесін, баптау тəсілдерін ;
 жоғары вольтты жəне бақылау кабельдерін бөлу жəне монтаждау тəсілдерін; 
 тарату қалқандарының, пульттердің, басқару жəне қорғану қалқандарының 

конструкциясын;
 электр жабдықтарын жəне электрондық аппаратуралардың автоматтық 

жүйесін тексеру жəне реттеу əдістерінбілуге тиіс.

3-тарау. Байыту, агломерациялау, кесекшелеу (жалпы кəсіптер) 
жұмыстарына арналған разрядтар бойынша жұмысшы кəсіптерінің 

тарифтік-біліктілік сипаттамалары

 1-параграф. Кесекшелерді булаудағы автоклавшы, 3-разряд
 52. Жұмыс сипаттамасы:
 автоклавтарда кесекшелерді булау процесін жүргізу;
 булаудың температуралық режимін қадағалау;
 кесекшелердің дайындығын анықтау;
 буланған кесекшелерді түсіріп алу; 
 автоклавтарды ұсақтардан тазарту;
 қызмет көрсететін автоклавтар мен құбырлардың жұмысындағы ақауларды 

анықтау жəне жою.

 53. Мынал арды:
 құбырлардың схемасын; 
 буланған кесекшелердің сапасына қойылатын талаптарды;
 өлшеу құралдарының нысанын жəне оларды жəне көрсетілімдерін пай-

далану ережесін;
 кесектелетін шикізат пен материалдардың негізгі қасиеттерін;
 слесарь ісі негіздерін білуге тиіс.

2-параграф. Кесекше қоспасын дай ындау аппаратшысы, 4-разряд
 54. Жұмыс сипаттамасы:
 кеннен, пушонкадан, əктастан, кварцтан жəне басқа қ осындылардан 

шихтаның берілген құрамы бойынша кесекше қоспасын дайындау;
 араластырғыш, сөндіргіш аппараттарды жəне басқа да қосалқы жабдықты 

басқару;
 кесектас қоспасын дайындауға арналған компоненттерді мөлшерлеу;
 компоненттердің қызмет көрсететін аппараттарға берілуін реттеу;
 жүргізілетін технологиялық процесс параметрлерін өлшеу жəне реттеу;
 дайын кесекше қоспасын шығару;
 су мен будың берілуін ашу жəне жабу; 
 сынама алу;
 белгіленген құжаттаманы жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге қатысу.
 55. Мыналарды:
 коммуникациялар схемасын, кесекше қоспасының құрамын жəне оның 

ылғалдылы ғының жол берілетін шектеуді, кесекше қоспасының құрамына 
жəне оның компоненттеріне қойылатын талаптарды;

 өлшеу құралдарын қолдану ережесін;
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымын; 
 кесекше қоспасын дайындау технологиясын;
 слесарь ісі негіздерінбілуге тиіс.

3-параграф. Кесекше қоспасын дайындау аппаратшысы, 5-разряд
 56. Жұмыс сипаттамасы:
 кесекше қоспасын дайындау процесін автоматтандырылған араластыру 

қондырғысында жүргізу;
 лагерь-танктің, қайта айдау сорғыларының жұмысын қадағалау, термальдік 

пештің үздіксіз жұмыс  істеуін қамтамасыз ету;
 дозалаушы құрылғы жұмысын бақылау;
 кесекше қоспасының берілген құрамын дайындау жөні ндегі бағдарламаны 

белгілеу;
 таразылы дозаторы бар автоматтандырылған араластыру қондырғысының 

жай-күйін, битум құбырын, май құбырын, бу - жəне ауа құбырын қадағалау;
 көмір шихтасы мен битум толтыру;
 дайын кесекше қоспасын түсіріп алу; 
 кесекше қоспасын дайындаудың температуралық режимін сақтау;
 термальдік пешке оның резервуарларына дизель отынын беру жəне пешті 

берілген температуралық режимге сəйкес баптау;
 өлшеу құралдарының көрсеткіштерін бақылау;
 компрессор қондырғысына, автоматтандырылған араластыру қондырғы-

сының ауа магистраліне, битумды жұмсау сыйымдылығына қызмет көрсету;
 механизмдерді майлау, қызмет көрсететін жабдықтың жекелеген бөлшек-

тері мен аспаптарын ауыстыру.
 57. Мыналарды:
 автоматтандырылған араластыру қондырғысының, автоматты оттықтың, 

қайта айдау битум сорғыларының, компрессор қондырғыларының, термальдік 
пештің жəне басқа да қызмет көрсететін жабдықтың құрылымын;

 қолданылатын өлшеу құралдарының жұмыс принципін; 
 кесекше қоспасын дайындаудың жəне кесекшелеудің технологиялық 

процестерін; 
 битумның қасиеттерін;
 қызмет көрсететін жабдық тізбегінің схемасын; 
 кесекше шихтасын дайындау ре цептурасын;
 кесекшеге арналған мемлекеттік стандарттарды жəне нормаларды;
 электротехника негіздерін;
 слесарь ісінбілуге тиіс.

4-параграф. Қойылтқыш аппаратшысы, 3-разряд
 58. Жұмыс сипаттамасы:
 радиальдық жəне пирамидальдық қойылтқыштарда, гидроциклондарда 

пульпаны, шламды ашық түстендіру, қойылту жəне жуу процесстерін жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысын қадағалау;
 технологиялық процесті, температураны, ерітінді концентрациясын, шлам-

ды, пульпаны, құю тазалығын қадағалау;
 айналма судың мөлдірлену жəне шламның қойылу процесін реттеу;
 коммуникацияларды қайта қосу; ағызу тығыздығын өлшеу;
 ерітіндіні қойылтқыштар бойынша таратып бөлу;
 су жинағыштардағ ы судың белгілі бір деңгейін ұстап тұру;
 қызмет көрсететін жабдықтың ақауларын анықтау жəне жою, оны жөндеу 

да йындығына жəне жөндеуге қатысу.
 59. Мыналарды:
 шлам шаруашылығы схемасын; 
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымы мен жұмыс принципін;
 пульпаның, шламның, ерітінділердің сапасына қойылатын талаптарды 

олардың негізгі қасиеттерін;
 қойылтқыш аппараттарының басқа да технологиялық агрегаттармен 

өзара əрекетін; 
 қойылтқышты түсіру тəртібін; 
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды жою əдістерін білуге 

тиіс.
 Біліктілігі анағұрлым жоғары қойылтқыш аппаратшысының басшылығымен 

жұмыс орындаған кезде - 2-разряд.

5-параграф. Байыту өнімін бақылаушы, 2-разряд
 60. Жұмыс сипаттамасы:
 шикізатты, жартылай фабрикаттар мен дайын байыту өнімдерін сызба-

сында: екі жармалау деңгейіне дейін, ірілігі бойынша екі сыныптама сыныбына 
дейін жəне құрғақ жəне сулы байыту бір стадиясына дейін болатын жармалау-
сұрыптау жəне байыту фабрикаларында өндіру, қайта өңдеу, қоймалау, сақтау 
жəне тиеу кезінде белгіленген технологияның орындалуын бақылау;

 бастапқы шикізатты бақылау кезінде сапасына қарай электрофизикалық 
аспаптарды қолдана отырып қабылдау;

 сынаманы іріктеу, бөлу, буып-түю, таңбалау, жеткізу жəне сақтау; 
 елеу жəне басқа да талдау мен механикалық сынауды жүргізу;
 өнім сапасының қолданыстағы техникалық шарттар мен стандарттарға 

сəйкестігін тексеру;
 өлшеу аппаратурасының жай-күйі мен жұмысын қадағалау;
 тиелетін өнімді аттестаттау;
 партиондық сертификаттардыңкөшірмесі; 
 шикізат пен өнімдерді сыныбы мен сортаменті бойынша сынамалау жəне 

сынау журналын жүргізу;
 белгіленген техникалық талаптарға жауап бермейтін шикізатқа акті жасау; 
 өндірілетін жəне тиелетін пайдалы қазбаның есебін жүргізу.
 61. Мыналарды:
 кешенді сынамалау қондырғыларының, сынама бөлу жабдығының;
 өлшеу құралдарының жəне сапаны сынау жəне бақылау үшін қолданылатын 

басқа да аппаратураның құрылымы мен жұмыс принципін;
 шикізатты қайта өңдеу технологиясын; 
 келіп түсетін шикізат пен дайын өнімге арналған қолданыстағы техникалық 

шарттар мен стандарттарды;
 байы ту өнімінің сапасын бақылау тəсілдерін;
 өндіру, қайта өңдеу, қоймалау кезіндегі ақау түрлерін; 
 сынаманы іріктеу, бөлу, сынау əдістері мен өнімді аттестаттау, таңбалау, 

тиеу ережесін білуге тиіс.
 Шикізаттың, жартылай фабрикаттары мен дайын байыту өнімдерінің са-

пасы мен технологиясын бақылау схемасында: екі жармалау деңгейіне дейін, 
ірілігі бойынша екі сыныптама сыныбына дейін жəне құрғақ жəне сулы байыту 
бір деңгейіне дейін болатын жармалау-сұрыптау жəне байыту фабрикаларын-
да жүргізу кезінде - 3-разряд.
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6-параграф. Дозалаушы, 2-разряд
 62. Жұмыс сипаттамасы:
 өнімділігі бір сағатта 60 тоннаға дейінгі дозалаушы құрылғыларды 

(қондырғыларды) басқару;
 қоректендіргіштерге, реагент құбырларына, төрт секцияға дейінгі доза-

лаушы қондырғыларына қызмет көрсету жəне олардың үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз ету; 

 шихта компоненттерін, массаларын дозалау;
 шикізаттың дозалаушы жəне араластырушы құрылғыларға біркелкі 

берілуін реттеу;
 келіп түсетін реагент ерітінділерін жұмсау ыдыстары пен қоректендіру 

нүктелеріне тасымалдау жəне таратып бөлу; 
 шихтаның құрамдас бөліктерінің немесе массаның т асымалдаушы 

құрылғыларға немесе қоректендіргіштерге, қалыптарға, тараға немесе 
 технологиялық жабдыққа дұрыс берілуін кезеңдеп өлшеу;

 берілген құрамды алу үшін концентраттар мен шихтаны араластыру;
 шихталатын материалдардың сапасын бақылау;
 реагент ерітіндісі концентрациясын бақылау өлшеулерін жүргізу;
 түрлі дозалаушы құрылғылардың (қондырғылардың) жəне қосалқы 

жабдықтардың жұмысын қадағалау, оларды қосу жəне тоқтату; 
 реагент ерітіндісінің уақыт бірлігіне жəне өңделетін кен тоннасына 

шаққандағы жұмсалуын есептеу;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ұсақ ақауларды анықтау жəне 

жою;
 реагент бактарын ерімейтін шөгіндіден кезеңдеп тазартып тұру;
 қаптарды немесе контейнерлерге концентрат толтыру жəне оларды өлшеу; 
 қалыптарға масса толтыру;
 қаптарды штабельдерге салу.
 63. Мыналарды:
 шихта құрамын; шихта құрамын есептеудің тəсілі мен əдістерін; 
 шикізаттың сапалық көрсеткіштерін (фракциялық құрамын, ылғалдылығын 

жəне тағы басқа) анықтау əдістемесін;
 реагент концентрациясын өлшеу тəсілдерін; 
 флотация кезіндегі реагенттердің нысанын жəне олардың номенклату-

расын; 
 дозалаушы, араластырушы құрылғылар мен қосалқы жабдықтың 

құрылымы мен жұмыс принципін;
 аппараттар тізбегінің технологиялық сызбасын;
 реагент құбырлары мен реагенттерді беру нүктелерінің сызбасын; 
 қызмет көрсететін жабдық ты қосу, тоқтату жəне реттеу ережесін; 
 уытты реагенттерді дозалау нүктесі көп болған кезде қолдану тəсілдерін; 
 қызмет көрсететін жабдықтың дабылдату жəне автоблокировка сызбасын;
 автоматты жүйелермен дозалаудың берілген режимін орнату есеп жүргізу 

əдістерін;
 концентраттарды буып-түю, таңбалау жəне таразыда өлшеу ережесін;
 реагенттердің есебі мен сақтау ережесін; 
 қызмет көрсететін жабдықты ақауларын жою əдістерін білуге тиіс.
 Өнімділігі бір сағатта 60 тоннадан артық жəне 400 тоннаға дейінгі доза-

лаушы құрылғыларды басқару кезінде; 
 реагент құбырларға, бір секцияға шаққанда реагенттердің сомаланған 

шығысы бір сағатта 20 текше метрге дейінгі төрт жəне одан да көп секциялы 
дозалаушы құрылғыларға қызмет көрсету кезінде - 3-разряд;

 өнімділігі бір сағатта 400 тоннадан артық дозалаушы құрылғыларды 
басқару кезінде; 

 реагент құбырларға, бір секцияға шаққанда реагенттердің сомаланған 
шығысы бір сағатта 20 текше метрден  артық төрт жəне одан да көп секциялы 
дозалаушы құрылғыларға қызмет көрсету кезінде  - 4-разряд.

7-параграф. Електеуші, 2-разряд
 64. Жұмыс сипаттамасы:
 өнімділігі сағатына 100 текше метрге дейінгі електерде (елеуіштерде) ма-

териалды сулы жəне құрғақ електеу процесін жүргізу;
 қызмет көрсету аймағындағы електердің, елеуіштердің жəне басқа да 

жабдықтың жұмысын, материалдың електерге, елеуіштерге, қоректендір-
гіштерге, транспортерлерге біркелкі түсуін жəне бөлінуін, торшаның асты мен 
үстіндегі материалдың келесі аппаратураға өтуін қадағалау; 

 бөгде заттарды алып тастау;
 електеу сапасын бақылау;
 електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің жəне сулы електеу кезінде 

судың берілуін реттеу;
 талдауға сынама алу;
 ірі кесектерді, жатып қалған жəне жабысқан массаны бөлшектеу;
 қызмет көрсететін жабдықтың үйкелетін бөліктерін тазалау жəне майлау;
 оттықты орнату, тазалау жəне ауыстыру; қызмет көрсететін жабдықтың 

ақау ларын анықтау жəне жою, оны жөндеу дайындығына жəне жөндеуге 
қатысу.

 65. Мыналарды:
 електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің, транспортерлердің, 

аспирациондық жүйелердің құрылымын, жұмыс принципін;
 електеу технологиясын; 
 електеу процесінде алынатын материалдарға арналған техникалық шарт-

тарды, стандарттар мен жол берілетін ауытқуларды; 
 електеу мен елеудің оңтайлы режимдерін;
 алынатын материалдың физикалық-механикалық қасиеттерін; 
 автоматтау мен дабылдату сызбаларын;
 өлшеу құралдарының нысанын жəне олардың көрсеткіштерін; 
 елеуішті бекіту жəне ауыстыру тəсілдерін; 
 слесарь ісін білуге тиіс.
 Өнімділігі сағатына 100 текше метрден 500 текше метргедейінгі вибра-

циялық електерде материалдарды, өнімділігі сағатына 250 текше метрге дейінгі 
вибрациялық електерде алмаз құрамды материалдарды електеу процесін 
жүргізу кезінде - 3-разряд;

 өнімділігі сағатына 500 текше метрден жоғары вибрациялық електерде ма-
териалдарды, ал өнімділігі сағатына 250 текше метрден жоғары вибрациялық 
електерде алмаз құрамды материалдарды електеу процесін жүргізу кезінде 
- 4-разряд.

8-параграф. Реагенттерді ерітуші, 3-разряд
 66. Жұмыс сипаттамасы:
 реагент ерітінділерін, олардың с омаланған шығысы бір сағатта 50-ден 

100 текше метрге дейін болған кезде, флотациялауға қажетті концентраци-
яда əзірлеу; 

 ерітінді концентрациясын реттеу;
 реагент ерітінділерін дозалау бөлімшесіне қайта айдау;
 тарту шкафтары мен желдеткіштердің жұмысын қадағалау;
 реагенттер шығысының есебін жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне 

жою, оны жөндеуге қатысу; 
 бактарды ерімейтін шөгінділерден кезеңдеп тазартып тұру.
 67. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымын; 
 реагенттердің нысанын, олардың қасиеттерін;
 ерітінді əзірлеу тəсілдерін; 
 реагент ерітінділеріне қойылатын талаптарды; 
 реагенттердің шығыс нормасы мен оларды сақтау ережесін; 
 кенді флотациялық тəсілмен байыту принципін; 
 реагент құбырлар схемасынбілуге тиіс.

9-параграф. Жармалаушы
 68. Жұмыс сипаттамасы:
 шикізатты, материалдарды, жартылай шикізаттарды жармалағыштарда, жар-

малау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыптауқондырғыларында, 
дезинтеграторларда, копрларда, немесе механикалық елеуіштерде, електер-
де сұрыптап (елеумен), електеумен, кептіре отырып, кесумен (немесе онсыз) 
құрғақ жəне сулы тəсілмен ірі, орташа жəне ұсақ жармалау процесін жүргізу;

 қызмет көрсететін жабдықтың жəне май шаруашылығының техникалық 
жай-күйін қадағалау; 

 жабдықты қарау жəне тазалау;
 дабылды қабылдау жəне беру;
 жармалағыштарды, қоректендіргіштерді, жармалағышты қоректендіретін 

конвейерлерді қосу жəне тоқтату;

 шикізат пен материалдың жармалағышқа, електерге, елеуіштерге, қорек-
тендіргіштерге, конвейерлер мен басқа да қызмет көрсететін жабдықтарға 
біркелкі түсуін қадағалау;

 суландыруға судың берілуін, шикізаттың, материалдың түр іне жəне оның 
ірілігіне қарай жармалағыштың жұмыс механ измдері арасында біркелкі тол-
тырылуы мен жылдамдығын, өнімділігін реттеу;

 шикізат пен материалды жармалау сапасын (сыртқы белгісіне неме-
се елеуіш талдауына қарай) жəне шихта ылғалының біркелкілігін бақылау; 
жармалағыш жұмысын қашықтықтан басқару;

 жармалағыштан шойтастарды, бөге заттарды, сапасыз шикізат пен ма-
териалды ілмектеу жəне алу кезінде көтеру-тасымалдау жабдығын басқару;

 жармалау процесінің аяқталғанын анықтау жəне жармаланған материал-
ды сұрыптылығына қарай бункерлерге таратып салу;

 гидротозаңсыздандыру жүйесін қосу жəне ажырату, тозаң жинағыш 
жұмысын тексеру;

 жармаланған шикізатты қайталап жармалауға немесе келесі қайта өңдеуге, 
сақтауға беру;

 дабылдарды қадағалау, іштен жану қозғағышымен жұмыс кезінде машина-
ларға жанармай құю;

 сынамаларды жармалау, жеткізу жəне бөлшектеу;
 сынамаларға биркаларды, шнуроктарды, қапшықтарды дайындау; 
 сынамаларды өлшеу, араластыру, қысқарту;
 жұмысталған сынамаларды үйіндіге жіберу;
 бөліп салу, биркаларды бекіту жəне сынамаларды буып-түю;
 қызмет көрсету аймағындағы шашындыларды жинау;
 қызмет көрсететін жабдықтың ақауларын анықтау жəне жою, оны жөндеу 

дайындығына жəне жөндеуге қатысу;
 ілмектеу жұмыстарын орындау.
 69. Мыналарды:
 жармалағыштардың, жармалау агрегаттарының, түрлі жүйедегі жарма-

лау-сұрыптау қондырғыларының, дезинтеграторлардың, копрлардың, 
електердің, көлік жəне аспирационды құрылғылардың, қосалқы жабдықтардың 
(кептіргіштердің, элеваторлардың жəне тағы басқа жабдықтар) құрылымын, 
жұмыс принципін жəне пайдалану ережесін;

 шикізатты жармалау қондырғысына беру сызбасын; 
 қызмет көрсететін учаскенің технологиялық сызбасын; 
 қызмет көрсететін жабдықты реттеу мен баптау ережесі мен тəсілдерін; 
 жармалау, елеу режимін; 
 өлшеу құралдарының нысаны мен жұмыс принципін; 
 компоненттер рецептурасы (номенклатурасын) мен шихта жасау ережесін;
 материалдардың, жартылай фабрикаттардың жармалау сапасы мен 

дəрежесіне қойылатын талаптарды; 
 дайын өнімнің, қалдықтың шығу нормасын жəне жол берілетін шығындарды; 
 жармаланатын материалдардың, жартылай фабрикаттардың қасиеттері, 

нысаны мен түрлері, ерекше белгілері мен жармаланатын шикізаттың сапа-
сына əсер етуі бойынша сыныптамасын;

 елеуіштердің нөмірлерін; 
 қызмет көрсететін жабдықтың жүктеме нормасын, қосу мен тоқтату 

кезектілігін, реттеу жəне баптау ережесін;
 тиімді пайдалану шарттарын; 
 жағармай түрлерін, қызмет көрсететін жабдықты майлау жүйесі мен 

режимін; 
 қызмет көрсететін жабдықты блокировкалау, дабылдату жəне электр 

желісіне қосу схемасын; 
 қосу аппаратурасын, автоматизация жəне дабыл құралдарын пайдалану 

ережесін; 
 шикізатты жармал ау жəне тасымалдау кезінде тозаңсыздандыру тəсіл-

дерін; 
 қызмет көрсететін жабдықты герметизациялау құралдарын; 
 елеуіш талдауын жүргізу ережесін;
 таразының құрылымын жəне таразыны, басқа да қолданылатын жабдық 

пен құралды пайдалану ережесін; 
 сынама өңдеудің мақсаты, ережесі жəне нақты сызбасын; 
 сынаманы өңдеудің түрлі стадияларында қолданылатын аспаптардың, 

айлабұйымдар мен аппаратураның құрылымын; 
 шығарылатын өнімді сақтау, қоймалау, трафарет түсіру (таңбалау) ережесін; 
 шығарылатын өнімге арналған техникалық шарттарды; 
 қызмет көрсететін жабдық ақауларының туындау себептері мен оларды 

жою тəсілдерін; 
 слесарь ісі негіздерін білуге тиіс.
 Шикізатты, материалдарды, жартылай шикізаттарды (көмір мен сланец-

тен басқа) өнімділігі бір сағатта 50 тоннаға дейінгі жармалағыштарда, жар-
малау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыпта қондырғыларында 
жармалау кезінде; 

 көмір мен сланецті өнімділігі сағатына 400 тоннаға дейінгі жармалағыш-
тарда, жармалау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыптау қондыр-
ғыларында жармалау кезінде; 

 сынамаларды қолмен жармалау кезінде-2-разряд;
 шикізатты, материалдарды, жартылай шикізаттарды (көмір мен сланец-

тен басқа) өнімділігі сағатына 50 тоннадан 200 тоннаға дейінгі жармала-
ғыштарда, жармалау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыптау 
қондырғыларында жармалау кезінде; 

 көмір мен сланецті өнімділігі сағатына 400 тоннадан астам жармалағыш-
тарда, жармалау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыптау қондыр-
ғы ларында жармалау кезінде; 

 жылжымалы тас жармалағыштарда тасты жармалау кезінде;
 сынамаларды механикалық жармалау кезінде - 3-разряд;
 шикізатты, материалдарды, жартылай шикізаттарды (көмір мен сланец-

тен басқа) өнімділігі сағатына 200 тоннадан 700 тоннаға дейінгі жармала-
ғыштарда, жармалау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыптау 
қондырғыларында жармалау кезінде - 4-разряд;

 шикізатты, материалдарды, жартылай шикізаттарды (көмір мен сланец-
тен басқа) өнімділігі сағатына 700 тоннадан 1500 тоннаға дейінгі жармала-
ғыштарда, жармалау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыптау 
қондырғыларында жармалау кезінде - 5-разряд;

 шикізатты, материалдарды, жартылай шикізаттарды (көмір мен сланецтен 
басқа) өнімділігі сағатына 1500 тоннадан жоғары жармалағыштарда, жарма-
лау агрегаттарында, түрлі жүйедегі жармалау-сұрыптау қондырғыларында 
жармалау кезінде - 6-разряд.

