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Алєысґз
1 «Ќазаќстандыќ жол єылыми-зерттеу институты» Акционерлік ќоєамымен, ТК 42
«Автомобиль жолдары» Стандарттау бойынша техникалыќ комитетімен ƏЗІРЛЕНДІ
2 Ќазаќстан Республикасыныѕ Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль
жолдары комитетімен ЕНГІЗІЛДІ
3 Ќазаќстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалыќ
реттеу жəне метрология комитеті Тґраєасыныѕ 2014 жылєы 10 ќазандаєы № 205-од
бўйрыєымен БЕКІТІЛІП ЌОЛДАНЫСЌА ЕНГІЗІЛДІ
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4 Осы стандартта Ќазаќстан Республикасыныѕ: 2010 жылєы 4 мамырдаєы № 274-ІV
«Тўтынушылардыѕ ќўќыєын ќорєау жґніндегі»; 2014 жылєы 17 сəуірдегі; «Жол
ќозєалысы туралы»№ 194-V ЌРЗ; 2003 жылєы 4 шілдедегі № 148«Автомобиль транспорты
жґніндегі»; 2001 жылєы 17 шілдедегі № 245 «Автомобиль жолдары жґніндегі»; 2001
жылєы 23 ќаѕтардаєы № 148 «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік
басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы»; 1997 жылєы 11 шілдедегі № 151-І «Ќазаќстан
Республикасындаєы тіл туралы» заѕдардыѕ нормалары жїзеге асырылєан
5 АЛЄАШЌЫ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЅДІЛІГІ

2019 жыл
5 жыл

6 АЛЄАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
Осы стандартќа енгізілетін ґзгерістер туралы аќпарат жыл сайын басып
шыєарылатын «Стандарттау жґніндегі нормативтік ќўжаттар» аќпараттыќ
сілтемесінде, ал ґзгерістер мəтіні ай - сайын басып шыєарылатын «Ўлттыќ
стандарттар» аќпараттыќ сілтемесіне жарияланады. Осы стандарт ќайта ќаралєан
немесе ауыстырылєан (жойылєан) жаєдайда, тиісті аќпарат ай сайын басып
шыєарылатын «Ўлттыќ стандарттар» аќпараттыќ сілтемесінде жарияланатын
болады

Осы стандарт Ќазаќстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігініѕ
Техникалыќ реттеу жəне метрология комитетініѕ рўќсатынсыз ресми басылым ретінде
толыќтай немесе бґлшектеліп басылып шыєарыла, кґбейтіле жəне таратыла алмайды
II
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А ќосымшасы (аќпараттыќ). Автомобиль жолдарындаєы жалпы
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1 Ќолданылу саласы
Осы стандарт жалпыєа ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарына (бўдан əрі –
автомобиль жолдары) пайдаланылуєа берілетін ќызметтердіѕ жалпы талаптарын, сонымен
бірге олардыѕ абаттандырылуы мен орналастырылуын бекітеді.
Осы стандарттаєы ќолдану їшін арналєан ережелер:
- жалпыєа ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарын ќайта ќўрау жəне кїрделі
жґндеулер, жаѕа ќызметтер кґрсетуге жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерініѕ
жобаларын жїзеге асырушы жоба мекемелері;
- нормативті ќўќыќтыќ реттеу саласындаєы жəне кґрсетілетін ќызметтер мен
объектілер ќауіпсіздігініѕ, сонымен бірге автомобиль жолдарында оларєа баќылау
(ќадаєалау) орталыќ жəне жергілікті билік ўйымдарымен, жол автомобиль басќармасымен
жїзеге асырылады;
- жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерініѕ басќармалары, заѕды жəне жеке
кəсіпкерлер, жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерін салєанда жəне пайдаланєанда
сонымен бірге оларєа ќызметтер кґрсетулердегі ќауіпсіздіктерге жауапты;
- автомобиль жолдарындаєы жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерініѕ
ќызметтерін тўтынушылар.
Осы стандарттардыѕ талаптары жол сервисініѕ объектілеріне ќайта енгізуге
таратылады, ал ќолданыстаєы жол сервисі объектілері 3 жылдыѕ ішіндегі ґтпелі кезеѕде
ќарастырылады.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы стандартты ќолдану їшін мынадай сілтемелік нормативтік ќўжаттар ќажет:
ЌР СТ 1124-2003 Жол ќозєалысы мекемелеріндегі техникалыќ ќўралдар. Жолдаєы
белгілер. Техникалыќ талаптар.
ЌР СТ 1125-2002 Жол ќозєалысы мекемелеріндегі техникалыќ ќўралдар. Жолдаєы
белгілер. Жалпы технкалыќ талаптар.
ЌР СТ ГОСТ Р 12.04.026-2002 Жол белгілерініѕ тїстері, дыбыстыќ таѕбалар жəне
ќауіпсіздік белгілері, Жалпы технкалыќ талаптар.
ЌР СТ 1174-2003 Объектілерді ќорєайтын ґрт техникалары. Негізгі тїрлері.
Орналастыру жəне ќызметтер кґрсету.
ЌР СТ 1412-2010 Жол ќозєалысы мекемелеріндегі техникалыќ ќўралдар. Жол
белгілерін, таѕбаларын, баєдаршамдарды, жол ќоршауларын жəне баєыттаушы
ќўрылєыларды ќолдану ережелері.
ЌР СТ 1633-2007 Автомобиль жолдарындаєы жəне ќалалыќ сонымен бірге ауылдыќ
елді мекендер аймаєындаєы сыртќы жарнамалар. Сыртќы жарнамалыќ ќўралдарєа жалпы
техникалыќ талаптар. Ережелерді орналастыру.
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ЌР СТ СТБ 1352-2008 Туристік ќызметтер. Негізгі ережелер.
ЌР СТ 1753-2008 Сауда. Терминдер мен аныќтамалар.
ЌР СТ 1754-2008 Бґлшек саудалар. Кəсіпорындарды топтастыру.
ЌР СТ 1755-2008 Бґлшек саудалар. Ќызмет кґрсетуші ќызметкерлерге ќойылатын
талаптар.
ЌР СТ 1756-2008 Бґлшек сауда ќызметтері. Жалпы талаптар.
ЌР СТ 2068-2010 Жалпы пайдалану автомобиль жолдары. Орналастыру элементтері.
Жалпы талаптар.
ЌР СТБС ЕН ИСО 18513-2010 Туристік ќызметтер кґрсетулер. Туристерді
орналастыру їшін ќонаќ їйлер жəне басќа да орындар. Терминдер мен аныќтамалар.
ЌР СТ ГОСТ Р 50690-2010 Туристік ќызметтер кґрсетулер. Жалпы талаптар.
ЌР СТ ГОСТ Р 50763-2011 Ќоєамдыќ тамаќтану ќызметтері. Халыќќа сатылатын
ќоєамдыќ тамаќ ґнімдері.
ЌР СТ ГОСТ Р 52058-2008 Тўрмыстыќ ќызметтер. Кір жуатын бґлмедегі ґѕделген
бўйымдар. Жалпы техникалыќ талаптар.
ЌР СТ ГОСТ Р 52131-2006 Мїгедектерге арналєан аќпараттыќ белгілерді кґрсету
ќўралдары. Техникалыќ талаптар.
ЌР СТ ГОСТ 52167-2009 Балалардыѕ ойын алаѕдарыныѕ жабдыќтары.
Əткеншектердіѕ сынамалау əдістері мен ќўрылымыныѕ ќауіпсіздігі. Жалпы талаптар.
ЌР СТ ГОСТ 52169-2009 Балалардыѕ ойын алаѕдарыныѕ жабдыќтары.
Карусельдердіѕ сынамалау əдістері мен ќўрылымыныѕ ќауіпсіздігі.Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.004-91 Еѕбек ќауіпсіздігініѕ стандарттар жїйесі. Ґрт ќауіпсіздігі. Жалпы
техникалыќ талаптар.
ГОСТ 12.051-90 Еѕбек ќауіпсіздігініѕ стандарттар жїйесі. Зиянды заттар.
Жіктеуіштер мен ќауіпсіздіктерге ќойылатын жалпы талаптар.
ГОСТ Р 12.1.051-90 Еѕбек ќауіпсіздігініѕ стандарттар жїйесі. Электр ќауіпсіздігі.
1000 В жоєары кернеулі электр тогын ґткізетін желілік ќауіпсіздігі ќорєалатын
аймаќтардыѕ ќашыќтаќтары.
ГОСТ 52299-2004-91 Балалардыѕ ойын алаѕдарындаєы жабдыќтар. Əткеншектердіѕ
сынамалау əдістері мен ќўрылымыныѕ ќауіпсіздігі.
Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кезінде жыл сайын шыєарылатын аєымдаєы жылдаєы жаєдайєа
«Стандарттау бойынша нормативтік ќўжаттар» жəне аєымдаєы жылы жарияланєан, ай сайын шыєарылатын
аќпараттыќ кґрсеткіштерге сəйкес келетін аќпараттыќ кґрсеткіш бойынша сілтемелік стандарттардыѕ жəне
классификаторлардыѕəрекеттерін тексерген дўрыс болады. Егер сілтеме ќўжаты ауыстырылєан
(ґзгертілген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезінде ауыстырылєан (ґзгертілген) ќўжатты
басшылыќќа алу керек. Егер сілтеме ќўжаты ауыстырусыз кїшін жойєан болса, онда оєан сілтеме берілген
ереже осы сілтемеге əсер етпейтін бґлікте пайдаланылады.