 70. Ескертпе:
 бірнеше жармалағышқа қызмет көрсету кезінде тарифтеу жұмысындағы 

жармалағыштардың сомаланған өнімділігі бойынша жүргізіледі.

10-параграф. Лентадағы жинаушы, 1-разряд
 71. Жұмыс сипаттамасы:
 галерея алаңдарындағы жəне транспортер ленталары астындағы көмірді, 

кен шикізатын жəне басқа да шашылма материалдарды жинау, салқындату 
науалары мен жертөлелердегі, сондай-ақ баспалдақ кілеттеріндегі кесекше 
ұнтақтарын жинау.

 72. Мыналарды:
 транспортерлердің нысаны мен құрылысын білуге тиіс.

11-параграф. Кептіруші, 2-разряд
 73. Жұмыс сипаттамасы:
 шкафтарда, плиталарда табан пештерде, стеллаждарда, сомаланған 

өнімділігі сағатына  100 тоннаға дейінгі кептіру барабандарында кептіру про -
цесін жүргізу; 

 кептіргіштерді кептіруге арналған материалдармен толтыру;
 концентратты қызмет көрсететін пеш табандығында араластыру, пештің 

жұмысын бақылау;
 кептіру пештеріне от жағу жəне пеш температурасын реттеу;
 кептіргеннен кейін материалдарды, бұйымдарды, шикізатты түсіріп алу, 

тараға салу, белгіленген орынға қою.
 74. Мыналарды:
 қызмет көрсететін кептіру пештері мен басқа да жабдықтың жұмыс 

принципін жəне қызмет көрсету ережесін;
 кептіру технологиясының негіздері мен режимін; 
 отын түрлерін; 
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптары мен құралының нысанын;
 кептірілген концентраттар мен басқа да кептіру материалдарының сапа-

сына қойылатын талаптардыбілуге тиіс.

12-параграф. Кептіруші, 3-разряд
 75. Жұмыс сипаттамасы:
 иритті жəне флюоритивті концентраттарды құбыр лы, көп табандықты 

пештерде, камераларда, туннельдік, эл ектр вибрациялы кептіргіштерде, ва-
куум кептіргіштер мен басқа да (кептіру барабандарынан басқа) сомаланған 
өнімділігі сағатына100 тоннаға дейінгі кептіру жəне күйдіру қондырғыларында 
жəне сомаланған өнімділігі бір сағат ішіндегі 100 тоннадан жоғары кептіру ба-
рабандарында кептірудің технологиялық процесін жүргізу;

 материалдарды, бұйымдар мен жартылай фабрикаттарды дайындау жəне 
кептіру пештеріне салу;

 газ құбырларын, оттықтарды, патрубкаларды, жандырғыларды тазалау 
жəне пеш ағындарындағы кептемелерді жою;

 кептіру пештеріндегі, толтыру жəне түсіру камераларындағы температу-
раны өлшеу;

 өнімнің ылғалдылығын, сиреуін жəне температурасын нұсқаулықтарға 
сəйкес реттеу;

 түрлі сұрыптағы өнімдерді бункерлер бойынша таратып бөлу үшін ши-
берлер мен ағындарды жабу; 

 берілген жылу режимін жəне ауа, бу, газ ағындарының жылдамдығын 
қамтамасыз ету;

 кептіру режимін, қоректендіргіштердің, транспортерлердің, дезинтегратор-
лардың, тозаң ұстағыш аппаратураның жəне қызмет көрсететін басқа да 
жабдықтың жұмысын қадағалау;

 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін қадағалау;
 кептіру материалдарының дайындық деңгейін анықтау; 
 дайын өнімді кептіру қондырғыларынан көлік ыдыстарына, транспортер-

лерге түсіру немесе вагонеткаларды əкету;
 өндірістік журналды жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 76. Мыналарды:
 қызмет көрсететін кептіру пештерінің, қоректендіргіштердің, транспортер-

лердің, дезинтеграторлардың, тозаң ұстағыш аппаратураның жəне қызмет 
көрсететін басқа да жабдықтың құрылымын, жұмыс принципін жəне қызмет 
көрсету ережесін;

 кептіру процесінің (күйдірудің) мəнін жəне концентраттар мен басқа да 
материалдарды кептірудің оңтайлы режимдерін;

 аппараттар тізбегі мен қондырғылардың технологиялық сызбасын;
 калориферлерді, электр сүзгілерді, желдеткіштер мен басқа да қызмет 

көрсететін жабдықты қосу жəне жұмысын реттеу тəртібін;
 қолданылатын отынның маркасы мен сапасын; 
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдың нысанын, жұмыс 

принципін, пайдалану ережесін; 
 кептіру процесін автоматтандыру негіздерін; 
 кептіруге келетін материалдардың физикалық-химиялық қасиеттерін; 
 кептірілген концентраттар мен басқа да кептіру материалдарының сапа-

сына қойылатын талаптарды; 
 сынама іріктеу ережесін; слесарь ісінбілуге тиіс.
 Кептіру процесін (кептіру барабандарынан басқа) сомаланған өнімділігі 

бір сағатта100 тоннадан артық кептіру қондырғыларында, өнімділігі бір сағатта 
120 тоннаға дейінгі мұнаралы тозаңдату кептіргіштерінде жүргізу кезінде; 

 торфтан жасалған термоизоляциялық тақталарды, өнімділігіне қарамастан, 
туннельдік кептіргіштерде жүргізу кезінде - 4-разряд;

 өнімділігі бір сағат ішіндегі 120 тонна жəне одан да жоғары мұнаралы 
тозаңдату кептіргіштерге қызмет көрсету кезінде - 5-разряд.

 77. Ескертпе.
 жұмысты біліктілігі анағұрлым жоғары кеп тірушінің басшылығымен орын-

дау кезінде тарифтеу бір разрядқа төмен жүргізіледі.

13-параграф. Концентраттаушы
 78. Жұмыс сипаттамасы:
 байыту материалдарын концентраттау процесін тұндыру машиналарын-

да, концентраттау үстелдерінде жəне басқа да байыту жабдығында жүргізу;
 тұндыру машиналарының, концентраттау үстелдерінің сумен жəне бас-

тапқы материалдармен біркелкі қоректендірілуін реттеу;
 торлардың жəне тұндыру машиналары жасанды төсемінің жай-күйін тек-

серу; 
 тұндыру мен басқа да байыту өнімдерінің барлық түрлерін талдау негізінде 

байыту материалының бөліну сапасын бақылау; 
 тұндыру машиналары мен басқа да қосалқы жабдықты қосу жəне тоқтату;
 тұндыру машиналары мен концентрациялау үстелдері механизмдерінің 

жұмысын қадағалау;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 79. Мыналарды:
 тұндыру машиналары мен концентрациялау үстелдерінің конструкцияла-

уын, жұмыс принципін; 
 тұндырудың технологиялық процесін; 
 өңделетін шикізаттың, концентраттар мен өнімдердің негізгі физикалық 

жəне химиялық қасиеттерін; 
 əр камерадағы тұндыру машиналары жасанды төсемінің жай-күйін;
 қызмет көрсететін механизмдер мен қондырғыларды реттеу əдістерін;
 байытудың негізгі принциптерін; 
 шығу нормасын жəне соңғы өнім сапасына қойылатын талаптарды;
 слесарь ісін білуге тиіс.
 Жұмыс біліктігі анағұрлым жоғары концентраттаушының басшылығымен 

орындау кезінде - 2-разряд;
 концентраттау үстелдеріне қызмет көрсету кезінде - 3-разряд;
 өнімділігі сағатына100тоннаға дейінгі тұндыру машиналарына қызмет 

көрсету кезінде - 4-разряд;
 өнімділігі сағатына100тоннадан жоғары тұндыру машиналарына қызмет 

көрсету кезінде - 5-разряд.

14-параграф. Күйдіруші, 3-разряд
 80. Жұмыс сипаттамасы:
 кенді, шихтаны, материалдарды шағылма пештер мен реторттарда күйдіру 

процесін жүргізу;
 сымдарды, кабельдерді, жаңқаны, сүйекті, шлакты күйдіру;
 шихтаны тегістеу жəне шағылма пештерге аудару, пешті пайдалануға 

дайындау;
 аппаратураның жарамдылық жағдайын тексеру;
 жұмыс нұсқаулығына сəйкес шикізаттың, материалдардың, отынның 

берілуін, температура режимін реттеу;
 шағылма пеш жұмысының журналын жүргізу;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;
 күйдірілген материалды түсіру жəне оны бөлінген жерге жинап қою;
 газ қалдықтары мен шаң камераларын тазалау.
 81. Мыналарды:
 қызмет көрсететін пештер мен реторттардың құрылымын, қосу, тоқтату 

тəртібін, тиеу схемаларын; 
 күйдіру процесінің мəнін;
 күйдіру режимін жəне техникалық нұсқаулықтарды;
 күйдірілетін материалдар мен бұйымдардың, жағылатын отынның құрамы 

мен қасиеттерін;
 газ қалдықтары мен қызмет көрсететін пеш коммуникацияларын білуге тиіс.

15-параграф. Күйдіруші, 4-разряд
 82. Жұмыс сипаттамасы:
 кенді, шикізатты, концентраттарды, шламды, қайтарма матери алдарды, 

электрод өнімі дайындамалары мен басқа да материалдарды мен шикізатты 
табанды, от-жалынды пештерде, шаңтектес күйдіру пештерінде, шахталық 
автоматтандырылмаған пештерде, қайнайтын қабат режимінде жұмыс істейтін 
пештерде, ұзындығы 75 метрге дейінгі айналм а пештерде жəне пештің 
технологиялық режимі мен жұмы с кестесіне сəйкес басқа да пештерде күйдіру 
процесін жүргізу; 

 қызмет көрсететін пештердегі температураны, шығатын газ құрамын, пеш 
аймағындағы ауаның қысымын қадағалау;

 қайнайтын қабат режимінде жұмыс істейтін пештерден шығатын газдар-
ды салқындату;

 оттықтардың жай-күйін, газ аппаратурасының жарамдылығын, тарту 
күшін тексеру; 

 сынама іріктеу;
(Жалғасы 35-бетте) 
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(Жалғасы 36-бетте) 

 газ бен ауа қажеттілігін есептеу; 
 шихтаны тұндыру;
 қызмет көрсететін пештің тартуын жəне жүрісін реттеу;
 пеш футеровкасының, желдеткіштердің, қоректендіргіштердің, конвейер-

лердің, тоңазытқыштардың, форсункалардың, сорғылардың, деаэраторлардың 
жəне жұмыс орнындағы басқа да жабдықтың жай-күйін тексеру жəне қызмет 
көрсету;

 утилизатор-қазандықтың жұмыс режимін қадағалау;
 техникалық құжаттама жүргізу; 
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне 

жою, оны жөндеуге қатысу.
 83. Мыналарды:
 қызмет көрсететін пештің, жабдық пен өлшеу құралдарының құрылымын;
 газ жолының отын, ауа коммуникацияларының схемасын; 
 күйдіру технологиясы мен режимін; 
 технологиялық нұсқаулықтарды;
 материалдар мен отын шығысы нормаларын; 
 отынды ұтымды жағу тəсілдерін;
 футеровканың беріктігін арттыру шарттарын; 
 күйдірілген өнімнің, қождың, газдың сапасына қойылатын талаптарды;
 күйінділердегі жол берілетін металл шамасын; 
 дабыл жəне газдан тазарту жүйелерін; 
 қызмет көрсететін пешт ің жұмысына əсер ететін факторларды; 
 слесарь ісінбілуге тиіс.

16-параграф. Күйдіруші, 5-разряд
 84. Жұмыс сипаттамасы:
 кенді, шикізатты, концентраттарды, басқа да материалдарды автоматтан-

дырылған пештерде, ұзындығы 75 метрден 150 метрге дейінгі айналма пеш-
терде күйдіру процесін жүргізу;

 цинкті концентраттарды қайнайтын қабат режимінде жұмыс істейтін пеш-
терде күйдіру процесін жүргізу;

 қызмет көрсететін пештерді отынмен жəне материалдармен қоректендіруді, 
ауаның түсуін, температураны, жану процесінің қарқындылығын, айналу 
жылдамдығын реттеу;

 сыртқы түріне, аспаптар, сапа талдауына жəне дайын болуына қарай 
күйдірілген материалдарды анықтау;

 қайнайтын қабат режимінде жұмыс істейтін пештердегі буландыру 
қондырғыларына қызмет көрсету;

 қызмет көрсететін пештерді жөндеуден кейін қабылдауға қатысу.
 85. Мыналарды:
 түрлі жүйедегі күйдіру пештерінің жəне басқа да қызмет көрсететін 

жабдықтың конструктивтік ерекшеліктерін, оларды пайдалану ережесін;
 шикізаттың, материалдардың, отынның құрамы мен қасиеттерін, олардың 

шығыс нормаларын;
 күйдірілген өнімнің шығу көлемін ұлғайту жəне сапасын арттыру тəсілдерін; 
 бұғаттау, автоматтандыру жəне сигнализация схемасын;
 күйдіру пештерінің жұмысын автоматты реттеу схемасынбілуге тиіс:
 Қышқылды кенді, никель концентратын күйдіру процесін жүргізу кезінде; 
 ұзындығы 150 метр жəне одан жоғары айналма пештерде күйдіру процесін 

жүргізу кезінде - 6-разряд.
 86. Ескертпе.
 жұмысты біліктілігі анағұрлым жоғары күйдірушінің басшылығымен 

атқарған кезде тарифтеу бір разрядқа төмен жүргізіледі.

17-параграф. Диірмен машинисі, 3-разряд
 87. Жұмыс сипа ттамасы:
 материалдарды ұнтақтау, сыныптау, сепарациялау  жəне елеу процесін 

біліктілігі анағұрлым жоғары диірмен машинисінің тарифтік-біліктілік сипатта-
масында көрсетілген жабдықтан басқа, диірмен жабдығында жүргізу;

 материалдардың немесе сұйық компоненттердің, реагенттер мен ауаның 
диірменге берілуін реттеу;

 сорғы қондырғыларына қызмет көрсету;
 диірмендердің, жума машиналарының, жіктеуіштердің, сепараторлардың, 

гидроциклондардың, конвейерлердің, шародозаторлардың, жаңқа ұстағыш-
тардың, автоматты бақылау жəне қадағалау аспаптарына қызмет көрсету 
жəне олардың жұмысын қадағалау;

 диірменнің май жүйесінде майдың болуын жəне температурасын 
қадағалау; 

 диірменге материалдарды, шарларды, стерженьдерді салу; 
 материалдардың ұнтақталу дəрежесін реттеу;
 ұнтақтау жəне сыныптау процесін автоматты бақылау қызметін көрсету; 
 бөгде заттарды алып тастау; 
 сынама іріктеу;
 өнім шығымын қадағалау; 
 өнім сапасын бақылау; 
 қызмет көрсететін диірмендерді материалдардың берілген құрамына 

ыңғайлау, олардың елегі мен футеровкасын ауыстыру;
 өнімді диірменнен түсіру жəне пульпаны ағызу; 
 қажет кезінде материалдарды, дайын өнімді тұндыру, қойылту, сүзу, жуу, 

кептіру, бөліп салу, өлшеу;
 аспаптар мен талдау бойынша ұнтақта лған материалдың сапасын анықтау;
 ұнтақталған материалдың електерге, қоректендіргіштерге, конвейерлерге, 

элеваторларға, бункерлерге берілуін реттеу;
 қызмет көрсететін жабдықты тазалау жəне майлау, оның жұмысындағы 

ақауларды анықтау жəне жою; 
 ілмектеу жұмыстары.
 88. Мыналарды:
 қызмет көрсететін диірмендердің, жіктеуіштердің, сепараторлар мен басқа 

да жабдықтың құрылымын, жұмыс принципін; 
 автоматты бақылау жəне қадағалау аспаптарының жұмыс принципін жəне 

оларды пайдалану ережесін; 
 материалдарды ұнтақтау технологиясын;
 бұғаттау жəне қосу құрылғыларын; 
 ұнтақтау, сыныптау жəне сусыздандыру нысанын; 
 ұнтақтауға берілетін материалдардың қасиеттері н; 
 ұнтақтаудың берілген ұсақтығы мен пульпа тығыздығын ; 
 шикізатқа, шламға, ұнтақталған материалға қойылатын талаптарды; 
 ұнтақтау цикліне берілетін реагенттер нысанын; 
 шламның тығыздығын анықтау тəсілдерін; 
 слесарь ісінбілуге тиіс.
 Материалдарды құрғақ ұнтақтау процесін жүргізу кезінде;
 материалдарды, шикізатты ұнтақтау процесін диірменнің бірнеше сек-

циясында немесе төрт жəне одан артық диірменнен тұратын бір секцияда 
жүргізу кезінде; 

 жарылыс қауіпті шикізатты ұнтақтау процесін жүргізу кезінде - 4-разряд;
 графитті, талькті ұнтақтау процесін жүргізу кезінде; 
 минералды шикізатты сепарациялап жəне өнімдерді ұстап қала отырып, 

ағынды ұнтақ қондырғыларында құрғақ ұнтақтау процесін жүргізу кезінде; 
 материалдарды ұнтақтау процесін аэрокептіру диірмендерінде, тұйық 

ұнтақтау циклді шарсыз диірмендерде ұнтақтау жəне кенді «Каскад» типті 
өздігінен ұнтақтау диірмендерінде сыныптау процесін жүргізу кезінде; 

 байыту сызбасы күрделі материалдарды ұнтақтау жəне сыныптау процесін 
жүргізу кезінде; 

 төрт жəне одан артық диірменнен тұратын бір секцияларды жəне басқа да 
байыту жабдығының: сепараторлардың, гидроциклондардың, конвейерлердің, 
жіктеуіштердің, қоректендіргіштердің жəне тағы басқа автоматты басқару 
жүйесіне бір мезгілде қызмет көрсету кезінде - 5-разряд;

 құрамында алмаз бар материалдарды шарсыз диірменде ұнтақтау 
процесін жүргізу кезінде - 6-разряд.

 89. Ескертпе.
 біліктілігі анағұрлым жоғары диірмен машинисінің басшылығымен жұмыс 

атқарған кезде тарифтеу бір разрядқа төмен жүргізіледі.

18-параграф. Жуу машиналарының машинисі, 2-разряд
 90. Жұмыс сипаттамасы:
 пайдалы қазбаларды астау жумаларында, скрубберлерде, бутарларда, 

вашгердер мен шлюздерде байыту (жуу); 
 құмды, гравийді, қиыршықтасты құм жуғышта, гравий жуғышта жəне жуу 

елеуіштерінде жуу;

 қызмет көрсететін жабдықтың біркелкі толтырылуын жəне сұйық пен жу-
ылатын материал көлемінің қалыпты арақатынасын қадағалау;

 материал мен судың жуу машиналарына берілуін реттеу; 
 байытылған материалды түсіру жəне одан бөгде заттарды алып тастау;
 сусыздандыру жəшіктеріне қызмет көрсету;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 91. Мыналарды:
 астау жумаларының, скрубберлердің, бутарлардың, вашгердер мен 

шлюздердің жəне басқа да жуу жабдығының жұмыс принципін, оларды тол-
тыру мен жұмысын реттеу тəсілдерін;

 байытылған материалдардың қасиеттерін; 
 қосу электр аппаратурасының жұмыс принципін;
 құмды байыту жəне шлюздерде шла мды ұстап қалу технологиясын;
 слесарь ісінбілуге тиіс.

19-параграф. Жуу машиналарының машинисі, 3-разряд
 92. Жұмыс сипаттамасы:
 темір, марганец, хромды жəне басқа да кендерді өнімділігі сағатына50 

тоннаға дейінгі жуу машиналарында байыту;
 жуу машиналарының біркелкі толтырылуын, жуу процесінің дұрыс жүруін, 

элеваторлардың, сорғылардың, су тарату желісінің, жаңқа мен басқа да бөгде 
заттарды алып тастауға арналған механизмдердің жұмысын қадағалау;

 бастапқы кеннің минералогиялық құрамына, материал мен судың түсуіне 
қарай, жуу машинасының жұмыс режимін реттеу;

 байыту сапасын, судың шығысы мен қысымын, ағынның ірілігін, жуу 
машинасының өнімділігін бақылау, оның жұмысындағы ақауларды анықтау 
жəне жою;

 қызмет көрсететін машинаны ағымдық жөндеуге қатысу.
 93. Мыналарды:
 жуу машиналары мен басқа да қосалқы жабдықтың құрылымы мен жұмыс 

принципін;
 байытылатын кеннің физикалық-химиялық қасиеттерін; кенді жуу (байыту) 

процесінің технологиясын;
 жуу машиналарының техникалық сипаттамасын, олардың жұмысын рет-

теу тəсілдерін; 
 сумен жабдықтау сызбасын;
 байытылатын  өнімнің сапасына қойылатын талаптарды; 
 слесарь ісін б ілуге тиіс.

20-параграф. Жуу машиналарының машинисі, 4-разряд
 94. Жұмыс сипаттамасы:
 темір, марганец, хромды жəне басқа да кендерді өнімділігі сағатына50 

тоннадан 100 тоннаға дейінгі жуу машиналарында байыту;
 құрамында фосфор бар кендерді байыту;
 шикізат пен судың берілуін реттеу;
 қолданылатын жабдыққа, автоматты құрылғылар мен қосу аппаратура-

сына қызмет көрсету; 
 гидромонитор жұмысын басқару; 
 зумпфтан шикізат беру кезінде элеватор шөмішін біркелкі толтыру;
 байытылған шикізатты түсіру; 
 қызмет көрсететін жабдықты тазалау.
 95. Мыналарды:
 құрамында фосфор бар кендерді байыту технологиясын; 
 кенді жуу машиналарында байытудың технологиялық процесін жүргізу 

ережесін; 
 байытудың технологиялық процесін реттеу жолдарын;
 қызмет көрсететін жабдықты қосу, тоқтату жəне жұмыс режимі ережесін 

білуге тиіс.
 Темір, марганец, хромды жəне басқа да кендерді өнімділігі сағатына 100 

таннадан жоғары жуу машиналарында байыту кезінде-5-разряд.

21-параграф. Кен орталау машинасының машинисі, 4-разряд
 96. Жұмыс сипаттамасы:
 кен орталау машинасын біліктілігі анағұрлым жоғары кен орталау машина-

сы машинисінің басшылығымен басқару, оның орнын ауыстыру жəне орнату;
 кен орталау машинасының жекелеген тораптарының жұмысын қадағалау;
 қоректендіруші кабельдің барабанға дұрыс оралуын бақылау;
 кен орталау машинасының жабдығын таза жəне жарамды ұстау, жағар 

жəне майлау  материалдарын жеткізу;
 механизмдерді майлау;
 жұмыс өндірісі кезінде машиниске белгі беру; 
 жөндеу жұмыстарына қатысу.
 97. Мыналарды:
 кен орталау машинасының құрылымын, жұмыс принципін; 
 қоймадағы орталау материалдарының орналасуын;
 кеннің жəне басқа да орталанатын материалдарының қасиеттері мен 

химиялық құрамын;
 кенді жəне басқа да шашыраңқы материалдарды орталау əдістерін; 
 майлау материалдарының қасиеттері мен құрамынбілуге тиіс.

22-параграф. Кен орталау машинасының машинисі, 6-разряд
98. Жұмыс сипаттамасы:
 кен массасын қопсыту жəне орталау;
 шашылған материалды конвейерге немесе саңылаулы жаппа траншея-

сына тиеу;
 кен орталау машинасының жерге қосылуын, кабельдер мен трольдердің 

жай-күйін тексеру;
 кен орталау машинасы механизмдерінің жұмысын сынамалау жəне реттеу;
 өлшеу құралдарының көрсеткіштері мен қопсытқыштың жай-күйін 

қадағалау;
 кен орталау машинасы жабдығын техникалық қарау жəне жөндеу.
 99. Мыналарды:
 кен орталау машинасының конструктивтік ерекшеліктерін;
 кенді жəне шашыраңқы материалдарды орталау технологиясын;
 орталау əдісінің агломерат пен шойын сапасына əсерін;
 электротехника негіздерінбілуге тиіс.

23-парагр аф. Кесекше пресінің машинисі, 1-разряд
 100. Жұмыс сипаттамасы:
 кесекше прес үстелінен немесе транспортер лентасынан кесекшелерді 

түсіру;
 кесекшелерді кассеталарға, стеллаждарға, штабельге, вагонеткалар мен 

транспортер лентасына салу;
 кесекшелердің кептіріл уін қадағалау;
 тиеулі стеллаждарды, вагонеткаларды кептірмеге əкету,  босаған вагонет-

каларды кесекшелерді тиейтін жерге əкету; 
 кесекшелерді көлденеңінен жəне тігінен буып байламдау;
 кесекше пресі жұмысындағы ұсақ ақауларды жоюға қатысу.
 101. Мыналарды:
 кесекше пресі мен транспортерлерінің жұмыс принципін; 
 кесекшелерді кептіру режимін; 
 кесекшелерді салу тəртібін;
 қолданылатын айлабұйымдар мен құралды пайдалану ережесін;
 кесекше пресін майлау кезеңділігін жəне майлардың қасиеттерін білуге 

тиіс.

24-параграф. Кесекше пресінің машинисі, 4-разряд
 102. Жұмыс сипаттамасы:
 көмірді, кенді, шихтаны жəне кесекшелеуге арналған басқа да матери-

алдары мен шикізатты вальцті пресстерде жəне электр жетекті штемпельді 
пресстерде престеу процесін жүргізу;

 торфты өнімділігі бір сағатта 3 тоннаға дейінгі кесекше немесе жартылай 
кесекше түрлі типтегі кесекше пресстерде престеу;

 престеу режимін реттеу;
 қызмет көрсететін прес жұмысы мен кесекше немесе жартылай кесекшенің 

шығымын, желдету жүйесін, температура режимін қадағалау;
 шихтаны жəне салқындату (науаларын) дайын кесекше немесе жартылай 

кесекшелерді қабылдауға дайындау;
 қызмет көрсететін престі құрғақ тəсілмен престеуге ауыстыру;
 прес цехының жабдығына қызмет көрсету, өлшеу құралдырының көрсет-

кіштерін, тозаңсыздандыру, салқындату жүйелерін, прес ұшының қызуын, 
транспортерлер жүйесін қадағалау;

 шығарылатын өнімнің сапасын бақылау;
 қызмет көрсететін престерді жұмысқа дайындау, оларды қосу жəне тоқтату; 
 қалып бөлшектері (матрицалар) орнатылғаннан кейін престерді қабылдау; 
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 103. Мыналарды:
 кесекшелеу технологиясы негіздерін; 
 кесекшелеуге арналған бастапқы материалдар мен шикізаттың қасиеттерін;
 қызмет көрсететін пресстердің, бу машиналарының (қозғағыштардың) 

жəне прес цехының қосалқы жабдығының құрылымын, жұмыс режимі мен 
пайдалану ережесін;

 құрғақ жəне сулы тəсілмен престеу кезінде қолданылатын технологиялық 
шикізаттың құрамын; 

 шихтаның төмен түсу есебін; 
 кесекше престері мен бу машинасының жұмыс уақытында қыздыру, қосу 

жəне қызмет көрсету ережесін; 
 алдын алу құрылғылары мен өлшеу құралдарының жұмыс принципі мен 

оның механизмдерін басқару ережесін;
 матрицаларды құрастыру жəне орнату тəртібін; 
 энергиямен қамтамасыз ету, бу жəне престі қыздыру жəне суыту үшін су 

беру сызбасын; 
 тозаңсыздандыру жүйесін; 
 электроника, жылу техникасы, электр техникасы негіздерін; 
 слесарь ісін білуге тиіс.
 Көмірді, кенді, шихтаны жəне кесекшелеуге арналған басқа да материал-

дары мен шикізатты бу қозғағышы бар штемпельді пресстерде немесе торфты 
өнімділігі сағатына 3 тоннадан жоғары кесекше немесе жартылай кесекше 
түрлі типтегі кесекше пресстерде престеу кезінде -5-разряд.

  104. Ескертпе.
 біліктілігі анағұрлым жоғары кесекше пресі машинисінің басшылығымен 

жұмыс атқарған кезде тарифтеу бір разрядқа төмен жүргізіледі.

25-параграф. Қоректендіргіш машинисі, 2-разряд
 105. Жұмыс сипаттамасы:
 пластиналы, ленталы, вибрациялық, тарелкалы жəне басқа да қорек тен-

діргіш жұмысын қадағалау;
 қызмет көрсететін жабдықты қосу, тоқтату; 
 материалда рдың жармалағыштарға, електерге, қоректендіргіштерге, кон-

вейерлерге, диірменге, жіктеуіштерге, кептіру барабандарына жəне басқа да 
механизмдерге реттеу;

 берілетін материалдардан бөгде заттарды алып тастау; 
 материалдардың кептелуін болдырмау;
 конвейерлер мен қоректендіргіштерді қосу жəне тоқтату;
 қызмет көрсететін жабдықты тазалау жəне майлау, оның жұмысындағы 

ақауларды анықтау жəне жою.
 106. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымын, жұмыс принципін; 
 жабдықты жəне дабылды автоматты бұғаттау схемасын;
 конвейерлер мен қоректендіргіштерді қосу жəне тоқтату тəртібін;
 кептіргішке түсетін концентраттар қасиеттерін; 
 майлау жүйесін; слесарь ісін білуге тиіс.
 Пиритті жəне флюоритті концентраттарды ірі ұнтақтау жəне кептіруде 

көмір шұңқырларының, бастапқы бункерлердің қоректендіргішіне қызмет 
көрсету кезінде - 3-разряд.

26-параграф. Басқару пультінің операторы, 2-разряд
 107. Жұмыс сипаттамасы:
 технологиялық процестерді жəне жармалау, байыту, кесекшелеу, 

агломерациялық фабрикалардың (цехтардың, учаскелердің, қондырғылардың) 
өнімділігі (сомаланған) сағаты на 50 тоннаға дейінгі жабдығын өлшеу 
құралдарының көрсеткіштері бойынша жəне байланыс құралы бойынша алы-
натын деректер бойынша басқару пультінен басқару;

 шикізат пен материалдардың тоқтаусыз берілуін қамтамасыз ету;
 жабдықтың берілген жұмыс режимін ұстау, оны қашықтықтан қосу жəне 

тоқтату, жұмыстың сандық жəне сапалық көрсеткіштерін есебін жүргізу;
 басқару пульті мен коммуникациялардың жай-күйін қадағалау.
 108. Мыналарды:
 технологиялық процесс сызбасын; 
 автоматика мен бұғаттау жұмыс принципін;
 қызмет көрсететін жабдық пен аспирациондық жүйелердің орналасуын, 

олардың жұмыс режимін;
 өлшеу құралдары мен басқару пультінің дабылын; 
 сигнализация жəне байланыс жүйесінбілуге тиіс.

27-параграф. Басқару пультінің операторы, 3-разряд
 109. Жұмыс сипаттамасы:
 технологиялық процестерді жəне жармалау, байыту, кесекшелеу, агломе-

рациялық фабрикаларды ң (цехтардың, учаскелердің, қондырғылардың) 
өнімділігі (сомаланған) сағатына 50 тоннадан 300  тоннаға дейінгі жабдығын 
басқару пультінен басқару;

 басқару пультінен шахта сұрыптамасын, кен, көмір жəне сланец шахтала-
ры мен разрездерінің үстіңгі жабдық кешенін, олардың өнімділігіне қарамастан 
басқару;

 автоматтандырылған өндірістің технологиялық процесінің жекелеген 
параметрлерін аспаптардың көрсеткіштері бойынша басқару пультінен 
бақылау, процесс параметрлерін түзеу, реттеу;

 автоматтты реттегіштерді жəне аспаптарды қадағалау.
 110. Мыналарды:
 қызмет көрсететін учаскенің технологиялық процесі негіздерін; 
 басқару пультінен басқарылатын жабдықтың жұмыс принципін;
 технологиялық процесті бақылау əдістерін;
 процестің жарық схемасын; 
 электротехника, механика негіздерінбілуге тиіс.

28-параграф. Басқару пультінің операторы, 4-разряд
 111. Жұмыс сипаттамасы:
 технологиялық процестерді жəне жармалау, байыту, кесекшелеу, 

агломерациялық фабрикалардың, топырақ өндірісі цехтарының (учаскелердің, 
қондырғылардың) өнімділігі (сомаланған) сағатына 300 тоннадан 800 тоннаға 
дейінгі жабдығын басқару пультінен басқару;

 бір учаскенің, бір өндірістің технологиялық процесінің толық циклін жүзеге 
асыру кезінде технологиялық процес пен жабдықты автом аттандырылған 
өндірістің басқару пультінен басқару;

 автоматты реттеу жүйесін бақылау жəне қызмет көрсету;
 тиелетін жəне жұмсалатын материал мен шикізаттың саны мен сапасын, 

дайын өнім шығымын өлшеу жəне автоматика құралдарының көрсеткіштері 
бойынша бақылау; 

 учаскенің технологиялық жұмысшыларымен жедел байланысты жүзеге 
асыру;

 технологиялық процесті жүргізудегі оны бұзушылықтарды жою;
 аспаптардың көрсеткіштерін өндірістік журналға тіркеу; 
 автоматика жүйесінің жұмысындағы ұсақ ақауларды жою.
 112. Мыналарды:
 қызмет көрсет етін учаскенің, өндірістің технологиялық схемасын; 
 қызмет көрсететін жабдықтың, өлшеу жəне  автоматика құралдарының 

құрылымын;
 қызмет көрсететін учаске коммуникациясының технологиялық сызбасын;
 автоматты жүйелердің, аспаптардың жұмысындағы ақауларды жою 

тəсілдерін;
 бастапқы жəне дайын өнімдерге қойылатын талаптарды;
 техникалық шарттар мен мемлекеттік стандарттарды; 
 орындалатын жұмыс шегінде өндіріс технологиясы негіздерін білуге тиіс.

29-параграф. Басқару пультінің операторы, 5-разряд
 113. Жұмыс сипаттамасы:
 технологиялық процестерді жəне жармалау, байыту, кесекшелеу, агломе -

рациялық өнімділігі (сомаланған) сағатына 800 тоннадан жоғары фабри-
калардың (цехтардың, учаскелердің, қондырғылардың) жабдығын басқару 
пультінен басқару;

 технологиялық процестерді жəне өнімділігі (сомаланған) сағатына 
500 тоннаға дейін өңделген өнім беретін жабдықты бас басқару пультінен 

(Жалғасы. Басы 31-34-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 31-35-беттерде) 

(Жалғасы 37-бетте) 

өлшеу құралдарының көрсеткіштері мен электронды-есептеу машинасының 
мəліметтері бойынша басқару;

 технологиялық процесс параметрлерін реттеу;
 технологиялық жабдықтың жұмыс режимін сигнализация құрылғыларының 

көрсеткіштері бойынша ұстап тұру;
 түрлі учаскелердің технологиялық операцияларының бірлескен өзара 

əрекетін жүзеге асыру;
 шикізаттың, қосалқы материалдардың, электр энергиясы мен технологиялық 

процестің басқа да көрсеткіштерін бақылау жə не реттеу; 
 шикізаттың, қосалқы материалдардың, жартылай фабрикаттардың 

шығысын, өндірістің барлық деңгейлері бойынша дайын өнім шығымын есеп-
теу жəне есепке алу;

 аспаптардың ақпаратын тексеру;
 технологиялық процестің сандық жəне сапалық параметрлерін, техноло-

гиялық жабдық жүктемесін есепке алу;
 жармалау, байыту, кесекшелеу, агломерациялық фабрикалар жабдығының 

жұмысындағы ақаулар мен өндіріс технологиясын бұзушылықтарды анықтау 
жəне жою;

 учаскелердің жұмысын үйлестіру жəне технологиял ық процесті басқару 
пультінің барлық автоматты құрылғыларының тоқтаусыз жұмыс істеуін 
қамтам асыз ету.

 114. Мыналарды:
 қызмет көрсететін өндірістің технологиялық схемасын;
 жармалау, байыту, кесекшелеу, агломерациялық фабрикалар мен автома-

тика жүйесінің жабдығының конструктивтік ерекшеліктерін, өндірістік процесті 
автоматтандыру схемасын;

 технологиялық процесс барысында анықталған ауытқуларды жою тəсіл-
дерін;

 электротехника, жылу техникасы, электроника негіздерінбілуге тиіс.
 Өнімділігі (сомаланған) сағатына500 тоннаға дейін өңделген өнім беретін 

жабдықты бас басқару пультінен өлшеу құралдарының көрсеткіштері мен 
электрондық-есептеу машинасының мəліметтері бойынша басқару кезінде 
- 6-разряд.

30-параграф. Қалдық шаруашылығын реттеуші, 2-разряд
 115. Жұмыс сипаттамасы:
 дамбаны өздігінен ағып жуылатын кезде қалдық учаске бойынша тара-

тып ағызу;
 қалдықты қоймалау көлемі жылына 1,0 миллион текше метрге дейінгі 

қалдық қоймасына қызмет көрсету;
 қалдық қоймасы дамбасының жай-күйін жəне қалдықтың гранулометриялық 

құрамын қадағалау; 
 учаске бойынша қалдық ағынының жылдамдығын реттеу;
 ағызу тазалығы мен шлам тұндырғыштың толуын, құдықтардың жай-күйін 

қадағалау;
 түрлі материалдардан дамбы тұрғызу жəне үлкейту, оларды бекіту жəне 

тегістеу;
 қалдық шаруашылығы трассаларын қарау;
 құбырлар мен дамбалардағы ақауларды анықтау;
 еңістерді бекіту жəне суағар арна жүргізу; 
 сорғыларға, сифондарға, өткізу құдықтарына, пульпа құбырлар мен қалдық 

шаруашылығының басқа да имараттарына қызмет көрсету;
 қызмет көрсету жəне оларды жөндеуге қатысу.
 116. Мыналарды:
 қалдықтарды таратып құю жəне оны учаске бойынша ауыстыру тəртібі 

мен ережесін;
 қалдықтың физикалық қасиеттерін жəне оны тұндыру процесі негіздерін;
 қалдық қоймасының орналасу схемасынжəне оның шекті сыйымдылығын;
 дамбыларды ағын бұзуынан қорғау тəсілдері;
 қалдықты қайта ай дау сорғыларының жұмыс принципін; 
 дамба нысанын жəне оларды тұрғызу ережесін;
 дамбаның су өткізбейтіндей етіп жасауға қажетті материалдарды; дамба 

қабырғаларын көтеру, салу, тегістеу жəне нығыздау тəсілдерін; 
 қызмет көрсететін учаске трассасын; 
 дамбалар мен құбырлардың ақауларын жою тəсілдерінбілуге тиіс.
 Көмір жəне шлам тұндырғыштарға қызмет көрсету кезінде - 1-разряд;
 дамбаның өздігінен ағып жуылу интенсивтілігі жылына 1,5 миллион тек-

ше метрге дейінгі қалдық шаруашылығына қызмет көрсету кезінде - 3-разряд;
 дамбаның өздігінен ағып жуылу интенсивтілігі жылына 1,5 миллион текше 

метрден артық қалдық шаруашылығына қызмет көрсету кезінде - 4-разряд.

31-параграф. Сепараторшы, 3-разряд
 117. Жұмыс сипаттамасы:
 электр магнитті, электростатикалық, винтті, полиградиентті сепаратор-

ларда сепарациялау процесін жүргізу;
 қызмет көрсететін сепараторлардың, жуғыштардың, гидроараластыр-

ғыштардың жұмысын қадаға лау;
 кеннің, концентраттың сапасына жəне қалдықтардағы кен шығынына қарай 

токтың магнитті ө рісі мен күшін реттеу;
 қызмет көрсететін жабдықты қосу жəне тоқтату;
 кеннің, судың берілуін, байыту өнімінің шығымын реттеу;
 материалдардың сепараторларға біркелкі таратылуын жəне берілуін 

реттеу;
 өлшеу құралдарының көрсеткіштерін қадағалау;
 гидросепарациялау кезінде пульпаның сілтілігін анықтау;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 118. Мыналарды:
 қызмет көрсететін сепараторлардың, жуғыштардың, гидро-араластырғыш-

тардың жəне басқа да жабдықтардың құрылымы мен жұмыс принципін; 
 сепарациялау процесі негіздерін; 
 байыту процесінің технологиясы мен режимін; 
 алынатын байыту өнімдерінің магниттік қасиеттерін; 
 қабылдауыш реле сəулесі ағынын ыңғайлау ережесін;
 пайдалы қазбалар сыныптамасын; 
 электротехника негіздерін; 
 электрослесарь ісін; 
 қызмет көрсететін сепараторларды техникалық пайдалану ережесін;
 өндірістік журналды толтыру тəртібін; 
 байытылатын шикізаттың жəне ілеспе жыныстар мен минералдардың 

қасиеттерін; 
 ауыр суспензияларды дайындау жəне регенерациялау технологиясын;
 алынатын байыту өнімдерін сақтау режимін; 
 майлы жақпалардың құрамын жəне технологиялық судың температура-

сына қарай олардың өзгеруінбілуге тиіс.
 Сепарациялау процесін магнитті, пневматикалық, адгезионды-жабысқыш 

сепараторларда; 
 өнімділігі сағатына 15 тоннаға дейінгі электромагнитті валкалы сепара-

торларда;
 сомаланған өнімділігі сағатына 50 тоннаға дейінгі коронно-электростати-

калық жəне трибоэлектрлі сепараторларда жүргізу кезінде - 4-разряд;
 сепарациялау процесін автоматты режимде істейтін магнитті сепаратор-

ларда, рентгеносепаратор қондырғыларында немесе элеватор доңғалақты 
сепараторларда; 

 өнімділігі сағатына 15 тоннадан жоғары электромагнитті валкалы сепа-
раторларда; 

 сомаланған өнімділігі сағатына 50 тоннадан жоғары коронды-электро-
статикалық жəне трибоэлектрлі сепараторларда жүргізу кезінде; 

 сепарациялау процесін геологиялық барлау жұмыстарында, түрлі типтегі 
сепараторларда жүргізу кезінде; 

 түсті метал кенін, кен-химия шикізатын, құрамында алмаз бар концентрат-
ты ауыр суспензиялар мен сұйықтарда, байыту өнімдерін қабылдап, өңдеп, 
тексеріп, есебін жүргізіп, ресімдеп жəне тапсыра отырып түрлі типтегі сепа-
раторларда жүргізу кезінде -5-разряд;

 байыту процесін əртүрлі типтегі сепараторларда жүргізу кезінде; 
 өнімді кассаға тапсыру; 
 геологиялық барлау жұмыстарына құжаттама ресімдеу кезінде-6-разряд.
 119. Ескертпе:
 жұмысты біліктілігі анағұрлым жоғары сепараторшының басшылығымен 

орындау кезінде тарифтеу бір разрядқа төмен жүргізіледі.