3 Терминдер, аныќтамалар жəне ќысќарєан сґздер
Осы стандартта аныќтамалармен байланысты мынадай терминдер ќолданылады:
3.1 Жол ќызметініѕ объектілері: жол-пайдалану кешендері, пайдалану ќызметініѕ
жўмыскерлеріне арналєан тўрєын їйлер, автобус аялдамалары, павильондар, демалыс
алаѕдары, автомобильдердіѕ аз уаќытќа аялдауына арналєан алаѕдар, автомобильдерді
техникалыќ ќарауєа арналєан ќўрылєылар, жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз
етуге арналєан ќўрылыстар мен ќўрылєылар, орман белдеулері, кґпірлерге ќызмет
кґрсету жəне оларды кїзету пункттері, технологиялыќ жəне апаттыќ-шаќыру
байланысыныѕ ќўрылєылары, жїріп ґту їшін аќы алудыѕ баєдарламалыќ-аппараттыќ
кешені;
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3.2 Жол сервисі объектілері: жолдаєы жол ќозєалысына ќатысушыларєа ќызметтер
кґрсетулерге арналєан жəне жол бойындаєы жолаќтарда орналасќан ќонаќ їйлер мен
мотельдер, кемпингтер (техникалыќ ќызметтер кґрсету станциялары, автожанармай ќўю
станциялары, тамаќтану жəне сауда пунктері, байланыс, медициналыќ кґмек, автомобиль
кґлігін жуу жəне басќа да ўќсас ќўрылыстар, жарнама ќўралдары жəне басќа да ўќсас
єимараттар).
3.3 Жол бойындаєы белдеулер: кґлiк жїрісін жəне халыќтыѕ ќауiпсiздiгiн
ќамтамасыз ету їшiн шекарасында жер пайдаланудыѕ ерекше шарттары белгiленетiн,
автомобиль жолдарына бґлiнген белдеуге жалєасып жатќан жер учаскелерi;
3.4 Жолєа бґлiнген белдеу: автомобиль жолдары алып жатќан, автомобиль
жолыныѕ тиiстi ќўрастырмалы элементтерi мен инженерлiк ќўрылыстарын, сондай-аќ
оларды пайдалану їшiн ќажеттi єимараттарды, ќўрылыстарды, ќорєаныштыќ жəне
əсемдiк орман екпелерiн отырєызуєа жəне жол байланысы ќўрылєыларын орналастыруєа
арналєан кґлiк жерлерi.
3.5 Автомобиль жолдарына рўќсат: жолда кґрсетілген автомобиль жолдарын
жалєастырушы немесе ќўламаны ќиып ґтетін автомобиль жолдарына транспорт
ќўралдарыныѕ шыєу мїмкіндіктері жобалыќ ќўжаттармен ќарастырылєан.
3.6 Автомобиль жолдарын пайдаланушылар: жол шетіндегі жолаќтарды жəне
автомобиль жолдарыныѕ бўрылу жолаќтары арасындаєы басќа да ќызметтерді жїзеге
асырушы немесе жол ќозєалысына ќатысушылар болып табылатындар заѕды жəне жеке
тўлєалар.
3.7 Демалыс алаѕдары: ўсаќ аќауларды жою, жїктердіѕ жəне транспорт
ќўралдарыныѕ жаєдайларын тексеру, жїргізушініѕ жəне жолаушылардыѕ аз уаќытќа
демалу їшін арналєан, автомобиль жолдарындаєы элементтерді абаттандыру.
3.8 Жылдам ґту жолаєы: басты жол ќозєалысынан кіретін немесе шыєатын тоќтату
жəне жїргізуді ќамтамасыз ету їшін жасалынєан ќосымша ќозєалыс жолаєы.
3.9 Тоќтау алаѕы: жеѕіл жəне басќа да автомобильдердіѕ жоспарлы тўраќты аз
уаќытќа тоќтайтын немесе маршрутты кґлік аялдамалары орындарындаєы арнайы
жабдыќталєан алаѕ.
3.10 Отырєызу алаѕы: тґбесі кґтеріѕкі жоєары жабылєан жəне шеттері ќоршалєан
тоќтау алаѕдары мен маршруттыќ кґлік ќўрал-жабдыќтарыныѕ тоќтайтын алаѕы.
3.11 Тоќтау павильоны: Маршруттыќ кґлік-ќўралдарын кїтіп тўру їшін адамдарєа
желді жəне жауын-шашынды ауа-райынан ќорєауєа арналєан аялдамалыќ алаѕ
элементтері.
3.12 Мотель: Ќысќа жəне ўзаќ мерзімдерге келген кґлік ќўралдарын
пайдаланушылар мен иелеріне ќызмет кґрсетулер жəне жыл бойына арналєан автомобиль
жолдарына жаќын орналасќан ќонаќ їй.
3.13 Кемпинг: Туристерге арналєан ќаланыѕ сыртында орналасатын лагер типті
ќонаќїйлер. Туристер жазєы айларда палаткаларда тїнеп шыєу їшін єана орналасады.
Электрмен, сумен, автомашиналарды жуумен жəне жґндеумен ќамтамасыз етіледі.
Автомашиналар ќоятын орындар бар. Бўл жерде ќосымша ќызмет орындары болуы
мїмкін.
3.14 Транзитті автомобиль кґлігі: жол ќызметтері немесе жол сервисі
объектілеріне жаќын орналасќан немесе жол сервисініѕ аймаєына кірмейтін автомобиль
жолдарымен ќозєалатын автмобиль кґлігі.
3.15 Мїмкіндігі шектеулі жол ќозєалысына ќатысушылар: кеѕістікке
баєдарланєан немесе ќажетті аќпараттар, ќызметтер алу, ґз еркімен ќозєалулары ќиын,
сонымен бірге есту ќабілеттері тґмен, кґздері нашар кґретін, жасы ўлєайєан жəне
уаќытша еѕбекке жарамсыз тўлєалар, сїйеп-ќозєалту аппаратыныѕ мїгедектері.
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3.16 Автожанармай ќўю немесе автомобильдік газ толтыру бекеті, АЌБ, АГТБ:
Кґлік ќўралдарына жанар-жаєармай материалдарымен жəне толтыру мен отынныѕ
бґлшек саудаларєа арналєан техникалыќ жабдыќтар мен єимараттардыѕ орналастырылуы.
3.17 Автомобиль кґлігін жуу пункті: Ќаладан тысќары АМЌБ (АГТ) жəне
техникалыќ ќызметтер кґрсету бекеттерімен бірлескен ереже бойынша, сонымен бірге
кґлік ќўралдарын кїту їшін алаѕдар мен кіреберістерге міндетті ќондырєылармен,
ережеге сай мотельдерге жаќын орналасќан єимарат.
3.18 Автомобильдерге техникалыќ ќызметтер кґрсету бекеті, АТЌКБ, ТЌБ:
ќосалќы бґлшектермен жəне кейбір пайдаланылатын материалдармен жабдыќтайтын,
сонымен бірге автомобильдердіѕ аєымдыќ жґндеулеріне техникалыќ ќызметтер
кґрсетулерді орындайтын мамандандырылєан кəсіпорын.
3.19 Шаєын сəулеттік ќўрылыс: жол сервисін жəне автомобиль жолдарын
кґркейту маќсатында ќолданылатын кішігірім ќўрылыстар (павильон, жаппа, дїѕгіршек,
ќоќыс жинаєыш, орындыќ жəне т.б.).
3.20 Жылыту пункті: жолда пайдаланушылар їшін жылдыѕ ќысќы жəне ґткінші
кезеѕдеріндегі ауыр климаттыќ табиєи жаєдайларда (тґмен температурада, боранда, ќар
жауєанда, тасќын, бўрќасында, дауылдарда) алєашќы кґмекке ќажетті ґмірді саќтап
ќалуєа арналєан жол шетіндегі жолаќтарда немесе жол бўрылысында орналасќан тўраќты
немесе жылжымалы ќўрылыс.
3.21 Абаттандыру элементі: мекемелерге жəне жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздігін
ќамтамасыз етуге арналєан техникалыќ ќўралдар мен ќўрылєылар ќозєалыстарына
ќызметтер кґрсететін їйлер мен ќўрылыстар кешені.
3.22 Трассалыќ медициналыќ-ќўтќару пункті: стационарєа бару жолдаєы немесе
ЖКО болєан жердегі жол - кґлік оќиєасында жараќаттанєандарєа кґмектесуге ќажетті жан
саќтау шараларын жїзеге асыратын реанимобилдермен, медициналыќ жəне ќўтќару
жабдыќтарымен жабдыќталєан жедел əрекет бригадасы, жол шетіндегі жолаќта
орналастырылєан арнайы медициналыќ мамандандырылєан апатты-ќўтќару ќўрамы.