32-параграф. Сұрыптаушы, 1-разряд
 120. Жұмыс сипаттамасы:
 пайдалы қазбаны, шикізатта, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімді, 

өндіріс қалдығын сыртқы белгісі бойынша қолмен сұрыптау;
 пайдалы қазбадан бос жыныс пен бөгде заттарды жəне жыныстан тауар-

лы өнім  кесектерін іріктеп алу;
 материалды сұрып бойынша бөлу;
 іріктелген жынысты, пайдалы қазбаны жəне басқа да сұрыпталатын ма-

териалдарды көлік құралдарына тиеу;
 жынысты бункерге жəне люктерге лақтыра отырып жинау;
 шойтастарды ұнтақтау; 
 сұрыптауышқа, дайын өнім бункерлеріне жəне бункер астындағы транс-

портерлерге қызмет көрсету;
 електерге, қоректендіргіштерге қызмет көрсетуге қатысу; 
 пайдалы қазбаны қайта тазалау жəне сұрыптамалаумен, дайын өнім 

бункерлерін толтырумен жəне тазалаумен байланысты жұмыстарды орындау;
 транспортерлердің біркелкі қоректендірілуін қадағалау;
 сұрыпталған материалдарды қабылдау, тапсыру жəне өлшеу, штабельге 

немесе көлік құралдарына салу;
 вагондарды толық тиелмеуіне немесе бос жыныспен қоқыстануына қарай 

бракка шығару;
 шаблонмен тиелу толықтығын тексеру;
 қабылданған шəкіл бойынша тиелмей қалуына жеңілдік беру;
 сирек жəне асыл металдарды өндіру кəсіпорындарында - кен ұсақтарын 

сыпырып жинау;
 қабылданған пайдалы қазбаны жəне оның қоқыстануын есепке алу.
 121. Мыналарды:
 пайдалы қазбаны бос жыныстан ерекшелендіретін сыртқы белгілерді; 
 пайдалы қазбаның негізгі қасиеттерін, сұрпы мен маркасын; 
 əртүрлі өн ім сұрыптарының сыртқы белгілерін; 
 пайдалы қазба кесектерінің шекті ірілігін; 
 штабельге не месе көлік құралдарына салу ережесін;
 пайдалы қазбаға қойылатын мемлекеттік стандарт талаптарын; 
 оны қабылдау, тапсыру жəне құжаттаманы ресімдеу ережесін, пайдалы 

қазба сұрыптары бар бункерлердің орналасуын; 
 електердің, сұрыптауыштардың, транспортерлердің, элеваторлардың 

жұмыс принципін, оларды майлау жүйесін; 
 қосу айлабұйымдарының орнатылған жерлерін; 
 кен жынысын өлшеу жəне есебін жүргізу ережесінбілуге тиіс.
 Торфоплиталарды сұрыптау, крюдті іріктеу кезінде; 
 сирек жəне асыл металдарды сұрыптау кезінде; 
 янтарды сұрпы мен ірілігі бойынша сұрыптау кезінде; 
 асбесті сұрыптамалау кезінде; 
 сұрыптау үстелдерінде, пневможіктеуіштерде сұрыптау кезінде- 2-разряд.

33-параграф. Фильтрлеуші, 2-разряд
 122. Жұмыс сипаттамасы:
 пульпаны сүзу процесін қысымсыз кезеңдеп жұмыс істейтін нутч-сүзгілерде, 

вакуум-сүзгілерде, рамалы сүзгі-пресстерде, қалта сүзгілерде жүргізу; 
 сүзгілердің берілген режимге сəйкес толтырылуын жəне жүктелуін реттеу;
 сүзгілерді қосу жəне тоқтату;
 сүзгілерді қосу шламнан тазарту;
 сүзгі рамаларды, құбырларды жуу;
 қысымды, вакуумді, сүзілген сұйықтың тазалығын, пульпаның, жуатын 

судың берілуін өлшеу құралдырының көрсеткіштері мен талдау нəтижелері 
бойынша бақылау жəне реттеу;

 сынама іріктеу;
 сүзгі аппараттарына, коммуникацияларына, жинауыштар мен қосалқы 

жабдықтарға қызмет көрсету;
 рамалар мен полотноларды, зарарсыздандыру торшасын, сүзгілерді, 

құбырларды ауыстыру, бөлшектеу;
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге қатысу; 
 өндірістік журналды жүргізу.
 123. Мыналарды:
 сүзу процесі не гіздерін; 
 сүзу режимін;
 қызмет көрсететін негізгі жəне қосалқы жабдықтың құрылымын, жұмыс 

принципін жəне пайдалану ережесін;
 коммуникациялардың, құбырлардың жəне желдеткіш схемасын; 
 шикізаттың физикалық-химиялық қасиеттерін;
 шикізатқа жəне дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды білуге тиіс.

34-параграф. Фильтрлеуші, 3-разряд
 124. Жұмыс сипаттамасы:
 пульпаны сүзу процесін ленталы, барабанды сүзу аппараттарында, үздіксіз 

жұмыс істейтін вакуум-сүзгілерде, дискілі сүзгілерде жəне сүзу алаңы 100 шар-
шы метрге дейінгі сүзгі-пресстерде жүргізу;

 сүзу аппараттарын басқару жəне қызмет көрсету, оларды вакуумды жəне 
компрессорлық жүйелерге қосу;

 сорғылар мен қызмет көрсететін басқа да жабдықтың жұмысын бақылау 
жəне реттеу;

 тұндырылған қабаттың қалыңдығына қарай сиреудің, пульпаның берілу 
қарқындылығын, сүзгі жүктемесін, сүзу процесінің қысымы мен режимін, 
ерітінділердің тазару деңгейін өлшеу құралдарының көрсеткіштері мен талдау 
нəтижелері бойынша бақылау жəне реттеу;

 қызмет көрсететін жабдықты қосу жəне тоқтату;
 сүзгілерді тазарту, сүзгі рамалар мен құбырларды жуу;
 шөкпе гидратта қысымдалған ауамен кезеңдеп тазартып тұру;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;
 автоматты сүзгілерге қызмет көрсету;
 рамалар мен полотноларды, зарарсыздандыру торшасын, сүзгілерді, 

құбырларды ауыстыру, бөлшектеу; 
 қызмет көрсету аймағын жинау.
 125. Мыналарды:
 сүзу технологиясын; 
 сүзу аппараттарының, вакуум-сорғыштары мен қызмет көрсететін басқа 

да жабдықтардың құрылымын, жұмыс принципін; 
 қысымды, сиретуді реттеу тəсілдерін; 
 күлсіздендіру тəсілдерін;
 концентраттардың қасиеттерін; 
 сүзілген ерітінді сапасына қойылатын талаптарды; 
 өнімнің физикалық қасиеттерін;
 коммуникациялардың, арматураның, құбырлардың схемасын; 
 сигнализация жүйесін;
 процесті автоматты жүргізу схемасын; 
 қысым астын да жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз пайдалану ережесін; 
 б ақылау аспаптарын пайдалану жəне сүзу процесін реттеу ережесін; 
 бақылау талдауды жүргізу əдістерін білуге тиіс.
 Пульпаны сүзу процесін берілген бағдарлама бойынша автоматты ре-

жимде қысыммен жəне барабанды сүзгіштермен бір кешенде жұмыс істейтін 
шырақты сүзгілерде, сүзу алаңы 100-ден 200 шаршы метрге дейінгі дискілі 
сүзгілерде жəне ленталы, аппараттарында, үздіксіз вакуум-сүзгілерде, дискілі 
сүзгілерде жəне сүзу алаңы 100-ден 500 шаршы метрге дейінгі сүзгі-пресстерде 
жүргізу жүргізу кезінде- 4-разряд;

 пульпаны сүзу процесін сүзу алаңы 200 шаршы метрден жоғары дискілі 
сүзгілерде жəне ленталы, аппараттарында, үздіксіз вакуум-сүзгілерде, дискілі 
сүзгілерде жəне өлшеу жəне автоматика құралдарымен жарақтандырылған 
сүзу алаңы 500 шаршы метрден жоғары сүзгі-пресстерде жүргізу кезінде - 
5-разряд.

35-параграф. Тиеуші, 1-разряд
 126. Жұмыс сипаттамасы:
 материалдарды қызмет көрсететін аспаптың немесе агрегаттың шұңқы-

рына қолмен тиеу;
 кенді ішінара қайлалау жəне лақтырып үю.
 127. Мыналарды:
 материалдарды жуу процесі технологиясын; 
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылымы мен жұмыс принципін білуге тиіс.

36-параграф. Тозаң түсіруші, 2-разряд
 128. Жұмыс сипаттамасы:
 циклондарды, желобтарды, құбырларды, тозаң камераларын, 

айналма пештерді, скрубберлерді, тоңазыту барабандарын, қоныш сүзгілері 
мен а лаңшаларды тозаңнан тазарту;

 тозаңды жинау жəне тиеу;
 тозаңды шұңқыр арқылы қолмен жəне механикалық тəсілмен шығару;
 тозаңды тасымалдау; жолдарды тазалау;
 тозаң камераларындағы саңылау мен сормаларды жою;
 қоныштарды сүзгіден алу, оларды тазалау жəне жөндеу;
 қоныштарды жаңадан əзірлеу, сұрыптау жəне ауыстыру;
 қызмет көрсететін жабдықтың ақауларын анықтау жəне жою, оны жөндеу 

дайындығына жəне жөндеуге қатысу.
 129. Мыналарды:
 тозаңның негізгі қасиеттерін; 
 камералардың, шұңқырлардың, қоныш сүзгілерінің, скрубберлердің, ци-

клондар мен басқа да шаң ұстағыш қондырғыларының құрылымын;
 тозаңның, газдардың, желдеткіш пен газ құбырлары қиыспаларының, су 

жеткізгіштер мен айналма пешті жəне бункерлерлі қондырғылардың қозғалыс 
схемасын;

 слесарь ісі негіздерінбілуге тиіс.

37-параграф. Флотатор, 4-разряд
130. Жұмыс сипаттамасы:
 флотация процесін берілген схема бойынша жүргізу;
 берілген флотация режимін жəне пульпаның тығыздығын қамтамасыз ету;
 пульпаның түрлі типтегі флотация машиналарына үздіксіз жəне біркелкі 

түсуін, байыту өнімінің шығымы мен сапасын, флотация машиналарының 
жүктемесін, алынатын көбік өнімінің саны мен жұмсалатын реагенттердің са-
нын қадағалау;

 пневматикалық флотация машиналарындағы қысымдалған ауаның 
қысымын реттеу;

 автоматты аспаптардың жұмысын қадағалау;
 флотация қалдығын шығару; 
 қызмет көрсететін флотация жəне қосалқы жабдықты басқару жəне қыз-

мет көрсету, оның жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою, тазалау жəне 
майлау;

 реагенттер шығысын есептеу;
 өндірістік журналды жүргізу;
 алмазды концентратты флотациялау процесін жүргізу.
 131. Мыналарды:
 флотациялау технологиясы мен схемасын; 
 флотация жабдығының құрылымын, жұмыс принципін; 
 реагенттердің нысынын, номенклатурасын, олармен жұмыс істеу жəне 

сақтау ережесін;
 реагенттердің қасиеттерін жəне олардың флотациялау процесіне əсерін; 
 концентраттар мен қалдықтарға арналған қолданыстағы техникалық 

шарттарды; 
 флотация өнімін сынамалау ережесін; 
 слесарь ісін білуге тиіс.
 Флотациялау процесін күрделі емес схема бойынша зертханалық 

жабдықта, концентрациялық үстелдерде жүргізу кезінде - 3-разряд;
 флотациялау процесін: күрделі схема бойынша, екі немесе одан артық 

компонент алу кезінде; 
 16 текше метр жəне одан да жоғары флотация камераларына қызмет 

көрсету кезінде; 
 флотациялау процесін дайын концентрат беретін қайта тазалау машина-

ларының жеткеру секцияларында жүргізу кезінде - 5-разряд.
 132. Ескертпе.
 Жұмысты біліктілігі анағұрлым жоғары флотатордың басшылығымен 

орындау кезінде тарифтеу бір разрядқа төмен жүргізіледі.

 38-параграф. Центрифугалаушы, 2-разряд
 133. Жұмыс сипаттамасы:
 қат ты өнімдерді сусыздандыру (сығу) немесе кристалды немесе қатты фа-

залы жарма суспензияны шөгіндіні қолмен немесе ауырлық күшінің қысымымен 
шығара отырып, кезеңдік жұмыс істейтін қалыпты сүзу центрифугаларында 
бөлу процесін жүргізу;

 центрифуга барабанын қолмен өнімге толтыру, центрифуганы тежеу, 
босату жəне тоқтату;

 центрифугалау процесінің аяқталу сəтін көру немесе талдау нəтижелері 
бойынша анықтау;

 сүзгіш материалдарды, жуу жəне ауыстыру, ағындар мен қарау шыны-
ларын тазарту;

 май құю;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою;
 өндірістік журналды жүргізу.
 134. Мыналарды:
 центрифугалардың жұмыс принципін; 
 центрифугалау процесі негіздерін; 
 өнімнің жол берілетін шекті ылғалдылығы процентін;
 центрифугалау процесінің аяқталу сəтін анықтайтын сыртқы белгілер мен 

талдау нəтижелері көрсеткіштерін білуге тиіс.

39-параграф. Центрифугалаушы, 3-разряд
 135. Жұмыс сипаттамасы:
 қатты өнімдерді сусыздандыру (сығу) немесе кристалды немесе қатты фа-

залы жарма суспензияны шөгіндіні қолмен немесе ауырлық күшінің қысымымен 
шығара отырып, кезеңдік жұмыс істейтін қалыпты сүзу центрифугаларында 
бөлу процесін жүргізу;

 мынадай: кірлеген сұйықтарды немесе қатты өнімдер ді мөлдірлеу (ағарту), 
шамалы қатты фазалы, нашар сүзілетін əртектес қоспаларды бөлу неме-
се қатты өнімдерден сұйықты бөліп шығару процестерін кезеңдеп немесе 
үздіксіз жұмыс істейтін автоматты түсіретін (пышақты немесе қырғылы түсіру, 
шнекті немесе соқпалы түсіру), жылдам немесе ерекше жылдам тұндырғыш 
центрифугалардағы ортадан тепкіш күш көмегімен жүргізу;

 өнімді ортадан тепкіш күш əсерімен автоматты түсіру жəне тиеу, жуу, булау;
 өлшеу құралдарының көрсеткіштері бойынша өнімнің тиелуін, ұ нтақталған 

немесе шайылған шөгіндінің түсірілуін жəне саны, деңгейі,  үлес салмағы 
бойынша судың берілуін бақылау жəне реттеу центрифугаларды берілген 
режимге баптау;

 центрифугаларды, сорғылар мен тасымалдау құралдарын қосу жəне 
тоқтату;

 өнімді бақылау талдау жүргізу;
 қарау жəне талдау нəтижелері бойынша центрифугалау процесінің 

аяқталғанын анықтау;
 зарарсыздандырушы ерітінділерді дайындау, қызмет көрсететін жабдықты 

өңдеу.
 136. Мыналарды:
 қызмет көрсететін центрифугалардың, қосалқы жабдықтың, арматураның, 

коммуникациялардың құрылымын;
 центрифугалаудың технологиялық режимін жəне оны өлшеу құралдарының 

көрсеткіштері бойынша реттеу тəсілдерін;
 өлшеу құралдары пайдалану ережесін; 
 өнімді бақылаудың талдау жүргізу əдістерін білуге тиіс.

40-параграф. Центрифугалаушы, 4-разряд
 137. Жұмыс сипаттамасы:
 үлес салмағы əртүрлі сұйықтарды құрамдас бөліктерге бөлу (немесе 

мөлдірлеу); 
 біртектес қоспаларды таратып бөлу немесе концентрациялау процесін 

ерекше жылдам центрифугаларда (құбырлы немесе тəрелкелі сұйықтықты 
сепараторларда) немесе басқару бағдарламасы бар, ортадан тепкіш күш 
қысымымен түсіретін центрифугаларда жүргізу;

 центрифугалаудың толық циклінің жекелеген элементтерінің жəне тұтастай 
процестің кезектілігі мен ұзақтығын реттеу; 

 қызмет көрсететін жабдықты жөндеу.
 138. Мыналарды:
 бөлінетін өнімдердің қасиеттері мен олардың үлес салмағын; 
 өнімдердің бөліну немесе концентрациялау процесінің ұзақтығын;
 басқару бағдарламасы бар центрифугаларды басқару ережесін; 
 слесарь ісінбілуге тиіс.
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(Жалғасы. Басы 31-36-беттерде) 

(Жалғасы 38-бетте) 

41-параграф. Шламдаушы - бассейнші
 139. Жұмыс сипаттамасы:
 шлам бассейндері мен шлам құбырларына қызмет көрсету, олардың 

жай-күйін тексеру; 
 бассейндерге шлам толтыру;
 бассейндердегі шламды қысылған ауа көмегімен араластыру;
 шлам қоймасындағы судың деңгейін реттеу;
 шығыр көмегімен мұнараның түсірмелі жаппа терезелерін көтеру жəне 

түсіру;
 бөгетті, су лақтыру құрылғыларын, сорғылардың жұмысын қадағалау;
 шламның тұндырғыштан уақтылы жіберілуін жəне ағызу құрылғыларының 

шайылуын қамтамасыз ету;
 шлам бассейндері мен шлам құбырларын қоюланған қатты шлам шөгін-

дісінен жəне жиналған қатты қоспалардан құралдың көмегімен тазалау, шлам 
құбырларын сумен шаю; 

 бассейнге келіп түскен жəне бассейннен шығарылған шламның есебін алу;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне жою.
 140. Мыналарды:
 бассейндердің, шлам құбырларының, шлам қоректендіргіштердің, су 

құбырлары мен кəріздің құрылымы мен схемасын;
 электр қозғағыштарды ң, шлам коммуникацияларының, насостардың, 

шығырлар мен басқа да қосалқы жабдықтардың құрылымы мен жұмыс 
принципін;

 шлам құбырларын бөлшектеу жəне құрастыру тəсілдерін;
 бөгет жəне су лақтырушы құрылғыларды пайдалану нұсқаулықтарын; 
 сорғыларды, электр қозғағыштары мен түсірмелі жаппа терезелерді көтеру 

жəне түсіру жөніндегі шығырларды пайдалану жөніндегі талаптарды;
 шламды араластыру технологиясы негіздерін; 
 шикізат қоспасын беру сызбасын жəне оны реттеу тəсілдерін; 
 шламға енетін шикізат құрамын жəне шикізат қоспасының сапалық си-

паттамасын;
 қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы ақауларды анықтау жəне  жою 

тəсілдерін; 
 слесарь ісін білуге тиіс.
 Көмір байыту фабрикала рының шлам бассейндеріне қызмет көрсету 

кезінде- 2-разряд;
 шығарылатын шлам көлемі жылына 50 миллион текше метрге дейінгі 

шлам қоймасының шлам бассейндеріне қызмет көрсету кезінде - 3-разряд;
 шығарылатын шлам көлемі жылына 50 миллион текше метрден артық 

шлам қоймасының шлам бассейндеріне қызмет көрсету кезінде - 4-разряд.

4-тарау. Кен жəне алтын араласқан пайдалы қазбаларды шығару 
жəне байыту жұмыстарына арналған разрядтар бойынша жұмысшы 

кəсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Құрамында алтын бар кендерді байыту аппаратшысы, 
2-разряд

 141. Жұмыс сипаттамасы:
 құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байытудың технологиялық 

процесін жүргізуге қатысу: вакуумды тұндырғыштарда цианид ерітінділерінен 
асыл металдарды тұндыру, құрамында асыл металдар бар шламдарды 
химиялық өңдеу, реагенттер, қышқылдар ерітінділерін дайындау;

 вакуумды-тұндырғыш аппараттарға, сөлалу чандарына, тұндыру зумп-
фтерге, шламдарды айдау кезінде сорғыларға, диірмендерге, арала стырғыш 
чандарға, экстракторларға жəне басқа да жабдықтарға қызмет көрсету;

 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысын қадағалау;
 қатты шламдарды ауыстыру жəне сұйық шламдарды айдау, оларды еріткіш 

араластырғыш чандарға, ұсату үшін диірмендерге тиеу;
 диірмендерді шарлармен толтыру; 
 эфельдерді салу чандарынан, зумпфтерден, үйінділерден түсіру, оларды 

өңдеуге қатысу;
 эфельдерді тиеу; 
 эфельдерді вагондарға тиеу жəне оларды тасымалда у;
 экстракторлардағы цинк жоңқасын тиеу жəне алтынмен боялған  цинк 

жоңқасы мен алтын қоқырларды түсіру, басылып қалған жоңқаларды жұмсарту, 
оларды қоқырлардан тазарту;

 ерітінділердің экстракторларға келіп түсуін қадағалау;
 таза цинк жоңқаларын қорғасындату; 
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды жоюға 

қатысу.
 142. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың міндетін, жұмыс қағидатын; 
 құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байыту технологиясы бой-

ынша жалпы мəліметтерді; 
 шламдарды диірмендерге тиеу тəсілдерін;
 шламдарды диірмендерге тиеу ережесін; 
 қолданылатын қышқылдардың, ерітінділердің қасиеттерін;
 цианидті, цианид ерітінділерін, қышқылдарын, еріткіштерін, қорғасын 

қабаттарын жəне басқа химиялық агрессивті заттарды пайдалану ережесін;
 эфельдерді чандарға тиеу жəне түсіру, тұндырғыш зумпфтерден түсіру 

ережесін;
 экстракторларды тиеу жəне түсіру ережесін;
 құбырлардың орналасу тəсімін; 
 қызмет көрсету жабдықтарын майлаудың жүйесі мен мерзімділігін білуге 

тиіс.

2-параграф. Құрамында алтын бар кендерді байыту аппаратшысы, 
3-разряд

 143. Жұмыс сипаттамасы:
 құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байытудың технологиялық 

процесін жүргізу: вакуумды тұндырғыштарда цианид ерітінділерінен асыл ме-
талдарды тұндыру;

 реагенттердің, қышқылдардың ерітінділерін дайындау; 
 құраушыларды мөлшерлеу; 
 алтын тұнбаларды жуу жəне жуылған суды сүзу; 
 шламдарды таразылау жəне тығындау;
 эфельдерді өңдеу, сөлалу чандарына эфельдерді толтыру дұрыстығын 

қадағалау; 
 циан қорытпаларын еріту жəне айдау;
 жоғары  білікті құрамында алтын бар кендерді байыту аппаратшысының 

басшылығымен сырғыма тостағандарда, алтын ұстағыш шлюздерде амаль-
гамация əдісімен құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байыту жəне 
амальгамаларды өңдеу процесін жүргізу;

 амальгамациялы табақтарды сынаппен сүрту;
 сынапты сырғыма тостағандарға, шлюздерге құю;
 амальгамаларды қоспалардан тазарту;
 алтын мен амальгаманы жетілдіру үстелінде шыңдау; 
 амальгамадан артық сынапты сығып тастау; 
 амальгамаларды сырғыма тостағандардан, қалталардан, ұстағыштардан 

жəне амальгаматорлардан түсіру;
 қысымды, вакуумды, сүзгі тазалығын, реагенттердің, ерітінділердің, 

пульпалардың, судың берілуін, өлшеу құралдарының жəне автоматика 
көрсеткіші мен талдау нəтижелері бойынша қызмет көрсететін технологиялық 
құралдардың жұмыс режимін бақылау жəне реттеу;

 сынамаларды іріктеу, таразылау;
 сорындыларды жəне кептелімдерді жою; 
 қызмет көрсететін жабдықтарды қосу жəне тоқтату, оның жұмысындағы 

бұзушылықтарды анықтау жəне жою;
 техникалық құжаттаманы рəсімдеу.
 144. Мыналарды:
 қызмет көрсетілетін техникалық жабдықтар мен қондырғылардың 

құрылғысын, техникалық сипаттамасын, пайдалану ережесін;
 құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байытудың технологиялық 

процесін жүргізу ережесін; 
 өлшеу құралдары мен автоматиканы қолдану ережесін;
 құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байыту үшін реагенттерді 

мөлшерлеу жəне олардың қасиеттерін;
 алтын қоқырларды күкірт жəне тұз қышқылдармен өңдеу жəне алтын 

тұнбаларды жуу тəсілдерін; 
 қоспалардың шламдарды еру процесінің аяқталу уақытын;

 ерітінділерді, қышқылдарды дайындау ережесін;
 қоқырларды еріткеннен кейін алтын тұнбаларды тұндыруды тез тұндыру 

тəсілдерін; 
 циан қорытпаларын еріту жəне ерітіндіні чанға беру тəсілдерін; 
 циан ерітінділерінде цианид концентраттарын айқындау əдістерін;
 амальгамация табақтарын сынаппен сүрту əдістерін; 
 сынапты жəне амальгаманы пайдалану ережесін жəне олардың физикалық 

қасиеттерін;
 шығыс нормаларын жəне сынапты сырғыма тостағандарға жəне алтын 

ұстағыш шлюздерге құю тəсілдерін; 
 алатын өнімге есеп жүргізу жəне сақтау ережесін;
 қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтардың ту-

ындау себебін жəне жою тəсілдерін; 
 слесарлық істі білуге тиіс.

3-параграф. Құрамынд а алтын бар кендерді байыту аппаратшысы, 
4-разряд

 145. Жұмыс сипаттамасы:
 сырғыма тостағандарда, алтын ұстағыш шлюздерде амальгамация 

əдісімен құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байыту жəне амальга-
маларды өңдеу процесін жүргізу;

 амальгамаларды ұстағыштардан, амальгамация табақтарынан, түкті 
шлюздерден жəне шайқау үст елдерінен түсіру;

 концентраттарды амальгамация бөшкелеріне тиеу, сынапты мөлшерлеу, 
концентраттарды өңдеу, оларды бөшкелерден түсі ру;

 сынапты ұстағыштарға жəне алтын ұстағыш аппараттарға құю; 
 қатты амальгаманы темір қайықтарға салу;
 муфель пештерінде қыздыру жəне оған сынапты бірден буландыру əрі 

шлих алтынын алу үшін амальгама бар қайықтарды тиеу; 
 шлих алтындарын қышқылдармен өңдеу, магнитпен темір қоспаларын 

іріктеу; 
 бағалы металдарды таразылау жəне оны ыдыстарға буып-түю;
 шлюздерге жəне басқа да алтын ұстағыш аппараттарға сүргі соғу кезінде 

қатысу;
 циан қорытпаларын еріту жəне циан ерітінділерін қалпына келтіру;
 ерітінді концентраттарын айқындау, қалпына келтірілген ерітінділерді 

беруді реттеу жəне оларды сүзу;
 күкіртті жағу жəне ерітінділерді тотықтандыру үшін күкіртті газды беру;
 циан қорытпалары қалдығынан агитация чандарын сілтілеу жəне тазарту;
 бос ыдыстарды уқайтарғыштармен өңдеу.
 146. Мыналарды:
 құрамында алтын бар кендер мен құмдарды байытуда қолданылатын 

жабдықтардың, қондырғылардың құрылғысын;
 металл ұстағыш аппараттарда амальгамациялаудың жəне асыл металл-

дарды ұстаудың технологиялық процесін;
 металды қышқылдармен технологиялық өңдеуді;
 ұстағыш асыл металдардың негізгі қасиетін жəне оның басқа металдар-

дан айырмашылығын;
 циан қорытпаларын еріту, циан ерітінділерін қалпына келтіру, оларды 

сүзу, күкіртті жағу жəне күкірт газын алу технологиясын;
 күкірт газының, цианитті-сутегі қышқылының қасиеттерін жəне пайдала-

ну ережесін;
 циан қорытпаларын шығындау нормаларын;
 респираторлардың міндетін, құрылысын жəне пайдалану ережесін;
 ерітінділерді тазалау нормаларын жəне реагент шығыстарын;
 электр техникасының негіздерін білуге тиіс.

4-параграф. Қымбат өнімдерді бақылаушы, 3-разряд
 147. Жұмыс сипаттамасы:
 құрамында асыл металл бар асыл металдар мен концентраттарды, олар-

ды алудың жəне өңдеудің технологиялық процесінің барлық сатысында сақтау 
жəне есеп жүргізу нұсқаулығын бақылау;

 асыл металдар мен концентраттарды өңдеу операцияларына қатысу;
 жуатын аспаптарға, жинақ сандықшаларға, сейфтер мен қызметтік үй-

жайларға сүргі соғу;
 қымбат өнімге есеп жүргізу, қабылдау, жылжыту, сақтау жəне тапсыру 

бойынша құжаттамаларды комиссиондық рəсімдеуге қатысу;
 кассаға дейін тасымалдау кезінде қымбат өнімдер салынған ыдысқа сүргі 

соғу.
 148. Мыналарды:
 асыл металдар мен концентраттарды алудың технологиялық процестерінің 

негіздерін;
 байыту қондырғыларында қымбат өнім дерді тазалау мен түсірудің 

технологиялық схемасын;
 асыл металдардың физикалық жəне химиялық қасиеттерінің негіздерін;
 қолданылатын қышқылдардың қасиеттерін;
 асыл металдарды басқа металдар мен ілеспелі минералдардан айырма-

шылық белгілерін;
 қолданылатын аппараттар мен қондырғылардың құрылғысын;
 қымбат өнімге есеп жүргізу, сақтау, қабылдау жəне тапсыру жөніндегі 

нұсқаулықты;
 қажетті техникалық құжаттарды рəсімдеу ережесін білуге тиіс.

5-параграф. Қымбат өнімдерді бақылаушы, 4-разряд
 149. Жұмыс сипаттамасы:
 алмаздарды жəне құрамында алмазы бар өнімдерді, оларды өңдеудің 

технологиялық процесінің барлық сатысында сақтау жəне есеп жүргізу жөнін-
дегі нұсқаулықтың орындалуы;

 құрамында алмазы бар өнімдерді қолмен қазу кезінде қатысу.
 150. Мыналарды:
 құрамында алмазы бар шикізатты жəне оны байыту өнімдерін өңдеудің 

технологиялық процестерінің негіздерін;
 құрамында алмазы бар шикізат пен өнімдердің физикалық-химиялық 

қасиеттерінің негіздерін;
 қолданылатын химиялық агрессивті заттар мен қышқылдардың қасиеттерін;
 алмаздардың басқа да ілеспелі минералдардан айырмашылық белгісін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысын;
 қымбат өнімдерді сақтау, қабылдау, есеп жүргізу жəне тапсыру ережесін, 

қажетті құжаттарды рəсімдеді білуге тиіс.

6-параграф. Драгашы, 4-разряд
 151. Жұ мыс сипаттамасы:
 сыйымдылығы 80 литрге дейін шөміші бар шағын литражды драганың 

жұмысын жəне қозғалысын басқару;
 драга жабдықтары ның жəне механизмдерінің техникалық жағдайын тек-

серу;
 шығыр барабандарына арқандарды орау дұрыстығын, борт арқандарының, 

жаға арқандарының, созғыштардың жəне бас қанаттардың орналасуын, 
қарпығыш шынжырдың жағдайын, қарпығыштардың толығуын, бүйірден жыл-
жу жылдамдығын, қарпығыш раманы тереңдікке түсіруді, драга механизмдері 
мен жабдықтарының дұрыс жүктемесін қадағалау;

 драганы забойға маневрлеу;
 забой жағдайымен, жасалған көлемге жүргізілген өлшемдерімен жəне 

алдыңғы ауысымның ауысымдық рапортындағы жазбалармен танысу;
 драга жабдықтарының жұмысындағы бұзушылықтарды жою;
 драганың барлық жөндеу түрлеріне қатысу;
 драга жұмысын есепке алудың ауысымдық журналын жүргізу.
 152. Мыналарды:
 қызмет көрсететін драганың жəне оның тораптарының құрылғысын жəне 

пайдалану ережесін;
 электр техника негіздерін;
 кен орындарын жəне драга полигонын өңдеу шекарасын қазу жүйесін;
 қарпылатын жыныстардың сипаттамасын;
 драга разрезіндегі тасқын жəне көктемгі сулардың деңгейін;
 драга полигонындағы гидро техникалық имараттардың жағдайын;
 қазылған кеңістіктен қабаттарды жəне өлшемдерді шығару əдістерін;
 жыныстарды пайдаланушылық сынау тəсілдерін;
 драга механизмдерін күту жəне олардың жұмысын реттеу ережесін;
 слесарлық істі білуге тиіс.

7-параграф. Драгашы, 5-разряд
 153. Жұмыс сипаттамасы:
 сыйымдылығы 80-нен 150 литрге дейін шөміші бар электрлік драганың 

жұмысын жəне қозғалысын басқару;
 драга жабдығының техникалық жағдайын тексеру, оның жұмысын 

қадағалау жəне жұмысындағы ақаулықты жою.
 154. Мыналарды:
 əртүрлі типті драгалардың, сигнализация жəне байланыс құралдарының 

құрылғысын жəне пайдалану ережесін;
 алтын араласқан пайдалы қазбалардың кен орындарының геологиялық 

негіздерін;
 драга əдісімен алтын араласқан топырақ кен орындарын қазу кезінде 

негізгі маркшейдерлік жұмыстарды;
 драга жабдықтарының жұмысындағы ақаулықтарды анықтау, ескерту жəне 

жою тəсілдерін білуге тиіс.

8-параграф. Драгашы, 6-разряд
 155. Жұмыс сипаттамасы:
 автоматика мен телебақылау жүйесін пайдалана отырып, сыйымдылығы 

150 литр жəне одан артық шөміші бар электрлік драганың жұмысын жəне 
қозғалысын басқару.

 156. Мыналарды:
 əртүрлі типтегі драганың конструктивтік ерекшеліктерін;
 құрамында алтын бар құмдарды байытудың негіздерін;
 драга əдісімен алтын араласқан топырақ кен орындарын қазу кезінде 

жұмыстарды жүргізу ережесін.
 157. Техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) білім талап 

етіледі білуге тиіс.

9-параграф. Құрамында алмазы бар концентраттарды жеткеруші, 
3-разряд

 158. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті құрамында алмазы бар концентраттарды жеткерушінің 

басшылығымен балқытқыш қышқылдармен, патша арағымен жəне басқа 
да химиялық агрессивті заттармен химиялық өңдеу əдісі бойынша ауыр 
сұйықтықтарда құрамында көп алмазы бар концентраттарды жеткеру процессін 
жүргізу;

 жеткеру өнімдерін магниттеп күйдіру;
 ауыр сұйықтықтағы еріт інділерді қалпына келтіру;
 ағыс сулар мен ерітінділерді зиянсыздандыру;
 жеткеру процесінде пайдаланылатын химиялық реактивтерді дайындау 

жəне есеп жүргізу;
 ұлғайтқыш аспаптардың, электр магнитті рентгенолюминисцентті сепе-

раторлар мен қондырғылардың көмегімен көзбен шолып, белгілі фракция-
лы құрамында алмазы бар концентраттардан минералдарды бөлу процесін 
жүргізуге қатысу.

 159. Мыналарды:
 минералогия туралы жалпы мəліметтерді;
 алмаз бен ілеспелі минералдардың қасиетін;
 алмаз кристалдарын ілеспелі минералдардан айыру тəсілдерін;
 қолданылатын технологиялық, жабдықтардың, электрмагнитті рентгенолю-

ми нисцентті сеператорлар мен ұлғайтқыш аспаптардың жұмыс қағидаттарын;
 əртүрлі үлес салмағындағы ауыр сұйықтықтағы ерітінділердің химиялық 

реактивтерін дайындау жəне қалпына келтіру технологиясын;
 алмаз бен алмаз өнімдеріне есеп жүргізу жəне сақтау ережесін;
 улы жəне химиялық агрессивті заттарды пайдалану ережесін білуге тиіс.

10-параграф. Құрамында алмазы бар концентраттарды жеткеруші, 
4-разряд

 160. Жұмыс сипаттамасы:
 балқытқыш қышқылдармен, азот пен тұз қышқылының қоспасы мен жəне 

басқа да химиялық агрессивті заттармен химиялық өңдеу əдісі бойынша 
ауыр сұйықтықтарда құрамында көп алмазы бар концентраттарды жеткеру 
процессін жүргізу;

 құрамында алмазы бар концентраттарды елеу жəне оларды тұндыру ма-
шиналарында өңдеу, майсыздандыру жəне кептіру;

 концентраттарды қолмен бөлшектеу, оларды рентгенолюминисцентті 
сепаратордан өткізу;

 тексеру жəне концентраттарды сеператорлардан өткізгеннен кейін 
кескіштерді бөлшектеу;

 электр магнит сеператорында тізбеленген концентраттарды сепарациялау;
 алмастарды шығарудың толықтығын жəне алмас тауар өнімдерінің 

тазалығын қамтамасыз ету;
 қызмет көрсету жабдықтарын жөндеуге қатысу.
 161. Мыналарды:
 қолданылатын жабдықтардың, қондырғылардың, аспаптардың құрыл-

ғысын, оларды басқару ережесін;
 минералогия негіздерін;
 алмаз кристалдарын ілеспелі минералдардан айыру тəсілдерін;
 құрамында алмаз материалдарды орташа ауыр химиялық жəне термиялық 

өңдеудің технологиясын;
 алмаз бен алмаз өнімдеріне есеп жүргізу жəне сақтау ережесін білуге тиіс.

11-параграф. Жеткеруші, 3-разряд
 162. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті жеткерушінің басшылығымен құрамында асыл металл бар 

шлих концентраттарын жеткеру жəне қысқарту процесін жүргізу;
 қол əдісімен шлюздерді тазалау;
 д раганы тоқтатпай жекелеген шлюздерді қосу жəне сөндіру;
 шлюздер мен ұстап қалғыштардан трафареттерді, кілемшелерді түсіру, 

оларды  жуып, шлюздер мен ұстап қалғыштарға бөренелермен жəне сына-
лармен бекітіп төсеу;

 шлюздерді тазалау жəне концентратты қысқартқышқа жеткізу;
 жоғары білікті жеткерушінің басшылығымен сынапты қолдана отырып, 

амальгаманы жеткеру жəне шлихтардан тазалау кезінде амальгамация аспап-
тарын жуу;

 шлихтарды жинау, оларды борт разрезіне түзу орнына көшіру;
 қызмет көрсететін негізгі жəне қосалқы жабдықтарды тиеу жəне түсіру;
 шикізат пен дайын өнімді тасымалдау;
 жеткеруде пайдаланылатын химиялық реактивтерді дайындау жəне есеп 

жүргізу;
 драга үй-жайын тазалау;
 қызмет көрсететін жабдықтарды жөндеуге қатысу.
 163. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың, қондырғылардың, аспаптардың, шлюз-

дердің құрылғысын;
 концентраттарды түсіру жəне шлюздер мен ұстап қалғыштарда шаю тəртібін; 
 қызмет көрсететін жабдықтарды басқару жəне ұштарын тексеру ережесін;
 əртүрлі үлес салмақтағы ауыр сұйықтықтағы ерітінділерді дайындау жəне 

қалпына келтіру технологиясын;
 бағалы өнімдерге есеп жүргізу жəне сақтау ережесін;
 улы жəне химиялық агрессивті заттарды пайдалану ережесін білуге тиіс.

12-параграф. Жеткеруші, 4-разряд
 164. Жұмыс сипаттамасы:
 химиялық жəне электр химиялық өңдеудің көмегімен құрамында асыл 

металл бар шлих концентраттарын жеткеру жəне қысқарту процесін жүргізу;
 шлюздер мен ұстағыштардан концентраттарды мерзімдік түсіру;
 концентраттарды жеткеру станогында (вашгерде) өңдеу, алтын сұр жəне 

қара шлихтардан жуып тазарту;
 шлюз төсемдерін тексеру;
 тазалау жұмыстарын жүргізу аралығында шлюз жұмыстарын бақылау;
 шлих алтындарын қышқылдармен өңдеу, темір қоспаларын іріктеу жəне 

сорды үрлеп тазарту;
 металды таразылау жəне арнайы ыдысқа тығындау;
 шлюздерді жəне басқа да металлд ы ұстап қалушы аппараттарды 

сүргілеуге қатысу;
 сынапты  қолдана отырып амальгамаларды жеткеру жəне шлихтардан 

тазалау кезінде амальгамация аспаптарын жуу;
 драганы тоқтатпай өздігінен тиелетін шлюздер мен амальгамация аспап-

тарын тазалау кезінде автоматтық қондырғыларды бақылау;
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(Жалғасы. Басы 31-37-беттерде) 

(Жалғасы 39-бетте) 

 технологиялық процесте сынапты қолдану кезінде: сынапты ұстағыштарға 
жəне алтын ұстап қалушы шлюздерге құю, амальгаманы ұстағыштар мен 
амальгамация табақтарынан түсіру, амальгаманы тазарту жəне қысу, амаль-
гамаларды реторларға төсеу жəне муфель пештерінде күйдіру, сынап 
шығыстарына жəне сынап концентраттарына есеп жүргізу;

 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 
жəне жою, оны жөндеуге жəне баптауға қатысу.

 165. Мыналарды:
 қызмет көрсету жабдықтарының, қондырғыларының жəне қолданылатын 

аппаратуралар мен аспаптардың құрылғысын;
 асыл металдарды басқарудың, шлих алтындарын қышқылмен өңдеудің 

технологиялық схемасын;
 ұстап қалғыш металдың негізгі қасиеттерін;
 асыл металдарға есеп жүргізу жəне сақтау жөніндегі нұсқаулықты білуге 

тиіс.

13-параграф. Алтын араласқан кен орындарының тау-кен 
жұмысшысы, 2-разряд

 166. Жұмыс сипаттамасы:
 шұңқырларды қолмен қазу;
 драгермен көрсетілген орындарда шығыр арқандарын бекіту үшін 

зəкірлерді («қозғалмайтын») дайындау жəне орнату;
 жаға кабельдерін тасымалдауға, арқандарды тартуға қатысу;
 əр түрлі жүкті қайықтармен тасымалдау жəне драгаға көтеру;
 разрездерде су деңгейін көтеру үшін уақытша бөгеттерді орнату;
 қарапайым құралдардың көмегімен полигонды шiлiк бұталардан, 

түптерден, ұсақ орманнан, шөпті жамылғыдан тазарту;
 қайықты ұқыпты ұстау;
 драгадан белгі қабылдау жəне беру;
 қыс кезінде мұздар мен мұз қабыршақтарын жару жəне жою;
 понтон бөлігін қатыруға қатысу;
 драга понтоны айналысында мұздан жыралар жүргізу;
 понтонның сыртқы бөлігін жөндеу үшін мұзда құдықтар жүргізу;
 драга разрезінің қату тереңдігін тексеру;
 белгіленген схема бойынша бұрғылау ұңғымаларын белгілеу;
 бу-гидроинелерді, шлангілерді беру;
 шлангілерді жөндеу;
 жартасты плотиктарды қазу;
 тау-кен массасын гидромонитормен жуғаннан кейін немесе тазалау 

жұмыс тары біткеннен кейін плотик тереңдігінде байытылған құмдарды жинау 
жəне тазалау;

 байытылған құмдарды өңдеу жеріне тасымалдау;
 өңделген алаңды актирлеуге қатысу.
 167. Мыналарды:
 көтергіш механизмдердің, қайықтардың құрылғысын жəне пайдалану 

ережесін;
 қолданылатын құралдардың міндетін;
 жүкті ілмектеу жəне көтеру ережесін;
 ілмектердің қолдану жəне пайдалану мерзімдерін;
 драгалық жəне дренаждық жұмыстарды жүргізу туралы жалпы мəліметтер;
 қатыру əдістерін;
 мұзда жыралар мен қ ұдықтар жүргізу тəсілдерін;
 қатқан жерлерде мұздардың жарылуын алдын алу жəне жою тəсілдерін;
 бұрғы ұңғыларын белгілеу схемасын;
 такелаж жұмыстарын жүргізу ережесін;
 алтын араласқан топырақ төселу шарттарын жəне плотик сипаттамасын;
 плотикте металлдың жиналу орны;
 құрамында метал бар құмдар мен концентраттарды бос жыныстардан 

айыру белгілерінбілуге тиіс.

14-параграф. Алтын араласқан кен орындарының тау-кен 
жұмысшысы, 3-разряд

 168. Жұмыс сипаттамасы:
 зəкірлерді («қозғалмайтын») орнату үшін дайындық жұмыстарға қатысу;
 арқандарды трактормен тарту кезіндегі жұмыстарды басқару;
 электр желілері мен телефон желілеріне арналған баға ндарды орнату 

жұмыстарына қатысу;
 көтергіш механизмдермен əртүрлі жүктерді (қосалқы бөліктерді, отынды, 

материалдарды) тиеу, түсіру;
  жүкті драгаға жүзетін құралдардың (қайық, катер, моторлы қайық) 

көмегімен жеткізу;
 сорғымен драгаға сұйық отынды айдау, бір рельс бойынша тельфермен 

қатты отынды жеткізу;
 полигонды түптерден, шілті бұталардан, өсіп тұрған қабаттан бульдозер-

мен, трактормен тазалау жұмыстарын басқару;
 бензоараның көмегімен полигонды тазалау жұмыстарын орындау;
 жүзетін құралдарды, көтергіш механизмдер мен басқа да қызмет көрсететін 

техниканы ұқыпты ұстау;
 понтон бөлігінің қатуы мен мұздауы үшін материалдар мен құралдарды 

дайындау жəне беру;
 агрегаттарды, тораптарды жəне драга алаңын ыстық сумен жуу, булан-

дыру жəне мұздар мен жыныстардан тазалау;
 көбікті генераторлық қондырғының көмегімен драга полигонын көбікпен 

жабу;
 көбікті генераторлық қондырғыны монтаждауға жəне сынауға қатысу;
 қарапайым бөлшектерді, бұйымдарды, тораптар мен басқа материалдар-

ды əртүрлі ілмектермен ілмектеу жəне байланыстыру;
 пойнттардың (бу инелер) көмегімен қатқан топырақтарды еріту;
 қолмен тиеумен ұңғымаларды бу инелермен бұрғылау;
 каретканы көшіру жəне шлангты бу құбырына қосу;
 келіп түсетін буды қосу жəне реттеу;
 ұңғыманы берілген тереңдікке дейін шламнан тазарту;
 ернеулер дайындау, құбырлар мен батареяларды төсеу, оларды жыны-

стармен жабу;
 пойнттарға қызмет көрсету;
 будың шығуын жою;
 пойнттардың жұмысын бақылау;
 бутаратқыш аппаратуралардың жұмысындағы бұзушылықтарды жою;
 бу инесін қолмен алып тастау жəне оны үрлеп тазарту.
 169. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың, механизмдердің, қондырғылардың, 

қолданылатын құрылғылар мен құралдардың құрылғысын;
 жүзетін құралдарды, механизмдерді, қондырғыларды, жүк көтергіш 

жабдықтар мен басқа да техниканы, өлшегіш жəне бу таратқыш аппаратура-
ны басқару ережесін;

 полигонды қатып қалудан сақтандыру ережесін;
 полигонды көбікпен жабу, агрегаттарды, тораптар мен драга алаңын бу-

ландыру жəне тазалау ережесін;
 сұйық жəне қатты отынның негізгі қасиеттерін;
 бугидроқұбыр магистралінің схемасын;
 топырақты еріту жұмыстарын жүргізу туралы жалпы мəліметтер;
 қатқан топырақтарды еріту жəне пойнттардың көмегімен ұңғыманы үңгілеу 

тəсілдерін;
 жүктерді ілмектеу тəсілдерін білуге тиіс.