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

4 Жалпы ережелер
4.1 Жол сервисі объектілерінен кґрсетілетін ќызметтер жолаушылардыѕ автомобиль
жолдарындаєы туындаєан барлыќ мўќтаждыќтарын ќанаєаттандыру мен олардыѕ
шаршаєандарын азайту арќылы жїргізушілердіѕ жўмыс істеу ќабілеттерін жоєары
кґтеруге ынталандыруы ќажет [1], [2].
4.2 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарында кґлік-пайдалану
сипаттамалары мен тўтынушылыќ ерекшеліктері автомобиль жолдарыныѕ жол
бойындаєы жолаќтарында немесе осы жолєа бґлiнген белдеу жолаќтарыныѕ
шекараларынан шыєып орналастырылатын əр тїрлі жол ќызметтері мен жол сервисі
объектілері абаттандырылуы тиіс.
4.3 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарындаєы жол сервисі
объектілерініѕ орналасуы бойынша жол ќозєалысына ќатысушыларєа еѕ тґмен ќызметтер
кґрсетілуі їшін ќажеттіліктер А ќосымшада келтірілген.
4.4 Жеке жол сервисі объектілері əртїрлі жол сервисі объектілері кешендерімен
біріктіріле алады.
4.5 Автомобиль жолдарындаєы жол ќызметтері мен жол сервисі объектілері
автомобиль жолдарында жол ќозєалысы ќауіпсіздіктерініѕ басќа да талаптары, сонымен
бірге автомобиль жолдарында орналастырылєан ќўрылыстар мен басќа да объектілерді
ќолдану мен пайдалану талаптарыныѕ кґрініп тўруыныѕ нашар болмауымен ќамтамасыз
етілуі тиіс.
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4.6 Жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерініѕ ќондырєылары осы стандартпен
ќарастырылєандай азмобильді мїмкіндіктері шектеулі жол ќозєалысына ќатысушыларєа
(ит жетектеуші жəне кресло-жеѕіл арба пайдаланушылармен мїгедектерді ќосќанда) жол
ќызметтері мен жол сервисі объектілерініѕ, сонымен бірге осы стандартпен
ќарастырылєан ќызметтерді пайдалану мїмкіндіктері кґрсетілген объектілерге
жабдыќтардыѕ кедергісіз ќол жетімділігімен ќамтамасыз етілуі тиіс.
4.7 Аќылы автомобиль жолдарындаєы аќылы жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздік деѕгейі
талаптарын ґзгертпей жəне кґлік ќўралдары ќозєалысына кедергілер келтірмей, аќылы
автомобиль жолдарын пайдаланушылардыѕ мўќтаждыќтары барынша жоєары деѕгейде
ќамтамасыз етілуі тиіс.
4.8 Жол сервисі объектілерініѕ ќўрамын таѕдау жəне оларды орналастыру осы
стандарт талаптарымен сəйкес жїзеге асырылуы тиіс.
4.9 Жол ќызметтері жəне жол сервисі объектілерініѕ аймаєындаєы жол ќозєалысы
мекемелерініѕ жобасы объект аймаєында жəне кіреберістерінде, негізгі жолда
баєыттаушы ќондырєылар мен жол ќоршаулары, сыртќы жарыќтандырулар,
баєдаршамдар, дыбыстыќ ќорєау жəне кґзге шыєылысудан ќорєайтын экрандарымен,
кґлденеѕ жəне тік белгілер, жол белгілерініѕ орналастырылуымен ќоса алєанда, жаяу
жїргінші жəне кґлік ќозєалысы аєымыныѕ мекемелеріне; жаяу жїргіншілер
ќозєалысыныѕ жолына жəне (транзиттік шыєатын кґлікпен оныѕ аймаєынан тґмен
жылдамдыќ ќозєалысымен кіріп, шыєатын) кґлік аєындарын бґлуді ќамтамасыз етуі тиіс.
4.10 І жəне ІІ санатты [28] республикалыќ маѕызы бар жалпы ќолданыстаєы
автомобиль жолдары аумаєына кіру жəне жол сервисі объектілері аймаєынан шыєу бір
жаќты ќозєалыста болуы керек (тура ґтетін жол), сонымен бірге жол сервисі объектілері
аймаєынан шыєу осы аймаќќа кіру ќозєалысы жїргізілгеннен кейін орналастырылуы тиіс.
4.11 Жол сервисі объектілерініѕ орналасуы жол бойындаєы жолаќ шекарасынан
шыєатын болса немесе ќолданыстаєы жол параметрлерін, ќўрылыстарды, мекеме
ќозєалыстарын жəне келісімдерді ґзгерту ќажет болєан жаєдайда жеке жоба бойынша
белгіленген тəртіпте жасалынады.
4.12 Кез-келген жол сервисі объектілерін мемлекеттік жəне орындаушы органдарда
жəне басќа да мїдделі мекемелер уəкілеттілігімен келісім ќолданыстаєы заѕмен
сəйкестендірілмей жəне тиісті ќўжаттар рəсімделусіз ґз-еркімен орналастыруєа рўќсат
етілмейді.
4.13 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарын кїрделі жґндеу жəне
реконструкиялау, ќўрылыстыќ жобаларыныѕ ќўрамына «А», «B», «C» жəне «D»
санаттарындаєы жол сервисі объектілері, сонымен бірге жылыту пунктері де кіреді.
4.14 Жол сервисі объектілері ќолданыстаєы заѕнамамен сəйкес барлыќ мїдделі
органдармен келісімнен жəне міндетті сараптамалыќ рəсімдерден ґткізілгеннен кейін
жобалыќ-смета ќўжаттарына сəйкес тўрєызылуы тиіс.
5 Жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерініѕ жіктелімі
5.1 Кешенді жол сервисі объектілері олардыѕ кґрсетілетін ќызметтерініѕ тїрлері мен
ќўрамына (1 кестеден ќар.) байланысты (2 кестені ќар.) «А», «B», «C» жəне «D»
санаттарєа бґлінеді.
Жол сервисі объектілерініѕ кешенділігіне тиісті санаттарыныѕ ќозєалыс
ќарќындылыєын есептік деѕгейініѕ негізінде ќабылдау ўсынылады:
- жол сервисі объектілерініѕ «А» санаттары –7 000 авт/тəулігінен жоєары;
- жол сервисі объектілерініѕ «В» санаттары – 1 000 авт/тəулігінен жоєары;
- жол сервисі объектілерініѕ«С» жəне «D» санаттары – 100 авт/тəулігінен жоєары.
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1-кесте. Жол сервисі кешені ќўрамына байланысты
жол сервисі объектілерініѕ жіктеуіштері
Жол сервисі объектілерініѕ
міндетті атаулары
Автожанармай станциясы
Мотель, кемпинг

ИИН: ***

Абаттандырылєан (жылы)
дəретхана
Ќоєамдыќ душ кабиналары
Бґлшек сауда пункттері

Дата выдачи: 05.11.2015

Ќоєамдыќ тамаќтану пункті (о.о. –
отырєызу орны)
Автомобильдерге техникалыќ
ќызметтер кґрсету станциясы
Автомобиль кґлігін жуу пункті
Автобустар, жеѕіл, жїк
автомобильдерді бґліп ќоюєа
арналєан тўраќ
Кїзеттегі тўраќ
Серуендеу орны
Сауда-сауыќ аймаєы
Медициналыќ кґмек пункті

Жол сервисі объектілерініѕ санаттары
А
В
С
D
+
+
+
+
+
25 номерден 10 номерден
кем емес
кем емес
+

+

+

+

+
+
+
40 а.к.
кем емес

+
+
+
40 а.к.
кем емес

+

+

+
15 а.к.

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+
+
+
+

+
+
+

-

-

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Ескертпе – «+» белгісі наќты жол сервисі объектісініѕ бар, «-» белгісі жоќ екендігін кґрсетеді.

«А» санатты жол сервисі объектісі аймаќта бірыѕєай айналысатындар мен жолды
пайдаланушыларєа кґпатќарымдыќ əртїрлі ќызметтер кґрсетулерді ќоса алєандаєы жол
сервис кешені болып табылады.
«В» санатындаєы жол сервисі объектілері жол сервисі объектілерініѕ ўзаќ демалысќа
кеѕ шоєырлы ќызметтерін ўсынуєа арналєан.
«С» жəне «D» жол сервисі объектілері жолды пайдаланушылардыѕ ќажеттіліктерін
ќанаєаттандыруєа жəне аз уаќытќа їзіліске демалуєа арналєан.
«С» жəне «D» жол сервисі объектілерініѕ орналасуы бірыѕєай аймаќта ораналасуына
рўќсат етіледі.
«А», «В» жəне «С» санаттарындаєы жол сервисі объектілерініѕ ќўрамына
енгізілетіндер:
- демалыс алаѕдары;
- жергілікті жəдігерліктерді жəне (немесе) бґлшек ґнімдерді сату (сауда) орны;
- тіркемелі жеѕіл автомобильдер орнына арнаєан тўраќ (автокемперы);
- жылыну пункті;
- балаларєа арналєан ойын алаѕы;
- валюталар айырбастау пунктері.
Жол сервисі объектілерінде «А», «В» жəне «С» санатты медициналыќ кґмек пункт
немесе трассалыќ медициналыќ- ќўтќару пунктері орналастырылуы мїмкін.
6
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«А», «В», «С» жəне «D» санаттарындаєы жол сервисі объектілері ќолайсыз ауа-райы
жаєдайлары кезеѕінде жылыту пунктері ретінде ќолданылады.
«А», «В», «С» жəне «D» жол сервисі объектілерініѕ кешенділіктерініѕ негіздерінде
тиісті санаттардаєы жол сервисі объектілеріне орналастырылуы ўсынылатын алаѕдар: «А»
- 7 Га-дан жоєары, «В» - 5-тен 7 Га-єа дейін, «С» - 3 Га-єа жəне «D» - 2 Га-єа дейін
белгіленген.
Ескертпе – Автомобиль жолдары учаскелерін ќайта ќўру кезінде жол сервисі объектілерініѕ
санаттарын тґмендетуге рўќсат етіледі.