15-параграф. Алтын араласқан кен орындарыныңтау-кен жұмысшысы, 
4-раз ряд

170. Жұмыс сипаттамасы:
 драга полигонын дайындау кезінде мұзды мұз кескіш машинамен немесе 

бу кескішпен кесу;
 полигонды маусымдық тонынан бу инелермен еріту;
 бұрғы станогымен немесе дірілдеткішпен ұңғының немесе мұздаған 

топырақтың (қуысты алдын ала сүйменмен тесіп) кез-келген тереңдігіне бу 
магистралін орнату, қосу жəне бу инелерін батыру;

 тау-кен жыныстарының жоғарғы қабаттарын еріту үшін бу инелерін көтеру;
 оларды ерігеннен кейін шығару жəне көшіру;
 мəңгі тоң тау-кен жыныстары бар драга полигондарын гидравликалық 

инелермен еріту;
 гидро инелердің жұмысын тексеру;
 бақылау құбырларының көрсеткіші бойынша судың келіп түсуін айқындау, 

ысырма мен манометрдің көмегімен құбырлардағы судың тегеуірінін реттеу;

 сарқырама магистралінің дұрыстығын қадағалау;
 бу жəне гидро инелердің бұзушылығын жою;
 бұзылған бу жəне гидро инелерді ауыстыру;
 топырақтың еру процесін механикалық жəне электрлік құрылғылары бар 

арнайы инелермен бақылау;
 бақылау гидро инелерді топыраққа қолмен немесе арнайы жабдықталған 

қайықтармен батыру;
 тығындалып қалған тесіктерді үрлеп тазалау əрі аршу жəне қатып қалған 

инелерді ағыс сумен немесе электр энергиясы мен су құбыры көздерінен 
жұмыс істейтін зондтармен еріту;

 гидро инелерді топырақтан аспалы шығарушылармен, бұрғы станоктары-
мен жəне қолмен шар тəрізді штанга ұстағышпе н шығару;

 негізгі жəне қосалқы жабдықтардың, қолданылатын құралдардың, 
аппаратуралардың, аспаптардың, механизмдердің, құрылғылардың, ж үзетін 
құралдардың жұмысын қадағалау жəне ұқыпты ұстау.

 171. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың, жүк көтергіш механизмдердің, 

аппаратуралардың, аспаптардың, механизмдердің, жүзетін құралдардың жəне 
қолданылатын құрылғылардың, құралдардың құрылғысын;

 драга жұмыстарын жүргізу негіздерін;
 гидрожетекті магистральдің схемасын;
 мұздаған топырақтарды еріту технологиясын;
 алтын араласқан топырақ кен орындарының төселу жағдайын жəне си-

паттамасын;
 металл мен құрамында минералдар бар құмдарды бос жыныстардан 

айыру белгілерін;
 драга полигондарын еріту жəне дайындау кезінде қолданылатын қызмет 

көрсететін жабдықтарды, механизмдерді, жүзетін құралдарды басқару жəне 
пайдалану ережесін білуге тиіс.

16-параграф. Гидромыс қондырғыларын цемент тектендіруші,
2-разряд

 172. Жұмыс сипаттамасы:
 гидромыс қондырғыларында мысты көміртектендіру процесін жүргізу;
 науаларға судың келуін реттеу;
 темір скрапты тиеу, қопсыту, жуу жəне тиеу;
 мыстың тұну барысын жəне тұну сапасын қадағалау;
 сынамаларды іріктеу;
 тұнған мыстарды түсіру жəне тиеу;
 зертханалық талдаулар бойынша тұнған мыстың сапасын бақылау;
 тұндырғышты тазалау;
 ағыстарды жою жəне науалардың ұсақ жөндеулері;
 орталықтан тепкіш сорғыларды жəне шығырларды басқару жəне қызмет 

көрсету;
 скрап шығыстарына жəне мыстың шығуына есеп жүргізу.
 173. Мыналарды:
 мысты көміртектендірудің негізгі технологиялық процестерін;
 гидромыс қондырғылардың схемасын, құрылғысын жəне жұмыс қағидаттарын;
 суды механикалық қоспалардан тазарту тəсілдерін;
 сорғылардың, қол жəне электр шығырлардың құрылғысын жəне пайда-

лану ережесін білуге тиіс.

17-параграф. Қашауға май құюшы, 4-разряд
 174. Жұмыс сипаттамасы:
 қашауларға қашауға май құю станоктарында май құю;
 қашауларды берілген технология бойынша термоөңдеу;
 қашаулардың қызу температурасын олардың түсі бойынша айқындау;
 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткішін қадағалау;
 қашауға май құю станоктарына қызмет көрсету жəне оның жұмысындағы 

ұсақ бұзушылықтарды анықтау жəне жою.
 175. Мыналарды:
 ашауға май құю станогының құрылғысын;
 қашауларға май құю жəне шыңдау технологиясын;
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарын, құралдарын жəне құрылғы-

ларын пайдалану ережесін білуге тиіс.

18-параграф. Драга матросы, 1-разряд
 176. Жұмыс сипаттамасы:
 үйінді люкте, бөшкеде, қарпығыш астындағы металды ұстап қалушыда 

суландыру жүйесінің жұмысын қадағалау;
 азық-түлікті, отынды, ауызсу құйылған ыдыстарды, қосалқы бөлшектерді, 

майлау жəне ысқылау жəне басқа да материалдарды қолмен тиеу, драгаға 
жеткізу жəне түсіру;

 суды ыдыстан қазанға құю;
 қайықтардың, құтқарғыш мүкəммалдың жəне драга механизмдерін қоршалу 

жағдайының дұрыстығын қадағалау;
 қарпығыштарды көбіктен, жұмыс тастардан жəне ескі бекітпелерден та-

залау;
 понтон палубасын, қарпығыш рамаларды, стакерді, тұрмыстық тұрғын-

жайларды тазалықта ұстау;
 төменгі қарпығыш барабанның біліктің мойынтіректерін майлау;
 жөндеу жұмыстарына жəне жаға кабельдерін, жаға роликтерін, борт жəне 

бас арқандарды көшіруге қатысу;
 сигналдар қабылдау жəне беру.
 177. Мыналарды:
 драганың жұмыс қағидаттарын;
 қайықты басқару ережесін;
 понтондағы тесіктерді бітеуді немесе жоюды;
 құтқарғыш құралдарды қолдану ережесін білуге тиіс.

19-параграф. Драга машинисі, 3-разряд
 178. Жұмыс сипаттамасы:
 сыйымдылығы 150 литрге дейін шөміші бар бу жəне электр драгаларының 

немесе сыйымдылығы 150 литрден 600 литрге дейін шөміші бар жоғарғы электр 
драгалары  тораптарының жабдықтарына қызмет көрсету;

 драга сорғылары мен қозғалтқыштарын қосу жəне тоқтату;
 электр драгасындағы жылу тораптарының механизмдерін, бас жетекті, 

жоғарғы жəне төменгі барабан қарпығыштарына, үйінді люктеріне, полиспас-
таларға, рамалық жетектерге жəне қада ілгіштеріне, жоғарғы қада бағыт-
тауыштарға, қарпығыш рама роликтеріне, бөшкенің беткі шетіндегі роликтерге, 
полиспаста роликтеріне, тістегершіктерге, корма мачтасындағы шығырларға, 
мачта кергіштеріне қызмет көрсету;

 стакерлі рама ілмегінің, соңындағы эфель астауларының, жаға кабельдері 
мен байланыс желілерінің жағдайын, үйінді люкті қарпығыштарды тиеуді 
қадағалау;

 қою жəне қатты орталықтандырылған майлау жұмыстарын қадағалау;
 драга механизмдерін жөндеуге қатысу.
 179. Мыналарды:
 драганың қызмет көрсететін жабдықтарының құрылғысын жəне пайда-

лану ережесін;
 драга механизмдерінің орталықтандырылған майлау жүйесін;
 будың пайда болу процесін жəне оның қасиеттерін;
 драганың тежегіш жүйесінің құрылғысын;
 жетек белдіктерін тартуды реттеу тəсілдерін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау, 

ескерту жəне жою тəсілдерін;
 слесарьлық істі білуге тиіс.

20-параграф. Драга машинисі, 4-разряд
 180. Жұмыс сипаттамасы:
 сыйымдылығы 150 литрден 600 литрге дейін шөміші бар электр драга-

лар кормалық тораптарының немесе сыйымдылығы 600 литр жəне одан да 
ар тық шөміші бар жоғарғы электр драгалары тораптарының жабдықтарына 
қызмет көрсету;

 стакерлік, тасымалдағыш, бөшкелік жетектерге, қолд анылатын өлшеу мен 
автоматика құралдарына қызмет көрсету;

 бөшкелердің, тасымалдағыштардың жұмысын, бөшке мен шлюздерге су 
беруді, галькалы жəне эфель үйінділерінің пайда болуын, үйінді жасағыштарды 
жəне эфель астауларын көтергіш шығырлардың жағдайын қадағалау;

 үйінді люктерде, галька лотоктарында жəне тасымалдаушы таспаларда 
тау-кен массасының үйіндісін болдырмау;

 қызмет көрсететін жабдықтарды жөндеуге қатысу.

 181. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың, қолданылатын өлшеу жəне автоматика 

құралдарының құрылғысын жəне пайдалану ережесін;
 қызмет көрсететін механизмдердің орталықтандырылған майлау жүйесін;
 кен жəне алтын араласқан пайдалы қазбаларды шығару мен байытудың 

технологиялық процесін;
 үйінді жасау процесін;
 тау-кен массасының үйіндісін жою тəсілдерін білуге тиіс.

21-параграф. Драга машинисі, 5-разряд
 182. Жұмыс сипаттамасы:
 сыйымдылығы 150 литрден 600 литрге дейін шөміші бар электр драгала-

рын немесе сыйымдылығы 600 литр жəне одан да артық шөміші бар жоғарғы 
электр драгалары тораптарының жабдықтарына қызмет көрсету;

 драганың негізгі жəне қосалқы жабдықтарына, стакерлік жəне көліктік же-
тектерге, бөшкелер мен галька лотоктарына, драгаға орнатылған аспаптар 
мен аппаратураларға қызмет көрсету;

 бөшке электр қозғалтқыштары мен тасымалдағыштарының қосқыш 
бақылаушыларын басқару;

 автоматты қою майланған мойынтіректердің, бөшке жетектері мен ролик-
терінің, жетектер мен тасымалдағыш барабандарының қоректендіргіштеріне 
қызмет көрсету;

 автоматты таспалы таразыларды басқару блогына, драганы басқару 
пультіне қызмет көрсету.

 183. Мыналарды:
 əртүрлі типтегі драгалар жабдықтарының жəне механизмдерінің құрылғысын;
 қызмет көрсететін драга тораптарының автоматты қою майлау жүйесін;
 электр техникасының негізін білуге тиіс.

22-параграф. Драга машинисі, 6-разряд
 184. Жұмыс сипаттамасы:
 сыйымдылығы 600 литр жəне одан да артық шөміші бар электр драгасы 

жабдықтарына қызмет көрсету;
 рама көтергіш жəне маневрлі шығырларды, орталықтан тепкіш сорғыларды, 

қозғалтқыштарды, компрессорларды, төменгі қада бағыттағыштарды басқару-
дың автоматты жүйесіне қызмет көрсету;

 понтонның техникалық жағдайын, ондағы су деңгейін жəне драга 
тұнбасын, қарпығыш рама, қада, полиспасталы ілгіштердің, палуба жəне жаға 
арқанды роликтердің, қарпығыш астындағы роликтердің, су жəне бу өткізгіш 
магистральдардың жағдайын қадағалау;

 апаттық жəне палубалық тасымалдау сорғылардың, өртке қарсы жəне 
құтқарғыш керек-жарақтардың дұрыстығын қадағалау;

 қыс кезінде - қарпығыш жəне стакерлі рамаларды, қабылдағыш 
сорғы жəшіктерді, понтонды, үйінді жасағыш рамаларды, төменгі қада 
бағыттағыштарды дер кезінде буландыруды қадағалау;

 қазанды үрлеп тазалауға, драганы жөндеуге қатысу.
 185. Мыналарды:
 машиналар мен драга механизмдерінің, қолданылатын автоматтандырылған 

басқару жүйесінің, телемеханика мен байланыс құралдарының құрылғысын 
жəне пайдалану ережесін;

 қыс кезінде драга механизмдерін буландыру тəсілдерін;
 драга механизм дерінде мұздың пайда болуымен күресу тəсілдерін білуге 

тиіс.
 186. Техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) білім талап етіледі.

23-параграф. Металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың моторисі, 
2-разряд

 187. Жұмыс сипаттамасы:
 өнімділігі тəулігіне 500 текше метрге дейін жуғыш аспаптар механизмдерін 

басқару;
 құмды жуу жəне дезинтеграциялау;
 құмды бульдозермен немесе скрепермен беру кезінде бункерге тиелуін, 

конвейер мен шлюздерге құмды бір қалыпты тиеуді, аспапқа судың келуін 
қадағалау;

 шлюздерді кілемшелер (маттармен) жəне трафареттермен арматуралауға 
қатысу;

 сигналдар қабылдау жəне беру;
 шлюздер мен електердегі кептелімдерді жою;
 жұмыр тастарды жою;
 жуғыш аспап жұмысындағы бұзушылықтарды жою;
 концентратты түсіруге, қызмет көрсететін жабдықтарды жөндеуге қатысу.
 188. Мыналарды:
 электр техникасы жөнінде негізгі мəліметтерді;
 жуғыш аспаптардың, скруббер мен қосқыш аппаратуралардың жұмыс 

қағидаттарын;
 конвейерлердің, стакерлердің, эфельді жəне саф ұстап қалғыш шлюз-

дердің, қабылдағыш бункерлердің құрылғысын;
 құмды жуу тəсілдерін;
 материалдардың, электр энергиясының шығыс нормаларын;
 слесарьлық істі білуге тиіс.

24-параграф. Металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың моторисі, 
3-разряд

 189. Жұмыс сипаттамасы:
 өні мділігі тəулігіне 500-ден артық жəне 1000 текше метрге дейінгі металды 

алу жөніндегі жуғыш аспаптар механизмдерін басқару; 
 құмды жуу жəне дезинтеграциялау;
 астаулар мен люктердегі тау-кен массасының кептелімдерін жою;
 металды алу жөніндегі жуғыш аппараттардың жұмысындағы бұзушылық-

тарды жою, ас сайын техникалық қызмет көрсету жəне ағымдағы жөндеуге 
қатысу.

 190. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтың: металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың, 

скруббердің, қосқыш аппаратуралардың, галькалы жəне эфельді люктердің, 
жұмыс тас құрағыштардың құрылғысын;

 астаулар мен люктердегі тау-кен массасының кептелімдерін жою тəсіл-
дерін білуге тиіс.

25-параграф. Металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың моторисі, 
4-разряд

 191. Жұмыс сипаттамасы:
 өнімділігі тəулігіне 1000 текше метрден жоғары металды алу жөніндегі 

жуғыш аспаптар механизмдерін басқару.
 192. Мыналарды:
 əртүрлі типтегі металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың, қолданылатын 

өлшеу жəне автоматика құралдарының құрылғысын жəне пайдалану ережесін;
 металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың жұмысындағы бұзушылықтардың 

туындау себептерін жəне оларды жою тəсілдерін;
 электро слесарлық істіб ілуге тиіс.
 193. Ескертпе.
 жуғыш аспаптарды реттеу жəне баптау жөніндегі жұмыстарды орындау 

жəне біліктілігі төмен металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың моторшы-
сының жұмысына басшылық еткен кезде тарифтендіру бір разрядқа жоғары 
жүргізіледі.

26-параграф. Сульфидті кенді байыту учаскесінің əмбебап операторы
 194. Жұмыстың сипаттамасы:
 концентраты бар қаптарды өлшеп орау жəне толтыру бойынша автоматты 

желіні пайдалану жəне қызмет көрсету;
 теміржол вагондарында тиеу-түсіру жұмыстары;
 концентраты бар қаптардың салмағын өлшеу;
 сынамаларды химиял ық талдауға дайындау;
 тауар өнімінің толымды сынамаларын іріктеу;
 түск ен кеннің жəне тиелген дайын өнімнің салмағын есепке алу;
 таңбаланған биг-бегтердің есебі жəне оларды вагонға тиеу кезінде ор-

наластыру;
 сынамаларды журналға тіркеу;
 концентратты қаптап жəне үйінді түрінде тиеу үшін темір жол вагондарын 

тазарту жəне дайындау;
 өндірістік нұсқаулықтың жəне «Жүк көтергіш крандарды орнату жəне 
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(Жалғасы. Басы 31-38-беттерде) 

(Жалғасы 40-бетте) 

қауіпсіз пайдалану қағидаларының» барлық талаптарын сақтай отырып, жүк 
көтергіш құралдармен жабдықталған көпірлі кранды басқару;

 арқан мен жүкқармағыш құрылғыдағы ақауларды көзбен қарап анықтау;
 тиеу-жеткізу машинасын басқару, трактор тиегіштерін, вагон тиегіштерді 

жəне барлық арнайы жүкқармағыш механизмдер мен жүкті қатарластырып 
үйіндіге  түсіру, тиеу, қою кезіндегі аспаптарды басқару;

 жүк тиегішке техниалық қызмет көрсету жəне оның барлық механизмдерінің 
ағымдағы жөндеуі;

 жүк тиегіш жұмысындағы ақауларды анықтау, алмалы жүкқармағыш аспап-
тар мен механизмдерді орнату жəне ауыстыру;

 жүк көтергіштің, жүкқармағыш аспаптар мен механизмдерді жоспарлы-
сақтандырмалық жөндеуін жүргізуге қатысу.

 195. Мыналарды:
 қаптарды өлшеп орау жəне толтыру бойынша автоматты желі құрылғысын;
 оны реттеу жəне  жұмысқа қабылдау ережелерін;
 қаптама ыдыстың зақымдалуын бақылау əдістерін;
 қарапайым тиеу-түсіру құралдарын пайдалану ережелерін;
 концентратты қапта жəне үйінді түрінде темір жол вагондарына тиеу жəне 

қатарынан орналастыру кезіндегі жол берілетін габариттерді;
 сынамаларды химиялық талдауға дайындау əдістерін;
 қызмет көрсетілетін крандарды орнату, жұмыс істеу қағидаттары жəне 

пайдалану ережелерін;
 кранның, арқанның жəне шынжырдың шекті жүк көтергіштігін;
 сусыма, дара жəне басқа да ұқсас жүктерді тасымалдау ережелерін;
 қозғалтқыштар мен бақылаушыларды іске қосу жүйесін;
 ашалы жүк тиегіштер мен тиеу-жеткізу машиналарды орнату, техникалық 

сипаттамаларын, басқару жүйесін;
 ақаулықтың себептері мен оларды жою əдістерін;
 жүкті цех ішінде қайта өңдеудің технологиялық процесін білуге тиіс.
 Көтеріп-тасымалдағыш машиналарды басқару кезінде:
 қаптарды толтыру бойынша өнімділігі бір сағат ішіндегі 60 тоннаға дейінгі 

автоматты желіні басқару;
 жүк көтергіштігі 3 тоннадан артық жəне 15 тоннағадейін көпірлі жəне 

шлюздік кранды басқару - 3-разряд;
 қуаттылығы 73,5 киловатқа (100 ат күші) дейінгі трактор тиегіште жұмыс 

істеу кезінде - 4-разряд;
 қуаттылығы 73,5 киловатқа (100 ат күші) дейінгі трактор тиегіште жұмыс 

істеу кезінде жəне бульдозер, скрепер, экскаватор жəне басқа машиналар 
ретінде қолдана отырып, қуаттылығы 147 киловатқа (200 ат күшіге) дейінгі жүк 
тиегіште жұмыс істеу кезінде - 5-разряд;

 қуаттылығы 147,2 киловаттан (200 ат күші) жоғары дизель қозғалтқышы 
бар тиеу-жеткізу машинасын басқару кезінде;

 бульдозер, скрепер, экскаватор жəне басқа машиналар ретінде қолдана 
отырып, қуаттылығы 147 киловаттан (200 ат күші) жоғары 200 киловатқа (250 
ат күші) дейін жүк тиегіште жұмыс істеу кезінде - 6-разряд.

 196. Қойылатын талаптар:
 6-разрядты беру үшін техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік 

орта) білім.

27-параграф. Тау-кен техникасының əмбебап операторы
 197. Жұмыстың сипаттамасы:
 пайдалы қазбалар кен орнын ашық тəсілмен өңдеу кезінде қолданылатын 

түрлі типтегі жəне мақсаттағы машиналар мен механизмдерді басқару;
 жүкті тиеу жəне түсіру үшін автокөлікті шығару, тиелімді бақылау;
 кенжарды тиянақтау;
 тау-кен массасын тиеу;
 тау-кен массасын кенқұдыққа жəне басқа көлік түрлеріне тасымалдау 

жəне тиеу;
 кенжар топырағын жəне кенжар мен кенқұдыққа барар жерді тазрту;
 жер қыртысын тазарту;
 машинаны тексеріп шығу жəне майлау;
 тежеуіш жүйесін, шиналардағы, баллондағы жəне гидравликалық жүйедегі 

қысымды тексеру;
 дабыл жүйесін, жарықты тексеру;
 алаңдарды жоспарлау, тас жолдарды, жолдарды төсеу, топырақ пен су-

сыма материалдарды тасымалдау, тау массасын қопсыту бойынша жұмыстар 
мен басқа да ұқсас жұмыстарды орындау;

 карьерлерде, үйінділерде, қоймаларда жоспарлау жұмыстарын орындау;
 қабатты, жиекті тазарту;
 жынысты, топырақты тегістеу;
 тасымалдау жолын тегістеу жəне тазарту;
 аршу жұмыстарын жүргізу;
 тау-кен массасын экскаватормен кенжарға алып келу;
 кенжар етегін, күрделі құламаларды, еңістерді түзету;
 жүкті тиеу, түсіру жəне тасымалдау;
 үйінділерді айдау, қарды тазарту жəне аймақты тазалау;
 топырақты қопсыту;
 тау-кен массасы мен топырақты өңдеу, тау-кен массасын, топырақты ка-

рьер бортына немесе үйіндіге тасымалдау;
 кенжарды, еңістің жоғарғы жəне астыңғы алаңын жоспарлау;
 экскаваторды жұмыс процесінде жылжыту, жүріс механизмдерін реттеу;
 дренажды арықты өңдеу;
 кенжарды техникалық тұрғыдан дұрыс өңдеуді жəне экскаваторды тиімді 

қолдануды қамтамасыз ету;
 топырақты қабаттап өңдеу;
 тау массасын сұрып бойы нша қазып алуды қамтамасыз ету;
 пайдалы қазба мен жынысты автокөліктер мен бункерлерге тиеу;
 жынысты өңделген кеңістікке жəне үйіндіге төгу;
 кенжарды сұрыптап өңдеу;
 экскаватор тас жолын тегістеу;
  көлік құралдарын жыныстан тазарту;
 қуатты кабельді жерге тұйықтауды жəне желіге қосуды тексеру; 
 экскаваторға жанармай жəне майлау материалдары мен су құю;
 өлшеу құралдарының көрcеткіштерін, арқандардың беріктігін қадағалау;
 ұңғымаларды бұрғылау жəне кеңейту кезінде түрлі бұрғылау білдектері 

мен қондырғыларды басқару;
 бұрғылау жабдығын монтаждау, бөлшектеу, орнын ауыстыру, жұмысқа 

дайындау, орнату жəне реттеу;
 оны орнату үшін алаңды жоспарлау жəне тазарту;
 ұңғыманы бұрғылау жұмысы төлқұжатына сəйкес белгілеу;
 бұрғылау процесін геологиялық жағдайларға, қиындықтардың туындауы-

на, бұрғылау жабдығының жағдайына қарай басқару;
 цементтеу, тампонаж, ұңғымаларды қаптама құбырлармен бекіту;
 технологиялық регламентте жəне тəртіптік-технологиялық құжаттамада 

көзделген басқа жұмыстарды орындау;
 түсіріп-көтеру жұмыстары, қарнақты ұзарту, құбырларды алу, осьтік күшті, 

аспаптың айналу жиілігін, жуатын сұйықтық, бұрғылаудың тиімді тəртібін 
қамтамасыз ететін ауа мөлшерін таңдау;

 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін қадағалау;
 ұңғылаудың тиімді жылдамдығын алу үшін бұрғылау процесінің 

параметрлерін реттеу;
 қисықтықтың, ұңғымадағы апаттар мен қиындықтардың алдын алу жəне 

оны жою бойынша жұмыстарды орындау;
 жуатын сұйықтық пен бітеуші қоспаларды дайындау;
 жуатын сұйықтық параметрлерін бақылау;
 ұңғымадағы жыныстың су бергіштігін қалпына келтіру, сүзгілер мен 

сукөтергіш құралдарды орнату;
 бұрғыларды, қашаулар мен бұрғылау саптамасын орнату, оларды 

бұрғылау процесінде ауыстыру;
 ұңғымаларды тазарту, жуу, желонкалау;
 бұрғылау жабдығында орнатылған тығыздауыштарға, бұрғылау 

жабдығымен (білдек) бірге жұмыс істейтін жылжымалы тығыздауыштарға, 
отпен бұрғылау кезінде қолданылатын газбен жабдықталған қондырғыларға, 
сұйық оттегіне арналған ыдыстар мен басқа да көмекші жабдықтарға қызмет 
көрсету;

 ұстау жұмыстары;
 ұңғыма сағасын жабу;
 қызмет көрсетілетін жабдық пен трактордың ақауларын анықтау жəне 

жою, оларды жөндеуге қатысу, қозғалтқыштарды, автоматтарды ауыстыру;
 арнайы геофизикалық, гидрогеологиялық жəне басқа да зерттеу 

жұмыстарын жүргізу үшін аспаптар мен сағалы құрылғыларды дайындауға 
қатысу;

 жою жұмыстарын жүргізу, қажеттілік болған жағдайда – кернді, бұрғылау 
шламын, тау-кен жыныстарының үлгілерін іріктеу жəне бұрғылау тұрғысынан 
жыныстың беріктік санатын анықтау;

 бұрғылау жұмыстары аяқталған соң, топырақтың құнарлығын қалпына 
келтіру;

 матау жəне тиеу-түсіру жұмыстары;
 бастапқы техникалық құжаттаманы жүргізу;
 машинаға техникалық қызмет көрсету, оның жүйесі мен тораптарының 

жұмысын тексеру;
 жанармай жəне майлау материалдарын құю;
 қызмет көрсетілетін машиналар мен механизмдер жұмысындағы ақаулар-

ды анықтау жəне жою;
 профилактикалық жөндеу жəне басқа да жөндеу түрлеріне қатысу.
 198. Мыналарды:
 қызмет көрсетілетін машиналардың, тіркелгіш жабдықтар мен құралдардың 

құрылғысы мен техникалық сипаттамаларын;
 оларды пайдалану бойынша нұсқаулықтар мен ережелерді;
 түрлі жағдайларда/ауа райында карьерлік техниканы пайдалану 

техникасының теориялық жəне техникалық білімін;
 тау-кен массасын жүкті өзі түсіретін машинаға тиеу тəртібін;
 қызмет көрсетілетін механизмдерде ақауларды жою тəсілдерін, тау-кен 

қазбаларының орналасқан жерін жəне оларда қозғалу ережелерін;
 қолданылатын бақылау-өлшеу құралдарының мақсаты мен құрылғысын;
 тау-кен массасын тиеу, түсіру, тасымалдау ережелерін;
 тау-кен жыныстарының негізгі ерекшеліктерін;
 машинаның ұйғарынды түсу жəне көтерілу бұрыштарын;
 жол-көлік машиналарымен орындалатын жұмыс түрлерін;
 жолдар мен алаңдар салу кезінде қолданылатын материалдарға 

қойылатын талаптарды;
 ашық тау-кен жəне жол жұмыстарын жүргізу туралы негізгі мəліметтерді;
 тау-кен жыныстарының ерекшеліктерін;
 тау-кен массасы мен топырақты өңдеу ережелерін;
 кенжарды өңдеу тəсілдерін;
 пайдалы қазбаларды сұрыптар бойынша ажырату, далалы жəне ойлы-

қырлы жерлерде жүру ережелерін;
 терең кенжарларда топырақты қуатты экскаваторлармен өңдеу ерекше-

ліктерін;
 ашық тау-кен жұмыстарын жəне учаскенің тау-кен геологиялық сипатта-

масын (қимасын) жүргізу туралы негізгі мəліметтер;
 көшкіндік құбылыстардың белгілерін;
 өңделетін жыныстардың физикалық-механикалық ерекшеліктерімен пай-

далы қазбалардың жыныстан айырмашылығын;
 төбешіктерді өңдеу, кенжар желісін өңдеу жəне жүргізу ережелерін;
 өңдеу жүйесі мен жағдайына қарай ұңғылаудың түрлі тəсілдерін қолдану 

əдістерін;
 экскаваторды электр желісіне қосу ережелерін;
 қолданылатын өлшеу құралдары мен автоматты құрылғылардың жұмыс 

істеу қағидаттары мен мақсатын;
 ауыспалы аспалы жабдықпен жұмыс істеу ерекшеліктерін;
 тау-кен массасы мен топырақты автокөліктер мен бункерлерге тиеу 

ережелерін;
 бұрғылау жəне күш жабдығының мақсаты, құрылғысы, монтаждау, 

бөлшектеу жəне пайдалану ережелерін, олардың сипаттамаларын,
 бұрғылау мұнарасы мен діңгегінің конструкциясын, оларды құрастыру 

жəне бөлшектеу ережелерін;
 жақсы жəне қиын жағдайларда кернді іріктеумен жəне іріктеусіз 

ұңғымаларды бұрғылау жəне кеңейту ережелері мен тəсілдерін;
 ұңғымаға геологиялық-техникалық нарядты;
 бұрғылау-жару жұмыстары төлқұжатының мазмұнын жəне оны толтыру 

тəртібін;
 ұңғыманы цементтеу, битумдау, селикаттау, тығындау жəне тоңазыту 

мақсатын;
 жуатын сұйықтықтардың, тау-кен жыныстары мен күрделі инъекциялы 

ерітінділердің беріктігін төмендеткіштердің мақсатын, құрамын, дайындау 
жəне өңдеу тəсілдерін;

 қолданылатын аспаптардың, құралдар мен материалдардың мақсатын, 
сипаттамасын, түрлерін;

 бұрғыланатын тау-кен жыныстарының беріктігіне қарай бұрғылау 
жабдығына жанармай құю сапасына қойлатын талаптарды;

 геологиялық жағдайларды, қиындықтардың туындауын ескере отырып, 
бұрғылау процесін басқару тəсілдерін;

 техникалық ақаулар мен авариялардың туындау себептерін, олардың 
алдын алу жəне жою бойынша шараларды;

 кернді іріктеу жəне сақтау нұсқаулығын, ұстау жұмыстарын орындау 
тəсілдерін;

 геология, гидрогеология, тау-кен жұмыстарының, электр техникасының, 
гидравлика, пневматика негіздерін;

 тау-кен қазбаларының атауы мен орналасқан жерін;
 тау-кен жыныстарының жіктемесі мен ерекшеліктерін;
 топырақтың құнарлығын қалпына келтіру əдістерін;
 бастапқы техникалық құжаттаманы жүргізу ережелерін, оның нысанда-

рын, энергетикалық желі құрылғысы мен схемасын жəне тоқтың кемуін бол-
дырмау əдістерін;

 матау жұмыстарын жүргізу тəсілдері мен ережелерін;
 машинаның механикалық, гидравликалық жəне электр жабдықтарының 

жұмыс істеу қағидаттарын;
 жол жүру ережелерін;
 қызмет көрсетілетін машина көмегімен жұмыс жүргізу технологиясын;
 жанармай жəне майлау материалдары мен электр қуатын жұмсау нор-

маларын;
 май жəне жанармай маркалары мен ерекшеліктерін;
 жұмыстардың, құрылыс материалдары мен элементтерінің сапасына 

қойылатын техникалық талаптарды;
 электр техникасы, механика, гидравлика негіздерін білуге тиіс.
 Карьерлік техниканы басқару кезінде:
 10 тоннадан артық 40 тоннаға дейінгі жүк автокөлігін басқаруды;
 қозғалтқыш қуаттылығы 147,2 киловатқа (200 ат күші) дейінгі бульдозерді 

басқаруды;
 бұрғылау білдектерін басқаруды: ұңғыманы соққылы-айналымды түрде 

бұрғылайтын, қозғалтқыш қуаттылығы 150 киловатқа дейінгі өздігінен жүретін 
білдектермен, шұқылап бұрғылайтын, қозғалтқыш қуаттылығы 50 киловаттан 
бастап 100 киловатқа дейінгі өздігінен жүретін білдектермен бұрғылау;

 жүк көтергіштігі 5 тоннадан жоғары немесе дизельді қозғалтқыш 
қуаттылығы 147,2 киловатқа (200 ат күші) дейінгі электр немесе пневматикалық 
жетегі бар тиеу-жеткізу машиналарын басқаруды;

 ожау сыйымдылығы 0,4 бастап 2,5 текше метрге дейінгі бір ожаулы экс-
каваторды немесе ожау сыйымдылығы 2,0 текше метрден төмен ұзартылған 
жабдығы (тік күрек) бар экскаваторды басқаруды;

 қозғалтқыш қуаттылығы 73,5 бастап 147,2 киловатқа (100-ден 200 ат күші) 
дейінгі автогрейдерді басқару - 5-разряд;

 40 тоннадан асатын жүк автокөлігін басқару;
 қозғалтқыш қуаттылығы 147,2 киловаттан бастап 279,7 киловатқа (200-

ге дейінат күшінен) бастап 380 ат күшіне дейін) дейінгі бульдозерді басқару;
 бұрғылау білдектерін басқару: ұңғыманы соққылы-айналымды түрде 

бұрғылайтын, қозғалтқыш қуаттылығы 150 киловат жəне одан да жоғары (не-
месе гидрожүйемен жабдықталған), өздігінен жүретін білдектермен, шұқылап 
бұрғылайтын, қозғалтқыш қуаттылығы 300 киловат жəне одан да жоғары 
өздігінен жүретін білдектермен бұрғылау;

 дизельді қозғалтқыш қуаттылығы 147,2 киловаттан (200 ат күші) асатын 
тиеу-жеткізу машиналарын басқару;

 ожау сыйымдылығы 2,5 бастап 4,6 текше метрге дейінгі бір ожаулы экс-
каваторды басқару;

 қозғалтқыш қуаттылығы 147,2 киловаттан (200 ат күші) жоғары 
автогрейдерді басқару - 6-разряд;

 қозғалтқыш қуаттылығы 279,7 бастап 366,0 киловатқа (380 ат күшіден ба-
стап500 ат күші) дейінгі бульдозерді басқару;

 ожау сыйымдылығы 4,6 бастап 10,0 текше метрге дейінгі бір ожаулы экс-
каваторды басқару - 7-разряд;

 қозғалтқыш қуаттылығы 366,0 киловаттан (500 ат күші) жоғары бульдозерді 
басқару;

 ожау сыйымдылығы 10,0 текше метрден бастап жəне одан да жоғары бі р 
ожаулы экскаваторды басқару - 8-разряд.

 199.6, 7, 8-разрядтарды беру үшін техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, 
кəсіптік орта) білім талап етіледі.

28-параграф. Шағын литражды драгалардың пробуторшысы,
2-разряд

 200. Жұмыс сипаттамасы:
 металл ұстап қалғыш астауға су мен құмның келіп түсуін реттеу;
 қарпығыштардан астауға келіп түсетін құм кесектерін қолмен жұмсарту;
 трафареттердің астауға бекітілуін қадағалау;
 астаудың лайлануын жою.
 201. Мыналарды:
 металл ұстап қалғыш астауда құрамында металл бар құмдарды жұмсарту 

жəне байыту процесін;
 құмның жəне бос жыныстардың сыртқы белгілерін білуге тиіс.

29-параграф. Шлихтаушы, 2-разряд
 202. Жұмыс сипаттамасы:
 шлихтарды өңдеу; əртүрлі типтегі сеператорлар мен амальгаматорлардың 

жұмысын реттеу;
 шлихтарды тиеу жəне түсіру;
 амальгаманы жуу;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою.
 203. Мыналарды:
 қызмет көрсететін сепараторлар мен амальгаматорлардың жұмыс 

қағидаттарын;
 шлих алтынын өңдеу тəсілдерін;
 асыл металдардың негізгі айырмашылық белгілерін;
 алтынның, күмістің, платинаның жəне басқа да сирек металдардың 

физикалық қасиеттерін білуге тиіс.

30-параграф. Шлюздеуші, 2-разряд
 204. Жұмыс сипаттамасы:
 шлюздердің, кіші шлюздердің жұмысын;
 гидроұстағыштарды (қалталарды) тау-кен массасын жууын қадағалау;
 шлюздердің, пульпалардың көлбеуін, шлюздер мен гидроұстағыштардағы 

судың берілуін реттеу;
 түк жабындарды (маттарды) жəне шлюздерге арналған трафареттерді 

түсіру, тазалау жəне төсеу;
 шлюздерден, кіші шлюздерден бөгде заттарды жою;
 шлюздер мен кіші шлюздердің лайлануын жібермеу, сондай-ақ шеткі 

үйінділерден шлюздерге пульпа ағынының тірелуін болдырмау;
 гидроұстағыш шлюздерден концентратты түсіру (алу) жəне оның өңдейтін 

жерге көшіру;
 жыралар мен эфель үйінділерінің разрез борттарының маңынан өрмелі 

қоршаулар орнату;
 шлюздердің гидроқондырғыларының жұмысындағы бұзушылықтарды 

анықтау жəне жою.
 205. Мыналарды:
 асыл металлдар мен концентраттарды ұстап қалудың гравитациялық 

əдістерін;
 шлюздердің, гидроұстағыштардың, кіші шлюздердің жұмыс қағидаттарын 

жəне оларды пайдалану ережесін;
 түк жабындар мен трафареттердің міндеттерін;
 трафареттер мен түк жабындарды шаю тəртібін;
 шлюздерді трафареттермен төсеу əдістерін білуге тиіс.

5-тарау. Кендерді агломерациялау жұмыстарына арналған разрядтар 
бойынша жұмысшы кəсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Агломератшы, 3-разряд
 206. Жұмыс сипаттамасы:
 агломерациялық жəне күйдіру машиналарының арбаларының, газ соратын 

вакуум-камералардың, ағыстардың, төсем қоректендіргіштер мен шихталардың 
жағдайын қадағалау;

 күйежентектеу немесе күйдіру арбасының əк ерітіндісін жағу;
 айналмалы тоңазытқышқа, желдеткіштерге, май станцияларына қызмет 

көрсету;
 тоңазытқыштан күйежентекті бір қалыпты түсірілуін қамтамасыз ету;
 қызмет көрсететін жабдықтарды жөндеуге дайындау;
 агломерациялық жəне күйдіру машиналарының астын тазалау трактта-

рына, ластанған газ коллекторларына, машиналарға ыстық қайтарым беру 
тракттарына қызмет көрсету;

 құрастырғыш коллекторды шаңнан тазалау үшін шнек электр қозғалт-
қыштарын жəне қалақша қақпағын қосу;

 агломерациялық жəне күйдіру машиналары тоқтаған кезде аспирациялы 
ауа өткізгіштерді, бункер шашындыларын, газ сорғыш вакуум-камераларды, 
коллекторларды, мультициклондарды (роторларды), эксгаустер улиттарын, 
шығару құбырларын тазарту;

 ағыстар торында ыстық агломераттың ірі кесектерін бөлшектеу;
 күйежентек тор тостағаннан агломератты түсіру;
 агломератты оттық пен ағыстардан бөлу;
 қосалқы оттықтарды тасуға жəне тозғандарын тазалауға қатысу;
 шихта, агломерат, шекемтастар сынамаларын іріктеу; агломерат пен ше-

кемтастарды күйік исінен сұрыптау, коксты жеткізу;
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге қатысу.
 207. Мыналарды:
 агломерациялық жəне күйдіру машиналарының жұмыс қағидаттарын; 

агломерациялық жəне күйдіру машиналарының, сырма шығырлардың астын 
тазалау механизмдердің құрылғыларын жəне техникалық пайдалану ережесін;

 шихта, агломерат, шекемтастар сынамаларын іріктеу ережесін;
 слесарлық істің негіздерін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың бұзылу себептерін жəне оны жою 

тəсілдерін;
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының, блоктаудың құрылғысын;
 майлау материалдарының түрлерін жəне қолдану ережесін білуге тиіс.

2-параграф. Агломератшы, 4-разряд
 208. Жұмыс сипаттамасы:
 шихталарды жентектеу (кендерді агломерациялау) жəне шекемтастарды 

күйдіру технологиялық процесіне қатысу;
 жоғары білікті агломератшының басшылығымен алюминий тотығын өндіру 

процесінде шихтаны жентектеудің технологиялық процесін жүргізу;
 төсемдер қоректендіргіштері мен шихталарға, шихтаны маятникті тарату-

шыларға, сөндіргіш барабандарға, тасымалдағыштарға, шнек қоректен діргіш-
терге, шихта араластырғыштарға, діріл құбырларына жəне басқа да агломе-
рациялық машиналары мен күйдіру таспа машиналарына қызмет көрсету;

 сөндіргіш барабандарды айналма материалдармен бір қалыпты қорек-
тендіруді қамтамасыз ету;

 жентектеу жəне күйдіру арбаларына материалдардың жəне қайтарымды 
(агломерат пен шекемтас) салқындату үшін судың берілуін реттеу;

 шихталар мен қайтарымды ылғалдандырудың сапасын жəне дəрежесін 
айқындау;

 агломерат пен шекемтасты бункерге тастауды жəне бункерлерден жен-
тектеу жəне күйдіру өнімдерінің шығарылуын қадағалау;

 құйғыштардағы, сіңдіргіштер мен тасымалдағыштардағы кептелімдерді 
жою;

 газ жүрістерін тазалау;
 жентектеу жəне күйдіру арбаларының қозғалысын бағыттайтын тозаңұс-

тағыш құрылғылардың, оталдырғыш ошақтардың, отын жандырғыш құрылғы-
лардың жұмысын қадағалау;

 агломерациялық жəне күйдіру машиналарына отын беру жəне оттықтарды 
тазалау механизмінің жүйесіне қызмет көрсету;

 отын жандырғыш құрылғыларды қыздыру жəне реттеу;
 шихталарды торкөзді агломерациялық тостағандарында жағу;
 шихталар дайындау, ылғалдандыру, оларды шеңберлі жентектеу агло-

мера циялық машиналарға беру жəне тиеу, қазандарды қыздыру жəне үрлеп 
тазалау;
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 қазандарға, торкөзді агломерациялық тостағандарының жұмыс алаңына 
жəне тостағандар астындағы алаңға қызмет көрсету;

 оттықтарды, жентектеу жəне күйдіру арбаларын ауыстыруға қатысу;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою.
 209. Мыналарды:
 агломерат жəне шекемтас өндірісінің технологиялық процесінің негіздерін;
 агломерациялық жəне күйдіру машиналарының құрылғысын;
 шихталар мен оның құраушыларының құрамын жəне негізгі қасиеттерін;
 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою;
 агломерациялық тостағандарын, агломерациялық жəне күйдіру таспалы 

машиналарды тиеу, агломерациялық тостағандарына отын құю жəне отал-
дыру ережесін;

 агломерациялық жəне күйдіру машиналарын газбен жабдықтау тəсімін;
 слесарлық істі білуге тиіс.