ИИН: ***

5.2 Жол сервисі объектілерінде пайдаланушыларєа кґрсептілетін жол сервисі
объектілерініѕ əртїрлі санаттардаєы міндетті ќызметтерініѕ тізімдері 2-кесте келтірілген.
2-кесте. Жол сервисі объектілеріндегі санаттарына
сəйкес пайдаланушыларєа міндетті кґрсетілетін ќызметтер
Міндетті ќызметтердіѕ атаулары

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Дата выдачи: 05.11.2015

1

Автожанармай ќызметтері станциясы
Мотелдер/кемпингтер ќызметтері
Абаттандырылєан (жылы) дəретхана
ќызметтері
Ќоєамдыќ душ кабинасы ќызметтері
Бґлшек сауда ќызметтері
Ќоєамдыќ тамаќтану ќызметі
Техникалыќ ќызметтер кґрсету станциясы
Автомобиль кґлігін жуу пунктініѕ
ќызметтері
Тўраќ кїзетініѕ ќызметтері
Банкоматтар, тґлем терминалдарыныѕ
ќызметтері
Серуендаеу орындарына арналєан
ќызметтер кґрстеу
Медициналыќ кґмек ќызметтері
Жылыту пунктініѕ ќызметтері
Туристік бюро ќызметтері
Балалар алаѕы ќызметтері
Ана мен бала бґлмелерініѕ ќызметтері
Тўрмыстыќ ќызметтер (химиялыќ тазалау
жəне жуу)
Сауда-сауыќ ќызметтері

Жол сервисі объектілерініѕ санаттары
А
В
С
D
2

3

4

5

+
+

+
+

-

+
-

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

+
-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
-

+
-

+

+

-

-

+

-

-

-

Ескертпе – «+» белгісі наќты жол сервисі объектісі ќызметтерініѕ бар, «-» белгісі жоќ екендігін
кґрсетеді.

5.2.1 Елді-мекендермен іргелес орналасќан жол сервисі объектілеріндегі «С»
санаттарында жол сервисі объектілерініѕ иелерініѕ рўќсатымен ана мен бала бґлмелері
жəне жалпы пайдаланылатын душ кабиналары орналастырылады.
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Дата выдачи: 05.11.2015

ИИН: ***
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5.3 Осы стандартта жол ќызметтері объектілерініѕ мынадай тїрлері пысыќталєан:
- ќоєамдыќ жолаушылар тасымалдайтын кґліктердіѕ тоќтау пунктері оныѕ ішінде
(І-ІІІ санатты жолдар їшін) жылдам-ґту жолаќтарымен жабдыќталєан(ќажет болєан
жаєдайда) жəне жолаушыларды отырєызып тїсіргенде кїту їшін жаппа немесе
павильонмен,ќапталынан жолаќты жўлдызды «ќалтасымен» бґлінген,отырєыш пен ќоќыс
салатын жəшігі бар тоќтап, отырєызатын алаѕдар (ІV санатты жол їшін текќана ќоќыс
салатын жəшік) сонымен бірге автобустардыѕ ќозєалысыныѕ кестесін орналастыруєа
арналєан ќўрылєылармен аялдамалардыѕ атаулары туралы аќпараттар;
- демалыс алаѕы санитарлыќ жабдыќталєан жəне (дəретхана, ќоќыс салатын жəшік,
урналар жəне т.б.) ќўрамымен жабдыќталєан тўраќќа арналєан алаѕ, оныѕ ішінде
автомобиль жолдарын пайдаланушыларєа арналєан абаттандырылєан дəретханасымен аз
уаќыттыќ їзілістік демалысќа арналєан демалу алаѕдары.
- жол -кґлік оќиєасы немесе тґтенше жаєдайлар болєан орнына медициналыќ немесе
техникалыќ кґмектерді шаќыртуєа арналєан апаттыќ шаќырту байланыс ќўрылєылары.
5.4 Жол сервисі объектілерініѕ мынадай тїрлері ќарастырлєан:
- ќорєалатын тўраќ – кґлік ќўралдарын саќтауєа, оларды беруге, сонымен бірге
олардыѕ ќауіпсіздігімен саќталуына арналєан арнайы инженерлік жаймен
жабыќтандырылєан кґлік ќўралдарын ќоятын тўраќ орны.
- ќоќыс жинауыштар мен абаттандырылєан дəретханалар, байланыс ќўралдары,
кґлік ќўралдарына тоќтауєа арналєан алаѕдармен, автомобиль жабдыќтары жəне
техникалыќ сўйыќтыќтарды сату їшін сауда павильондарыныѕ ќондырєыларымен жанаржаєармай материалдары жəне кґлік ќўралдарына ќўятын отындармен ќамтамасыз ету
їшін арналєан газ толтыратын жəне авто жанармай ќўю станцияларымен;
- байланыс ќўралдарымен, ќоќыс жинаєыштармен, дəретханамен абаттандырылєан
кґлік ќўралыныѕ тоќтауына арналєан алаѕдарымен, автомобиль бўйымдарын, техникалыќ
сўйыќтыќтарды сатуєа сауда павильондарымен жабдыќталєан жəне жанар-жаєармай
материалдары мен кґлік ќўралына жанармай ќўю мїмкіндіктерімен ќамтамасыз етуге
арналєан автожанармай станциясы;
- ќоќысжинаєыштарымен, жеѕіл автомобильтерге арналєан жабдыќталєан тўраќ
алаѕы мен автомобиль бўымдарымен техникалыќ сўйыќтыќтар, тамаќ ґнімдерін сатуды
жїзеге асыруєа арналєан сауда кəсіпорны;
- ќоќысжинаєыштарымен жəне дəретханамен абаттандырылєан мїмкіндігі шектеулі
санаттаєы азаматтарєа арналєан тўраќ орындары деп белгіленген жеѕіл жəне жїк
автомобильдері тўраєына арналєан жабдыќталынєан алаѕдармен ќоєамдыќ тамаќтану
пунктері аймаєында тамаќтану жəне (немесе) тамаќ ґнімдерін сатып алу мїмкіндіктеріне
арналєан ќоєамдыќ тамаќтану пункті;
- мотель, мїмкіндігі шектеулі санатындаєы азаматтарєа белгісімен таѕбаланєан
кґлік ќўралдары кїзетімен жабдыќталынєан жəне ќысќа немесе ўзаќ мерзімге келген кґлік
ќўралдарын пайдаланушылар мен жыл бойы жəне ќызмет кґрсетулер иелеріне арналєан;
- кемпинг, (жолаушылардыѕ жаз мезгілі аєыны кезеѕінде) мїмкіндігі шектеулі
санатындаєы азаматтар їшін ќоќыс жинаєышымен, автомобиль тўратын орны белгіленген
кґлік ќўралыныѕ тўраєымен жабдыќталєан жəне кґлік ќўралдарын пайдаланушылар мен
иелеріне (палаткаларда жəне ішінара жылытылмайтын жеѕіл жайларда тїнеп
шыєуєа)ќабылдау (ішінара ґз-ґзіне ќызмет ету) мен маусымдыќ ќызметтер кґрсетуге
арналєан;
- ќоќыс жинаєышы жəне дəретханасы бар, жыл бойына автомобильдерді
механикаландырылєан жəне ќолмен жуу мїмкіндітері бар автомобиль кґлігін жуу пункті;
- эстакада немесе кґру шўѕќыры мен ќоќыс жинаєышы жəне дəретханасы бар
кґлікті техникалыќ кґру орны; аталєан кґлік ќўралдарыныѕ тїрлеріне жабдыќталєан
тўраќ алаѕы мен (жеѕіл, жїк автомобильтері, автобустармен ќауіпті жїк таситын жїк
8
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автокґлігі) кґлік ќўралдарына технгикалыќ əртїрлі ќызметтер кґрсету мен жыл бойына
кішігірім апатты жґндеулерге арналєан техникалыќ ќызметтер кґрсететін станция;
- байланыс ќўралдарымен, дəретхана жəне ќоќысжинаєышпен жабдыќталєан жəне
медициналыќ кґмек кґрсетуге арналєан пункт;
- аќпараттыќ ќамтамасыз ету ќўралы (жарнамалыќ ќалќан, аќпараттыќ белгілер).
6 Жол ќызметтері жəне жол сервисі объектілерін абаттандырулар мен
орналастыруларєа ќойылатын талаптары

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Дата выдачи: 05.11.2015

ИИН: ***

6.1 Жалпы талаптар
6.1.1 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарыныѕ жолаќ бўрылысы
шекараларында жол сервисі объектілері мен жол ќызметтерін орналастырылуы мынадай
тапатардыѕ саќталуымен жїзеге асырылуы ќажет:
- жол сервис объектілері мен жол ќызметтеріндегі автомобиль жолдарындаєы жəне
басќа да автомобиль жолдарын пайдаланушылар мен жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ететін басќа талаптарыныѕ кґрінуі нашар болмауы тиіс;
- жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерініѕ орналастырылуы жол
ќўрылысыныѕ ќўрамына кіретін жəне автомобилді жґндеу мен пайдалану бойынша
жўмыстарын орындау мїмкіндіктерімен ќамтамасыз етілуі тиіс;
- жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерін орналстыру орындарын таѕдау
жалпы пайдаланылымдаєы ќайта ќўру мїмкіндіктері есебімен жїзеге асырылуы тиіс;
- жол ќызметтері мен жол сервисі объектілерін орналастырєанда автомобиль
жолдарына кіру мїмкіндігімен ќамтамасыз етілу талаптары саќталуы тиіс;
6.1.2 Ќозєалыстыѕ ќауіпсіздігі жəне ќызмет кґрстеулердіѕ ќолайлылыєы їшін жол
ќызметтері мен жол сервисі объектілеріне кіру жəне аймаќтыѕ жарыќтандырылуы
ќарастырылуы тиіс [19]. Тəуліктіѕ ќараѕєы уаќытындаєы тўраќтыѕ жарыќтандырылуы
міндетті. Сонымен бірге негізгі жолдаєы жїргізушілердіѕ кґздеріне шаєылысулар
болмауы тиіс.
6.1.3 Автомобиль жолдарында жол ќозєалысына ќатысушыларды аќпараттандыру
їшін орналастырылуы ГОСТ 1412 регламенттелген ЌР СТ 1125 аќпараттыќ белгілер мен
сервистік белгілерге сəйкес ќолданылуы ќажет.
6.1.4 Жол ќызметтері мен жол сервисі объектілеріндегі тəуліктіѕ ќараѕєы уаќытында
объектініѕ атауларын кґрініп тўратын аќпараттармен жабдыќталынєан болуы тиіс.
Жїргізушініѕ сервис аймаєына кіру баєдары наќтыраќ болуы їшін кіріп-шыєуымен, тўраќ
сызбалары орналастырылуы тиіс.
6.1.5 Жалпы пайдаланылымдаєы І санатты автомобиль жолдарындаєы, оныѕ ішінде
аќылы жолдарда аќпараттары ауысып тўратын аќпараттыќ таќта пайдаланылуєа рўќсат
етіледі.
6.1.6 Жол сервисі объектілерін жайєастыру алаѕдары орналастырылу
орындарындаєы оєан тўрєызылатын ќўрылыстыѕ таєайындалуыфункционалдыќ
сəйкестігімен, ал пішіні мен кґлемі – тоќтату мен ќуалау жолаќтарынќоса алєандаєы
жолдан ґту жəне ішкі алаѕдардан ґту, технологиялыќ сызыќтар, жабдыќтардыѕнегізгі
жəне ќосымша жайлардыѕ барлыєыныѕ орналастырылуымен ќамтамасыз етілуі тиіс.
6.2 Маршруттыќ жолаушылар кґлігініѕ тоќтау пунктерініѕ орналастырылуы
мен абаттандырылуына ќойылатын талаптар
6.2.1 Маршруттыќ кґлік жолаушыларыныѕ тоќтау пунктері маршруттыќ
жолдардаєы аялдамалар арасындаєы орындарда маршруттыќ кґлік ќўралдарыныѕ жїйелі
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тїрдегі ќозєалысымен жолда жолаушыларды мінгізу жəне тїсіруді жїзеге асыратын кїту
мекемелеріне (тоќтау путнктері) арналєан.
6.2.2 Автомобиль жолдарындаєы тоќтау пунктерініѕ талаптары ЌР СТ 2068
белгіленген.
6.2.3 І-санатты жолдардаєы тоќтау пунктері жер тґсемдерінен тыс
орналастырылады.
Тоќтау пункттерініѕ араќашыќтыєы 5,0 шм аз болмауы тиіс. І-б – ІV санаттарындаєы
тоќтау пункттері 3шм, ал шипажай аудандарда жəне халќы кґп елді мекендерде – 0,4 шм
жиі емес орналастырылуы тиіс.
6.2.4 Маршруттыќ жолаушылар кґлігініѕ тоќтау пунктерін орналастыру орнын
жолаушылар аєымыныѕ деѕгейімен жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету
талаптары, сонымен бірге жоспарлы-архитектуралыќ єимараттыѕ талаптарынан соѕ
жергілікті орындаушы органдардыѕ келісімдері бойынша таѕдалуы ќажет.
6.2.5 Тоќтау пункттері мынадай элементтерден ќўралуы тиіс:
- тоќтау алаѕы;
- отырєызу алаѕы;
- кїту алаѕы;
- тез ґту жолаєы;
- жўлдызды «ќалташа автомобиль жолдарыныѕ ќиылысуы мен жанасуындаєы
жылдам ґту жолаєындаєы аумаќќа аялдама орналастырєанда)» ;
- бїйірден бґлу жолаєы (I-III санаттаєы жолдар їшін);
- аяќ жол жəне жаяу жїру жолдары;
- жаяу жїріп ґту;
- автопавильон;
- отырєыштар;
- ќоќыс салатын жəшік жəне контейнер (жəшіктер) тек IV санатты жолдар їшін);
- жол ќозєалысы мекемелерініѕ техникалыќ ќўралдары (ќоршаулар, жол таѕбалары
мен жол белгілері);
- жарыќтандырулар (500 м аспайтын желіні бґліп тўратын ќосылу мїмкіндігі орнына
дейінгі араќашыќта).
6.2.6 Тоќтау пунктерініѕ орналасќан жерлердегі аялдамаларєа автомобильдер
жолдарыныѕ тиісті санаттарыныѕ кґріну араќашыќтары ќамтылєан болуы тиіс.
6.2.7 Тоќтау пункті
Тоќтау пунктері жолдан ґту ґткерімдерімен жабдыќталып, жаќын жерлердегі
павильондар ќабырєаларыныѕаралары 30 м-ден аспайтын араќашыќтаєы жїру ќозєалысы
бойынша жалєастырылады.
Жер асты немесе жер їсті жаяу жїргіншілер ґткелдері бар жерлерде тоќтау
пунктерін тікелей олардыѕ їстінен орналастыруєа болады.
6.2.8 Жолдардыѕ ќиылысу жəне жалєасатын жерлерінде тоќтау пунктерін
орналастырєанда отырєызу алаѕдарыныѕ соѕына дейін кіріп айналым жасау
араќашыќтыєы бірдей деѕгейде жолдыѕ сол жаќ бетінде орналастырылуын автомобиль
жолдарына арналєан автомобиль жолдарыныѕ І-б-ІІІ санаты 100 м, ІV санатты жолдар 70
м-ден кем болмау ќажеттігін ескерген жґн.
Павильондарыныѕ ќабырєаларыныѕ бір-бірімен ќатынасы бойынша араќашыќтыќтарыныѕ жаќындыќтары 30 м-ден кем емес орнынан жылжып жанасуы немесе
ќиылысуына дейінгі ќарама-ќарсы баєыттар ќозєалысындаєы кґлік ќўралдарыныѕ тоќтау
пунктерін орналастыруєа рўќсат етіледі.
6.2.9 Жолдардыѕ ќиылысуында əртїрлі деѕгейлердегі тоќтау пунктері оѕ жаќпен
бўрылып кіру жолаќтарында орналастырылуы тиіс.
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6.2.10 Жоспардаєы иілу радиусы 100 м кем емес тоќтау пунктерініѕ
ўзындыќтарыныѕ иілу шегі 40% аспауы тиіс. Сонымен бірге, тоќтау пунктерін
орналастырєанда жоспарлы тїрдегі 200 м кем емес иілу радиусында ішкі жаєынан иілуге
рўќсат етілмейді.
6.2.11 Тоќтау павильондарына жаќын ќырларды тоќтау алаѕдарына ґтетін бїйірлік
ќоршаулардан ќысылыс жерлерде – 2м кем емес, (Б ќосымшаны ќараѕыз) 3 м кем емес
алынып тасталуы керек.
6.2.12 Тоќтау алаѕдарыныѕ ені 15 м кем емес айырым ўзындыєымен «ќалташаларда»
орналасуы керек жəне ќозєалыс жолаќтарыныѕ бірдейлігі ќамтылуы керек. Алаѕдардыѕ
ўзындыќтары бір мезгілде тоќтайтын маршруттыќ кґлік ќўралдарыныѕ сандарына
байланысты, біраќ 12 м кем емес ќабылдануы керек.
6.2.13 Отырєызу алаѕы тоќтау алаѕыныѕ бетінен 0,2 м жоєары кґтеріѕкі болуы
керек. Отырєызу алаѕы тоќтау алаѕыныѕ ўзындыєымен сəйкес ўзындыєы жəне ені 2 м-ден
кем емес тас тґселінген немесе монолитті болуы тиіс.
6.2.14 Тоќтау пунктері ЌР СТ 1412 талаптарына сəйкес жол таѕбалары бойынша
ЌР СТ 1224 жəне жол белгілері ЌР СТ 1125 бойынша реттеледі.
6.2.15 Маршруттыќ кґлік ќўралдарыныѕ тоќтау пункттерініѕ аймаєы аєаштар мен
бўталарды, сонымен бірге гїлзарлар мен бўта ќоршамдар отырєызу жолдарымен
кґгалдандырылады.
6.2.16 Адамдар отыратын павильондардыѕ орындар мен отырєыштардыѕ арќалары
жаќсылап тегістелген жəне ќорєанышты сырланєан немесе боялєан аєаштардан (басќа да
материалдардан дайындауєа да болады) жасалуы ўсынылады.
6.2.17 Кґлік кїту павильоныныѕ немесе жаппаныѕ отырєыштары едендерге немесе
ќабырєаларына мыќтап бекітілуі ќажет. Отырєызу алаѕдарынныѕ ќосымша
отырєыштарын оныѕ 10 м2 кґлемі есебінен 1 отырєыш орналастыруєа рўќсат етіледі.
6.2.18 Аялдамалардыѕ
нўсќаулыќтары
(кестелер)
павильондарда
немесе
жаппалардыѕ жолдаєы 1,5-тен 3-ге дейінгі биіктік аралыєында єимараттардыѕ
ќабырєаларында, немесе арнайы жарыќтандырылып бекітілген тіреуіштерде жол
белгілерініѕ астына орналастырылуы, жїру ќозєалыстарыныѕ оѕ жаєына жайєастырылуы
ќажет.
6.2.19 Нўсќаулыќ-кестелердіѕ бекітілуі жəне орналастырылуы ґтіп жатќан
кґліктерге зиян келтірмеу керек жəне кґрініп тўруымен ќамтамасыз етілуі тиіс.
6.2.20 Маршруттыќ кґлік ќўралдарыныѕ тоќтау пунктерініѕ элементтеріне
жарнамаларды орналастыруєа рўќсат етілмейді.
6.3 Демалыс алаѕдарын орналастыру мен абаттандыруларєа ќойылатын
талаптар
6.3.1 Автомобиль жолдарындаєы демалыс алаѕдарын кґлемдеріне ќарай їлкен
(40 автомобилге дейін, 5 000 м2-тен жоєары) (В ќосымшаны ќар.) жəне кіші деп (10-20
автомобилдерге 5000 м2) бґлінеді.
6.3.2 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарыныѕ кіші демалыс
алаѕдарында:
I-санатты жолдарда – 20 шм;
I-б жəне II санатты жолдарда – 30 шм;
III санатты жолдарда – 50 шм аз болмауы ќарастырылуы керек.
Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарыныѕ їлкен демалыс алаѕдарында
I санатты жолдарда – 50 шм ;
I-б жəне II санатты жолдарда 60 шм;
III санатты жолдарда 70 шм аз болмауы ќажет.
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6.3.3 І санатты автомобиль жолдарындаєы демалыс алаѕдары екі жаєынан да
орналстырылуы керек. Жолдаєы демалыс алаѕдары екі жаќты орналастырылєанда
олардыѕ сыйымдылыќтары екі есеге кішірейтілуі керек.