3-параграф. Агломератшы, 5-разряд
 210. Жұмыс сипаттамасы:
 жоғары білікті агломератшының басшылығымен шихтаны таспалы, 

шеңберлі, вакуумды жəне басқада агломерациялық машиналарда жентектеу, 
шекемтастарды күйдіру машиналарында күйдіру процесін жүргізу;

 алюминий тотығы өндірісінде шихталарды жентектеу процесін жүргізу;
 пешке шихта тиеуді, жентектеу сапасын, кетіп жатқан газдарды, пештің, 

тоңазытқыштың жұмысын қадағалау жəне бақылау;
 көмір тозаңы жүйесінің, тозаңның қайта келуі жəне тағы басқа жұмыстарды 

реттеу;
 қызмет көрсететін жабдықты жөндеуге дайындау жəне жабдықтарды 

жөндеуден қабылдау;
 шихта қабатының қалыңдығын, ылғалдылығын, оны таспаға таратудың 

бір қалыптылығын, жентектеу жəне күйдіру арбалары қозғалысының жылдам-
дығын, агломерат пен шекемтастардың ылғалдануын, оталдыру камерасының 
температурасын, салқындатқыш судың циркуляциясын қадағалау жəне 
бақылау;

 келіп түсетін материалдардың, газдың сапасын айқындау;
 температуралық жəне ауадағы газ режимдерінің процесін талдаулардың 

деректері мен бақылау-өлшеу аспаптары бойынша бақылау;
 жылытқыш агрегаттарға жəне құйылу жүйесіне қызмет көрсету;
 жентектеу жəне күйдіру арбаларын, оттықтарды ауыстыру;
 қызмет көрсететін жабдықты алдын ала тексеру, жабдық жұмысы 

көрсеткіштерінің журналын жүргізу.
 211. Мыналарды:
 агломерат пен шекемтас өндірісінің технологиялық процесін;
 əртүрлі типтегі агломерациялық жəне күйдіру машиналарының құрылғысын 

жəне техникалық пайдалану ережесін;
 шихтаның, агломераттың, шекемтастың, газдардың физикалық-химиялық 

қасиеттерін жəне оның технология үшін маңыздылығын;
 материалдар қозғалысының схемасын жəне оларды дайындаудың 

техникал ық шарттарын;
 технологиялық режимнің бұзылу себептерін жəне жою тəсілдерін білуге 

тиіс.

4-параграф. Агломератшы, 6-разряд
 212. Жұмыс сипаттамасы:
 шихтаны жентектеу жəне шекемтасты күйдіру процесін жүргізу;
 қайтарылған тозаңды қайта бөлу жəне газ тазалау жабдықтарының 

жұмысын бақылау;
 шихтаның құрамдас бөлігінің дұрыс қатынасын бақылау жəне оның 

құрамын түзету;
 жану процесінің режимін, камераларда, тартымды сиретуді, отынды, 

шихтаны беруді, шихтаны ылғалдау дəрежесін, оның қалыңдық биіктігін жəне 
қозғалыс жылдамдығын реттеу;

 шихталау материалдардың сапасына қарай жентектеу жəне күйдіру 
режимін өзгерту;

 жентектеу немесе күйдіру бөлімшесі жабдығының жұмысын бақылау;
 қызмет көрсетілетін жабдықтарға бақылау-техникалық тексеру жүргізу, 

жабдықтарды жөндеуден қабылдау.
 213. Мыналарды:
 əртүрлі типті агломерациялық жəне күйдіру машиналардың конструктивтік 

ерекшеліктерін;
  жентектеудің химиялық процесінің маңыздылығын, технологиялы қ 

режимнің бұзылу себептерін жəне жою тəсілдерін;
 жентектеу мен күйдіруге келіп түсетін шихталарға қойылатын мемлекеттік 

стандарттардың талаптарын білуге тиіс.

5-параграф. Түйіршіктегіш машинаны баптаушы, 5-разряд
 214. Жұмыс сипаттамасы:
 түйіршіктегіш машинаны баптау немесе түйіршіктеудің жеке технологиялық 

процесін жүргізу;
 қолданылатын өлшеу жəне автоматика құралдарының жұмысын бақылау;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою, оны бақылау-техникалық тексеруге жəне ағымдағы жөндеуге қатысу.
 215. Мыналарды:
 барлық типтегі түйіршіктегіш машиналардың, қызмет көрсетілетін механи-

калық жəне электрлік жабдықтардың, қолданылатын өлшеу жəне автоматика 
құралдарының құрылғысын жəне техникалық пайдалану ережесін;

 қызмет көрсететін жабдықтарды баптау жəне түйіршіктеудің жеке техно-
логиялық процесін жүргізу тəсілдерін білуге тиіс.

6-параграф. Елекші-көсеуші, 2-разряд
 216. Жұмыс сипаттамасы:
 електерде елеу процесін жүргізу;
 механикаландырылмай, беру кезінде мыс күйдіруші пештердің електеріне 

мысты үю;
 електерге материалдардың бір қалыпты келіп түсуін қадағалау;
 габаритті емес буттарды електерге тиеп, қолмен бөлшектеу;
 өнімнің торкөз үстінен жəне астынан өтуін жəне елек бөлшектерінің 

дұрыстығын қадағалау;
 қызмет көрсете тін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою.
 217. Мыналарды:
 електеу технологиясын; 
 електердің негізгі типтерінің жұмыс қағидаттарын;
 кендер мен бос жыныстардың физикалық-химиялық қасиеттерін; 
 елек өнімдерінің сапасына қойылатын мемлекеттік стандарттардың та-

лаптарын білуге тиіс.
 Ыстық теміркендердің шекемтастарды, ыстық агломераттарды, ыстық 

қайтарымдарды, ыстық кендерді електеу процесін жүргізу кезінде - 3-разряд.

7-параграф. Агломерация мен күйдіру жұмысындағы көрікші, 4-разряд
 218. Жұмыс сипаттамасы:
 көріктерге, тоңазытқыштарға, газ жанарғыларына, газ құбырлары мен 

газ жабдықтарына, желдеткіште рге, ауа беретін тракттарға қызмет көрсету;
 жанарғыларды қыздыру, кокс ұсақтарын жағу, көріктегі г аз бен ауаның 

қатынасын реттеу;
 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіші бойынша көріктің температуралық 

жəне ауадағы газ режимді бақылау;
 көрік пен күл салғышты қождардан тазарту; 
 алдын алу тексеру жүргізу, қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы 

бұзушылықтарды анықтау жəне жою, жөндеуге қатысу.
 219. Мыналарды:
 агломерат пен шекемтас өндірісінің негізгі технологиялық процесін;
 көріктің, қосалқы жабдықтардың құрылғысын;
 жұмыс қағидаттарын жəне техникалық пайдалану ережесін; 
 слесарлық істі білуге тиіс.

8-параграф. Араластырғыш машинисі, 2-разряд
 220. Жұмыс сипаттамасы:
 араластырғыштар мен сорғыларды ң жұмысын қадағалау;
 шлам, су жəне ауаөткізгіш жұмыстарды реттеу;

 араластырғыштарды шламмен толтыру, оны механикалық құрылғылармен 
жəне ауаның көмегімен араластыру;

 шламдарды шлам бассейндеріне айдау немесе оны пеш қоректен дір-
гіштеріне беру;

 араластырғыштар мен сорғыларды қосу жəне тоқтату;
 бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін қадағалау;
 жұмыстағы бұзушылықтарды анықтау жəне жою, майлау, бақылау-

техникалық тексеруге жəне қызмет көрсетілетін механизмдер мен жабдықтарды 
жөндеуге қатысу;

 қызмет көрсететін механизмдер мен жабдықтарды жөндеуден кейін 
қабылдау.

 221. Мыналарды:
 қызмет көрсететін механизмдер мен жабдықтардың, қолданылатын  қосқыш 

жəне бақылау-өлшеу аппаратураның жұмыс қағидаттарын;
 қоқ ыс, су жəне ауаөткізгіштердің схемасын;
 қолданылатын майлардың сорттарын;
 слесарлық істің негіздерін білуге тиіс

9-параграф. Араластырғыш барабанның машинисі, 2-разряд
 222. Жұмыс сипаттамасы:
 сомалық өнімділігі бір сағат ішіндегі 40 тоннаға дейін араластырғыш ба-

рабандарда шихталарды араластыру процесін жүргізу;
 араластырғыш барабандарға шихта құрауыштарын тоқтаусыз жəне бір-

қалыпты тиелуін жəне түсірілуін, араластыру сапасын жəне шихта ылғал-
дылығын қадағалау;

 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 
жəне жою, оны жөндеуге қатысу.

 223. Мыналарды:
 қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының құрылғысын, жұмыс қағидат-

тарын жəне техникалық пайдалану ережесін;
 араластыру шихтасының сапасына қойылатын талаптарды жəне оның 

ылғалдылығын;
 араластыру процесін реттеу тəсілдерін;
 араластырғыш  барабандарға шихта құрауыштарын тиеудің талдамалық 

айқындаудың тəсілдерін;
 слесарлық істің негіздерінбілуге тиіс.
 Жиынтық өнімділігі сағатына 40-тан 125 тоннаға дейінгі араластырғыш 

барабандарда шихталарды араластыру процесін жүргізу кезінде - 3-разряд;
 Жиынтық өнімділігі сағатына 125 тоннадан артық араластырғыш барабан-

дарда шихталарды араластыру процесін жүргізу кезінде - 4-разряд.

10-параграф. Ауыспалы науаның машинисі, 2-разряд
 224. Жұмыс сипаттамасы:
 ыстық агломератты вагондарға тиеу кезінде ауыспалы науаны басқару;
 қызмет көрсетілетін механизмдерді қосу жəне тоқтату;
 сыртқы белгілері бойынша агломераттың сапасын айқындау;
 кондициялық емес өнім келіп түскен жағдайда сигнал беру;
 қызмет көрсететін жабдықта рдың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою, оны жөндеуге қатысу.
 225. Мыналарды:
 ауыспалы науаның, тельферлердің құ рылғысын жəне жұмыс қағидаттарын;
 ыстық агломераттарды тиеудің ережесін;
 агломераттың физикалық қасиеттеріне қойылатын талаптарды;
 слесарлық істің негіздерін білуге тиіс.

11-параграф. Салқындатқыш машинисі, 2-разряд
 226. Жұмыс сипаттамасы:
 Жиынтық өнімділігі сағатына 200 тонна тостағанды жəне тура сызықты 

салқындатқыштарда агломерат пен қайтарымды салқындату процесін жүргізу;
 салқындатқышқа агломерат пен суды тиеуді реттеу;
 агломерат пен қайтарымды салқындатуға судың берілуін реттеу;
 мойынтіректердің, пластиналық жəне таспалы конвейерлердің жұмы-

сын, түсіргіш аяқтардың, салқындатқыш жетектердің жағдайын, салқындат-
қыштардың тізбектері мен төсемдерінің жəне апатты ескерту құралдарының 
жағдайын қадағалау;

 қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 
жəне жою, оны жөндеуге қатысу.

 227. Мыналарды:
 салқындатқыш жəне басқа да жабдықтардың құрылғысын, жұмыс қағидат-

тарын жəне техникалық пайдалану ережесін;
 қызмет көрсетілетін салқындатқыштардың жұмысындағы бұзушы лықтарды 

жою тəсілдерін;
 слесарлық істің негіздерінбілуге тиіс.
 Жиынтық өнімділігі сағатына 200-ден 400 тоннаға дейінгі тостағанды жəне 

тура сызықты салқындатқыштарда жəне барабанды салқындатқыштарда агло-
мератты салқындату процесін жүргізу кезінде - 3-разряд;

 Жиынтық өнімділігі сағатына 400 тоннадан жоғары тостағанды жəне тура 
сызықты салқындатқыштарда агломератты салқындату процесін жүргізу 
кезінде -  4-разряд.

12-параграф. Түйiршіктегіш машинисi, 4-разряд
 228. Жұмыс сипаттамас ы:
 тостағанды, барабанды жəне басқа типті түйіршіктегіште шихтаны, кон-

центраттарды түйіршіктеу процесін жүргізу;
 түйіршіктегіштерді қосу жəне тоқтату;
 шихталар мен байланыстырғыш материалдарды түйіршіктегішке беруді 

реттеу жəне шикі шекемтастарды тиеу;
 шикі шекемтастардың сапасын бақылау;
 тазалау, майлау жəне қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы 

бұзушылықтарды анықтау жəне жою.
 229. Мыналарды:
 шихтаны түйіршіктеудің технологиялық процесін;
 тостағанды, барабанды жəне басқа типті түйіршіктегіштердің құрылғысын 

жəне жұмыс қағидаттарын;
 түйіршіктеу бөлімшесінің коммуникация жүйесін;
 блоктау жүйесін;
 шикі шекемтастардың сапасына қойылатын мемлекеттік стандарттардың 

талаптарын;
 слесарьлық істі білуге тиіс.

13-параграф. Түйiршіктегіш машинисi, 5-разряд
 230. Жұмыс сипаттамасы:
 түйіршіктегіштердің бірнеше секцияларында шихталарды, концентраттар-

ды түйіршіктеудің технологиялық процесін жүргізу;
 шикі шекемтастардың сапасын, шихта, концентрат құрамдас бөлігінің 

дұрыс арақатынасын бақылау, түйіршіктегіште тұрақты жүктемені ұстау;
 түйіршіктегіштің мөлшерлеу жəне күйдіру жабдықтарымен келісілген 

жұмысын қамтамасыз ету;
 химиялық талдаулар мен сынаулар негізінде шекемтасты опалау үшін 

қатты от ының санын бақылау;
 қоректендіргіштердің, електердің, тазартқыш құрылғылардың жағдайын 

қадағалау;
 түйіршіктегіштерді бақылау-техникалық тексеруге, жөндеуге жəне жөндеу-

ден қабылдауға қатысу.
 229. Мыналарды:
 шихта дайындаудың, шекемтастарды түйіршіктеу мен күйдірудің техноло-

гиялық процесін;
 түйіршіктегіштерді, қоректендіргіштерді, қолданылатын өлшеу жəне авто-

матика құралдарын техникалық пайдалану ережесін білуге тиіс.

14-параграф. Шекемтасты опалғыш машинисі, 3-разряд
 232. Жұмыс сипа ттамасы:
 шикі шекемтастарды көмір тозаңымен опалау процесін жүргізу; 
 шекемтасты опалағышты қосу жə не тоқтату;
 көмір тозаңын шекемтас опалағышқа бір қалыпты берілуін қадағалау;
 электр қозғалтқыштардың айналым санын өзгерту жолымен шикі шекем-

тастарға көмір тозаңын жағу қабатының қалыңдығын реттеу;
 механизмдерді тазалау жəне майлау, қызмет көрсететін жабдықтың 

жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау жəне жою.
 233. Мыналарды:

 көмір тозаңын шекемтастарға жағу технологиясын; 
 шекемтастарды опалағыштардың құрылғысын, жұмыс қағидаттарын жəне 

техникалық пайдалану ережесін;
 көмір тозаңының химиялық жəне физикалық қасиеттерін білуге тиіс.

15-параграф. Ыстық қайтарымды мөлшерлеуші, 4-разряд
 234. Жұмыс сипаттамасы:
 ыстық қайтарымды мөлшерлеу процесін жүргізу;
 шаң-тозаңды сорып алу үшін сөндіру, қоректендіру жəне желдеткіш бара-

бандарын қосу жəне тоқтату;
 қайтар ымды суыту үшін белгіленген температураға дейін суды мөлшерлеу;
 електік талдау сынамаларын іріктеуді қадағалау;
 ыстық қайтарымды мөлшерлеу жолымен шихталарды қыздыру; 
 тасымалдағыш таспада ыстық қайтарымды бірқалыпты тарату;
 жұмыстағы бұзушылықтарды анықтау жəне жою, қызмет көрсететін 

жабдықты бақылау-техникалық тексеруге жəне жөндеуге қатысу.
 235. Мыналарды:
 агломерат пен шекемтас өндірісінің негізгі технологиялық процестерін; 
 ыстық қайтарымды мөлшерлеу жəне шихталау процесін;
 қызмет көрсететін жабдықтың құрылғысын жəне жұмыс қағидаттарын; 
 майлайтын материалдардың сорттары мен қасиеттерін; 
 слесарлық істі білуге тиіс.

16-параграф. Құдықпештер мен пештерді тиеуші-түсіруші, 2-разряд
 236. Жұмыс сипаттамасы:
 жүргізілетін процестің технологиясына сəйкес шикізат пен отынның 

арақатынасын сақтай отырып, пешке немесе құдық пешке шикізатты тиеу;
 шикізат пен отын тиелген вагонеткаларды кілеттерден тасу, оларды тиегіш 

қондырғыларға жылжыту;
 құдықпештер мен пештерді түсіру;
 шихта құрамындағы өзгерісті дер кезінде айқындау; 
 қоректендіргіш жəне тиегіш құрылғыларды қадағалау жəне олардың 

жұмысындағы бұзушылықтарды жою;
 тиелген вагонеткаларды бақылап өлшеуге тасу.
 237. Мыналарды:
 пештер мен құдықпештердің жұмыс қа ғидаттарын; 
 тиегіш жəне қоректендіргіш құрылғылар мен шығырлардың құрылғысын 

жəне жұмы с қағидаттарын; 
 пештер мен құдықпештерді тиеу жəне түсіру;
 артылатын шикізат пен отынның мөлшерлемесін; 
 шикізат пен отынның сорттары мен қасиеттерін білуге тиіс.

17-параграф. Ыстық агломератты түсіруші, 3-разряд
 238. Жұмыс сипаттамасы:
 теміржол вагондарға, аглохопперлерге жəне басқа ыдыстарға ыстық агло-

мераттар мен ыстық шекемтастарды тиеу кезінде науа қақпақтарын басқару;
 тиелген вагондардың қозғалысы кезінде шығырлар мен итергіштерді 

басқару;
 тасымалдағыш ыдыстарға ыстық агломераттар мен шекемтастарды бір 

қалыпты жəне дұрыс тиелуін қадағалау;
 вагондарды, аглохопперлер мен басқа да ыдыстарды толтыру кезінде бір 

жолдан екінші жолға ауыспалы науаны ауыстырып қосу;
 агломерация лық жəне күйдіру машиналарының артындағы науаларды 

жəне жиек ағыстарын тазалау;
 агломерат пен шекемтас тиеу кезінде вагондар қозғалысы жөнінде белгі 

беру; 
 теміржолдарды, ағынды жыраларды, жұмыс алаңын шашылған агломерат 

пен шекемтастан тазалау;
 қызмет көрсететін жабдықтың жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау 

жəне жою.
 239. Мыналарды:
 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылғысын, жұмыс қағидаттарын; 
 ыстық агломерат пен шекемт асты тасымалдағыш ыдыстарға тиеу ережесін;
 агломерат пен күйдірілген шекемтас с апасына қойылатын талаптарды 

білуге тиіс.

6-тарау. Жұмысшы кəсіптерінің көмір жəне сланец өндіру, көмір 
жəне сланец шахталары мен разрездерінің құрылысы жұмыстарына 
арналған разрядтар бойынша жұмысшылар кəсіптерінің тарифтік-

біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Көмір байыту аппаратшысы
 240. Жұмыс сипаттамасы:
 көмірді (сланецті) байытудың технологиялық процестерін: бөлу, флотаци-

ялау, сепарациялауды бөлу, флотациялау машиналарында, сепараторларда, 
жуу комбайндары мен науаларда, концентрациялау үстелдерінде, байыту ци-
клондарында қашықтықтан немесе қолмен басқару режимінде жүргізу;

 қиыршықты көмір ұнтағын аэрофонтандаушы жəне ортадан тепкіш сепа-
раторларда сепарациялау;

 қатардағы көмір мен байыту өнімдерін, айналма су мен суспензияны 
техникалық жəне экспресс-талдау деректері бойынша бақылау жəне реттеу;

 қатардағы көмір мен байыту өнімдерінің іріктелген сынамаларының 
қабатпен бөлінуі экспресс-талдауын жүргізу;

 байыту жабдығына, қоректендіргіштерге, дозалаушы құрылғылар мен ре-
агент құбырларға қызмет көрсету;

 жабдықтар мен автоматты бақылау жəне реттеу жүйелерін қосу жəне 
тоқтату, бекітілген технологиялық нұсқаулыққа сəйкес олардың жұмысын 
к езеңдеп бақылау;

 қызмет көрсететін жабдықтардың, машиналардың жұмысындағы ақаулар-
ды анықтау жəне жою, оларды жөндеуге қатысу.

 241. Мыналарды:
 бөлу, флотациялау жабдықтарының, сепараторлардың, көмір жуу ком-

байндары мен науалардың, концентрациялау үстелдерінің, електердің жəне 
қосалқы жабдықтардың құрылымын, конструктивтік ерекшеліктерін, техникалық 
сипаттамасын жəне жұмыс режимін;

 көмірді (сланецті) байыту технологиясын, қиыршықты көмір ұнтағы 
өндірісін;

 байыту жабдығы тізбегінің схемасын;
 көмірді байыту машиналарында бөлу, қабаттап бөлу принципін;
 көмір сыныптамасы мен байытылуын; 
 көмір мен байыту өнімдерінің, шламның жылжу сызбасын; 
 механизмдерді басқару тəртібін; 
 сақтандыру жəне тежегіш құрылғылары мен бақылау-өлшеу құралдарының 

жұмыс принципін; 
 бастапқы көмір (сланец) бойынша үлестік жүктемесін;
 соңғы байыту өнімдері шығымының өндірістік нормалары мен олардың 

сапасына қойылатын талаптарды; 
 реагенттердің қасиеттерін; 
 реагенттерді сақтау жəне олармен жұмыс ережесін;
 көмірлі (сланецті) шламдарды флотациямен байыту процесінің физикалық-

химиялық негіздерін;
 байыту өнімдері сынамасын іріктеу, бөлу жөніндегі нұсқаулықты; 
  автоматты бақылау жəне реттеу жүйесінің жұмыс принципін, ерекшеліктері 

мен олар ды қосу жəне тоқтату тəсілдерін;
 технологиялық процестің өтуін автоматты бақылау, химиялық талдау жəне 

реттеуіштер белгілемесіне түзету енгізу арқылы бағалау əдістерін;
 технологиялық процесті қашықтықтан жəне қолмен басқару режимінде 

жүргізу ерекшеліктерін; 
 майлау жүйесін жəне майлау материалдарына қойылатын талаптарды; 
 қызмет көрсететін механизмдер мен машиналардың жұмысындағы 

ақауларды анықтау жəне жою тəсілдерін; 
 электр слесарь ісін білуге тиіс.
 Магнитті сепараторларға қызмет көрсету кезінде - 2-разряд;
 концентрациялау қызметін көрсету кезінде - 3-разряд;
 жуу науаларына, байыту циклондарына, бөлу машинасына, үш флотаци-

ялау машинасына, аэрофонтандаушы жəне ортадан тепкіш сепаратарлауға 
дейін қызмет көрсету кезінде бір - 4-разряд;

 екі немесе үш бөлу машинасына, үшеуден артық  флотациялау машина-
сын, сондай-ақ көмір жуу комбайндарына, сондай-ақ көмір жуу комбайндарына, 
ауыр орталы сепараторларға, пневматикалық сепараторлар мен машиналарға, 
элеватор доңғалақты сепараторларға, ауыр орталы үш өнімді кешендерге 
қызмет көрсету кезінде - 5-разряд.