6.3.4 Демалыс алаѕдары ереже бойынша елді мекендерден 1 км-ден жаќын емес
орналастырылуы тиіс. Жел энергетикалыќ жəне басќа да ґнеркəсіптік шуылды дыбыстар
беретін ќондырєылардыѕ, электр беретін (ЭБЖ) желілерге жаќын орналастыруєа
болмайды.
6.3.5 Ќысќа мерзімді демалу жəне аялдамалар алаѕдарына 1000 м аса иілу радиусына
немесе тікелей жол телімдеріне (І санатты техникалыќ жолдарєа) ќатарласып біріншісі
ќозєалып жїргенде оѕ жаќты кездесуі, кґлік аєымыныѕ ќиылысу ќажеттілігінде
шеттетілмей сыйысуы керек. II-V санатты жолдарєа сəйкес [28].
Демалыс алаѕдары жасалынєан жол телімдерініѕ кеѕістік ўзындыєы 40‰ аспауы
ќажет, ал əрбір баєыттан жолдыѕ кґрініп тўруы 450 м кем емес араќашыќтыќтарды
ќамтамасыз етуі тиіс. Кґлік аєыныныѕ ќиылу мəжбїрлігін болдырмау їшін екі жаќты
алаѕдар бір-бірімен ќатынасы бойынша əрі бірдей жабдыќталып симметриялы
орналастырылуына болады.
6.3.6 Демалыс алаѕдары ереже бойынша жер тґселімдерініѕ шетіне
орналстырылады. Барлыќ алаѕдардан жолдыѕ жаяу жїріп ґтетін негізгі жолаќтарыныѕ
шеттерінен 2,7 м кем емес жəне мїмкіндігінше 150 м аспайтын ернеулерінен алынады.
Алаѕдарды орналстырєанда бїйірлері тастармен кґмкерілген, бґліп тўратын аралыќ жасау
ўсынылады. Сонымен бірге жїріп ґту жиегініѕ араќашыќтыєы І жəне ІІ санатты жолдар
їшін бґлімінен борттыќ таспен кґмкерілгенге дейінгі 0,75 м жəне ІІІ санатты жолдар їшін
0,50 м кем болмауы ќажет.
6.3.7 Ереже бойынша демалыс алаѕдарын:
- су ќоймаларына (жаєалау жолаќтарын ќоспаєанда), кішігірім орамандарєа, басќа да
табиєи тартымды орындарєа;
- мəдени жəне табиєи ескерткіштерге;
- массалыќ ќызметтер кґрсетулер мен келулерге (дїкендер, автожанармай бекеттері,
кемпингтер, мотелдер, тамаќтану пунктері жəне т.б.) ќызметтер кґрсетілетін жерлерге;
- келешекте кґрікті жерлерге айналуы мїмкін жасанды ќўрылыстардыѕ жанында
орналастырылуын ескерген жґн.
Аќылы ќызметтер кґрсететін мекемелер мен ќозєалыс ќызметтерін кґрсету їшін
оларєа ќўрылыс тўрєызу їшін (кїзеттегі тўраќ, автомобиль ќоятын орындарын) демалыс
алаѕдарын пайдалануєа болмайды.
6.3.8 Жоспарлы тїрдегі шешімдер бойынша демалыс алаѕдары:
- негізгі жолєа жанасатын – «ќалташа» тїріндегі;
- кіріп шыєатын негізгі жолмен біріктірілген – «тўйыќќа тірелу»;
- бір жаќты ќозєалыспен негізгі жолдан кіретін жəне шыєатын – «тура ґтетін»
тїрлеріне болып бґлінеді.
6.3.9 Кіші демалу алаѕдарына мыналар бґлінеді:
- ќозєалыстар аумаєы: жїру жолаєы, шыєу, оѕтайландыру їшін жїріп ґту, ґтетін
жер, кіру, тоќтау жолаєы;
- тўраќтар аумаєы: автобустар мен жеѕіл, жїк автомобильтеріне бґлек;
- демалу аумаєына: отырєыштарымен їстелдер, павильондар немесе жаппалар т.б.;
- автомобиль жол телімдерімен іргелес демалыс алаѕдарын бґлуге арналєан
аумаќтар; тўраќтар арасындаєы жерлер мен алаѕдарєа кґлік ќўралдарыныѕ ќозєалыстарын
бґлу їшін баєыттаушы аралыќтар;
- жаяу жїргінші жолдары жəне тротуарлар;
- санитарлыќ аумаќтар: контейнер, ќалдыќтар салатын жəшік, дəретхана.
6.3.10 Їлкен демалу алаѕдарына мыналар бґлінеді:
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- жїру жолаєы, шыєу, оѕтайландыру їшін жїріп ґту, ґтетін жер, кіру, тоќтау
жолаєы;
- тўраќ аумаєы: автобустар мен жеѕіл, жїк автомобильтеріне бґлек;
- демалу аумаєы: отырєыштарымен їстелдер, ойын (балалар) алаѕы, шатырлар
немесе жаппалар жəне т.б.;
- бґлетін аумаќтар, автомобиль ґтетін жолдардыѕ жанынан демалыс алаѕдарын
ажыратып кґрсететін жаяу жолдар мен жаяу жїргінші жолдарын, тўраќтардыѕ
аумаќтарын бґлу їшін бґліп кґрсететін аралыќтар.
- санитарлыќ аумаќтар: контейнер, ќалдыќтар салатын жəшік, дəретхана.
- басќа да аймаќтар (жасыл кґшеттер отырєызулар жəне т.б.).
6.3.11 Барлыќ аумаќтарда жаяу жїргіншілер жолдары мен кіреберістер, ґткерімдер
бір-бірімен сəйкестендіріліп біріктіріледі жəне технологиялыќ реттеліп бірдей
орналстырылады.
6.3.12 Ашыќ кеѕістікте балаларєа арналєан ойнайтын (балалар) ойын алаѕы барынша
жолдыѕ жїргінші жерлерінен алыс жерде орналастырылуын ескерген жґн. Алаѕныѕ
аймаєы жаќсы кґрініп тўруы керек, кіру (шыєу) барлыќ периметрлері бойынша 0,8 м
биіктігінде ќоршалєан болуы тиіс.
Ќоршалєан балалар алаѕдарыныѕ аймаќтарында отыратын отырєыштар мен
їстелдер орнатылуы тиіс.
6.3.13 Алаѕнан кіріп жəне шыєуєа ґтетін жердіѕ ені 5,5 м ескерілуі тиіс.
6.3.14 Жеѕіл автомобильдердіѕ тўраќтаєы ґту ені 4,5 м орын аумаєында болады.
6.3.15 Автобустар мен жїк автомобильдерініѕ ґту жалпаќтыєы тўраќ орындарына
6,5 м аумаєында ќарастырылады.
6.3.16 Жеѕіл жəне жїк автомобильдерініѕ тўрєан жерінен бірге ґтетін аудандарда
ені 6,5м ќарастырылады.
6.3.17 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарындаєы І жəне ІІ санаттар
радиусы бірінші кґлденеѕ ќисыєы 125 м кем емес, екінші (кері ќайтарда) кіру ќисыєы
ереже бойынша 50м, біраќ 30м кем емес.
6.3.18 Жалпы пайдаланылымдаєы І жəне ІІ санаттары автомобиль жолдары
радиусыныѕ кґлденеѕ ќисыєы шыєуда 50м кем емес.
6.3.19 Бір жолаќты ґту жерінен ґтетін ені 4,5 м, екіжолаќтыќ – 6 м, айналым
радиусына байланысты енінен айналып ґтетін жерін айналым радиусына байланысты
кґбейтілуі керек.
6.3.20 Демалыс алаѕында дене ќимылдары мїмкіндіктері шектеулі тўлєалар їшін
жеѕіл автомобильдердіѕ тўраќтары аумаєында 3,5 м енінен жəне 8,0 м ўзындыєынан екі
кґліктік орын бґлінеді, кіші демалыс алаѕында бір кґліктік орын ќалдыруєа рўќсат
етіледі.
6.3.21 Тўраќтардыѕ алаѕдары кґлеѕке жасау їшін жасыл кґгалдармен біренеше
бґліп тўратын аралыќтармен бґлуге болады. Аралыќ бґлетін жасыл кґгалдардыѕ ені
3 м кем болмауы тиіс.
6.3.22 Тўраќќа арналєан жер аумаєыныѕ ќатќылдыєын ескерген жґн. Тўраќтардаєы
жол киімдерініѕ ќўрылымы негізгі жолдардаєы ќабылданєан материалдардан жасалуы
ќажет. Жол киімдерініѕ ќабатталу ќалыѕдыєы есебінен аныќталады. Жол киімдері жəне
таќталармен жабылуы талап етілетін тыєыздыќ модулі мен автомобиль жолдарыныѕ
аталєан санаттарымен белгіленген тґменгі шектері бойынша ќарастырылады.
Наќты геометриялыќ шешім ќабылдау їшін жабындыныѕ жиектеріне тґмендетілген
кґмкерме орналастырылєан тиіс.
6.3.23 Демалыс аумаєы тўраќ аумаєынан 10 м аспайтын араќашыќтыќта
орналастырылуы тиіс. Демалыс аумаєыныѕ алаѕдарыныѕ жабынды жаяу жїргіншілерге
ыѕєайлы (таќта тґсеніштер тґсеу немесе монолитті материалдар) болуы тиіс.
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6.3.24 Демалыс, сервис жəне тўраќ аумаќтарында ќоќыс салатын жəшіктер
орналастыруы тиіс. Жабылатын ќаќпаєы бар ќоќыстар шыєару їшін ќалдыќтарды жинауєа
ќолайлы болуына кіреберістегі санитарлыќ аумаќта орнатылуы ќажет.
6.3.25 Санитарлыќ аумаќ демалыс аумаєынан жəне негізгі жол жаќтан кґрініп
тўрмауы керек, оныѕ белгілі болуы їшін аќпараттыќ кґрсеткіш-сызбалармен
орналастырылады. Демалыс аумаєы мен санитарлыќ аумаќќа дейінгі араќашыќтыќ
15 м кем болауы тиіс.
6.3.26 Демалыс алаѕдары ереже бойынша дəретханалармен абаттандырылады.
Республикалыќ маѕызы бар автомобиль жолдарыныѕ барлыќ санаттарындаєы жол
сервисі объектілерініѕ ќўрамына кіретін демалыс алаѕдары жайлы дəретханалармен, оныѕ
ішінде азмобильді мїмкіндігі шектеулі жол ќозєалысына ќатысушыларєа арналєан жеке
дəретханалармен абаттандырылады. Дəретхананыѕ орналастырылу, жабдыќтары мен
ќолданылуы белгіленген талаптармен сəйкес болуы керек.
6.3.27 Демалыс алаѕдарын жобалаєанда табиєи су бўрєыштар ќўрылєылары мен
ќоршаєан ортаны ќорєау іс-шаралары ескерілуі керек.
Демалыс алаѕдарыныѕ жанынан ќорєаудаєы су объектілері аумаєы, жауынды
кəріздер мен тазалау ќўрылысын, сонымен бірге оларєа май, резеѕке бґліктері жəне т.б.
тїсуін болдырмайтын жоспарлыќ жəне ќўрылымдыќ іс-шаралардыѕ ґткізілуі ќажет.
6.3.28 Алаѕєа кірерде жанынан кґрініп тўруы нормативтік ќамтамасыз етілгенде
демалыс алаѕы жəне I-а, I-б жəне II санаттарындаєы жолдардыѕ жиектері 10 м кем емес,
ІІІ санатты жолдардыѕ жиектері 4 м кем емес кґгалдандырылып жалпаќ жасыл аумаќпен
ерекшеленіп тўруы тиіс.
6.3.29 Жеѕіл жəне жік автомобилдері кґліктерін ќоятын аумаќ бґлек жəне əрбір
кґлік ќўралдарыныѕ тїрлеріне сəйкес уаќытша тўраќтыѕ алаѕына бґлек-бґлек
кірулерімен ќамтамасыз етілуі ќажет.
6.3.30 Кез-келген кґлік ќўралдарын ќоятын демалыс алаѕдары мен тўраќтар ереже
бойынша ќиялап ќою тəртібіменжїзеге асырылады (45° бўрыш). Жеѕіл автомобильдердіѕ
тўраќќа кґлденеѕінен ќойылуына тек тґтенше жаєдайларда єана рўќсат етіледі. Кґлік ќою
орындарыныѕ шекаралары аныќ жəне жаќсы бґлініп тўруы тиіс. Кґлік ќўралдарыныѕ
ќауіпсіздіктерін кґтеру немесе кґлік ќоятын аумаќты їнемдеу жаєдайларындаєы
ќысылтаяѕ жерлерде тўраќты ўзынынан (мысалы, тўраќ автобустарды немесе
тіркемелерімен жеѕіл автомобильдерді уаќытша тўраќтарєа (кемперлерге), бірнеше
тўраќтар їшін орындар бґлініп мїмкін) пайдаланылуына болады. Ўзынынан
орналастырылєан тўраќ орындарына автобустарды ќозєалыс сызыєынан мїмкіндігінше оѕ
жаєынан тўраќќа ќою тəртібімен орналастыруєа болады (1 суретті ќараѕыз).

Ґтетін жол
1-сурет. Автобустар ќою їшін ќиялап
(ара тістері тəрізді) орналастырылєан орын
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6.3.31 Кґліктерді ќоятын орындардыѕ ґлшемдері 3 кестедегідей (2 сурет ќараѕыз)
жїзеге асырылады. Егер бір кґлік ќоятын алаѕ əртїрлі кґліктердіѕ тїрлеріне
ќолданылатын тўраќтар болса, онда тўраќ орындарыныѕ кґлемі еѕ їлкен кґлік
ќўралдарына да сəйкес болуы тиіс.
3 кесте - Кґліктерді ќоятын орындардыѕ кґлемдері
Кґлік ќоюєа їшін таєайындалєан
орындар

Кґлік ќою орындарыныѕ параметрлері, м
А ені

Б тереѕдігі

В ўзындыєы

Жеѕіл
автомобиль
Жїк
автомобиль
Автобус

2,50
2,50
3,50
3,50
4,00
3,50
3,50
3,50

5,500

5,25
6,00
21,95
25,00
15,80
20,00
16,30
20,00
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Тіркемелі
жеѕіл
автомобиль

ќиялап
ўзынынан
ќиялап
ўзынынан
ќиялап
ўзынынан
ќиялап
ўзынынан

18,00
14,00
14,00

6.3.32 Егер ќозєалыс сызыєы автобустармен жїк кґліктерініѕ тўраќтарына арналєан
ќиялап кґлік ќою аумаќтарымен жабдыќталєан жаєынан болса, жолаќтыѕ ќарама-ќарсы
жаєы 1 м жолаєыныѕ шетіне (бўл тіркемелі їлкен кґліктер мен автобустардыѕ артќы
жаєыныѕ ќозєалу траекториясыныѕ ерекшеліктерімен ойластырылєан) ќандай-да бір зиян
келтірілетін кедергілердіѕ болмау тиіс. Автобустар жəне тіркемелі жеѕіл
автомобильдермен жїк кґлік ќўралдарына арналєан ўзынынан тўраќ орындары їшін жəне
ережелерге сəйкес ќолданылады.
Автобустар мен жїк автомобильдеріне
арналєан кґлік ќою орны

Ќозєалыс жолаєы

Буфер жолаєы1,00 м
Жеѕіл кґліктерге арналєан орын

2-сурет. Буферлі жолаќ(Бўл жаєдайда ќиєаш бўрышты кґлік ќою орындары
автобустарєа арналєан ќиєаш бўрышты жеѕіл автомобильтері їшінбґлектейді)
6.3.33 Жїк автокґлігі тўраќтарыныѕ орнында кабинасы трассаєа ќарап тўру їшін,
мынадай їлгіде жоспарлаєан жґн (В ќосымшаны ќараѕыз).
6.3.34 Алаѕныѕ сыйымдылыєы 4 кестеде келтірілген нормаларєа сəйкес болуы тиіс.
6.3.35 Тўраќтармен жабдыќталєан орындармен, ќозєалыс жолаќтарыныѕ тікелей
биіктіктен жаќсы кґрініп тўруы ќамтамасыз етілуі тиіс. Егер ќиялап кґлік ќою
орындарымен ќозєалыс жолаєыныѕ бўрылысы жеѕіл автомобилдер їшін кґрінуді
15

№ счета на оплату: 4344

ЌР СТ 2476-2014
ќиындатса, кґлік ќою орындарын ќозєалыс жолаќтарынан 1 м кем емес кґріну
жеткіліксіздігіне туындататын тəуекелділіктер бґлектелінуі тиіс.
6.3.36 Жїк кґліктеріне арналєан ќиялап ќою орындарымен ќозєалыс жолаќтары,
тікелей ќолдана алмайтын ќозєалыс жолаќтарыныѕ оѕ жаєынан орналастырылєан əсіресе
жеѕіл кґлік ќозєалысы їшін ќолдана алмайды.
4- кесте. Алаѕдардыѕ сыйымдылыєы

ИИН: ***

Ќўрылыстар мен єимараттар
Сауда залы алаѕымен дїкендер,
əмбебап дїкен, сауда орталыќтары:
до 1000 м2
более 1000 м2

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"
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Нарыќтар

Есептесу бірліктері

1 м2сауда алаѕдары

Бір машина орнына
келесідей есептік
бірліктер саны

30-50*
15-25

Сауда орындары

3-6

Ќўрылыстар мен єимараттар

Есептесу бірліктері

Дəмхана мен мейрамхана
Кинотеатрлар, мўражайлар, кґрмелер
500 кґрерменнен астам
сыйымдылыєымен мінбелі ќўрылыстар
мен спорт єимараттар
Автомобиль кґліктерін жуу пунктері,
техникалыќ ќызметтер кґрсететін
станциялар
Мотелдер, кемпингтер
__________

Отырєызу орны
Кґрермендер орны

Бір машина орнына
келесідей есептік
бірліктер саны
6-12
5-7

Кґрермендер орны

10-30

Бекеттер

1-2

Ўйыќтайтын орын

2-4

* Ќозєалыстыѕ ќарќындылыєы есеп айырысу бірліктерініѕ санынан аз ќабылдайды.

6.3.37 Жеѕіл автомобильдерді ќиялап ќою орындарыныѕ жиектерін кґмкергенде
5-7 ўяшыќтардан топтастырып жасыл аралыќтармен бґліп ќою ўсынылады.
Жїк кґліктерін ќою орындарын 6-10-нан топтастыру ўсынылады. Кґлік ќою орындарын
тазалауда ќиындыќтар туєызбас їшін, кґлік ќою орындарыныѕ арасындаєы жасыл
аралыќтар мїмкіндігінше їшкір бўрыштарынсыз жабдыќталуы тиіс (3 суретті ќараѕыз).
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3-сурет. Кґлік ќою орындарыныѕ араларындаєы жасыл аралыќтар
6.3.38 Ереже бойынша єимараттардаєы абаттандырылєан дəретханалар кґлік ќою
орнынан єимаратќа дейін ќысќа жолмен жету їшін, демалыс алаѕдарындаєы санитарлыќ
аумаќтардыѕ орталыєында орналастырылуы ўсынылады.
Дəретхана жол ќозєалысына ќатысушыларєа жаќсы кґрініп тўруы тиіс.
Дəретхананыѕ орналастырылу жоспарында оєан жету мїмкіндіктері жїру ќозєалысы
бойынша алаѕныѕ бас жаєынан немесе соѕєы жаєына автомобилдерге арналєан тўраќтыѕ
орналастырылуына байланысты тўрєызылуы тиіс. Абаттандырылєан дəретханалар басќа
да атќарымдыќ єимараттармен біріктіріліп салынуына болады.
6.3.39 Абаттандырылєан дəретханаларда еѕ тґмен дегенде мыналар енгізілуі ќажет:
- 9 əрбір орындыќ кґлік ќою орындарєа бір əйелдер (кабина) дəретханасы;
- 14 орындыќ к.ќ.о. бір ерлер (кабина) дəретханасы;
- əрбір 11 орындыќ к.ќ.о. бір писсуар.
Туристік жолаушылар аєымы кґбейген жаєдайда, дəретханалар саны да сəйкес
кґбейтілуі ќажет, сонымен бірге мїмкіндігі шектеулі жеке тўлєалар їшін жеке (кабина)
жай ќарастырылуы тиіс.
Кґрсетілген шаєын əрекеттердіѕ маѕыздылыєы жаѕа ќўрылыс объектілерінде,
сонымен бірге оны ќайта ќўруда жїзеге асырылуы керек.
6.3.40 Абаттандырылєан дəретханалар їйі ќирау актілеріне бекем, пайдалануєа
ќолайлы болуы керек. Абаттандырылєан дəретханалар техникалыќ жабдыќталєан
(унитаздан су жіберу, ќол жуу ќондырєылары, сўйыќ сабын мґлшерлеуіші, электрлі
кептіру, ќаєаз сїлгілер беру жəне т.б.) байланыссыз ќосылып ґшірілетін ќондырєылары
болуы тиіс [3], [8].
6.3.41 Ўрлану немесе ќасаќана бїлдірушіліктерден сəйкесінше міндетті тїрде
ќорєалуы ќажет [9], [10]:
- ауыстырып-ќосылушы элементтерді бекіту жəне т.б. техникалыќ жабдыќтар
бґліміне есептеуіштер орналастыру мен есіктерді шешіп алудан ќорєау;
- ішкі аралыќтар, сонымен біргеедендері жууєа ќолайлы материалмен ќапталєан
болуы тиіс. Тазартатын су кедергісіз аєуы їшін еден кішкене еѕкіштеу болуы тиіс.
- барлыќ жабдыќтар ќолданатын материалдары ауыстырылєан жəне ќызмет
кґрсететін барлыќ облыстары тек ќызмет кґрсететін ќызметкерлерге єана ќол жетімді
болып орналастырылуы тиіс;
- байланыс ќўралдары жасырын кґрінбей тўруы ќамтамасыз етілуі тиіс.
6.3.42 Бґлек тўрєан дəретхана їйі ереже бойынша тґмендегілердей болуы тиіс:
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- əйелдерге арналєан їш кабина;
- ерлерге арналєан екі кабина;
- бір писсуар;
- мїмкіндіктері шектеулі жеке тўлєаларєа арналєан бір кабина;
- душ, орау їстелі.
6.3.43 «С» санатты жол сервисі орбъектілерінде, сонымен бірге демалыс
алаѕдарында жылытылмайтын тїрдегі жол бойына дəретханалар орналастырылуы
мїмкін.
6.3.44 Дəретхананыѕ айналасы ќысќа бўталармен ќоршалєан болуы ќажет.
Дəретхана автомобилдерге техникалыќ ќызметтер кґрсету кіребесірісінде
орналастырылуы ќажет.
6.3.45 Жол ќызметтер мен жол сервисі объектілері əрбір он жеѕіл автомобильтер
кґлік ќоятын орындарєа серуендеу їшін бір їстел есебінен тамаќтануєа арналєан
їстелдермен ќамтамасыз етілуі ќажет.

Дата выдачи: 05.11.2015

6.4 Жол сервисі объектілерін орналастыру мен абаттандыруєа ќойылатын
талаптар
6.4.1 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарыннан шыєып объектілердіѕ
араќашыќтыќтарына ўсынылатын рўќсат етілетін ќашыќтыќтарда орналастырылады(А
ќосымшаны ќара).
6.4.2 Барлыќ санаттрдаєы жол сервисі объектілері тез ґту жолаќтарымен ќамтамасыз
етілуі тиіс. Жол сервисі объектілерінде орналасќан жол киімдерініѕ ќўрылымы мен
тїрлері тез ґту жолаќтарымен иілу радиусы шегімен іргелес автомобиль жолдары
киімдерініѕ ќўрылымы мен тїрлері сəйкес болуы керек.
6.4.3 Жол сервисі объектілері аймаєындаєы автомобильдер тўраќтары мїмкіндігі
шектеулі жеке тўлєалар їшін арналєан кґлік ќою орындары тікелей ќўрылысќа
(дəретхана, сауда жəне тамаќ т.б.) жаќын жəне аныќ белгілермен кґрініп тўруы тиіс ЌР СТ
1412 1.24.3.
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Тамаќтану пункті

Ґтетін жол
Тґмендетілген борт

Мїмкіндігі шектеулі тўлєалар їшін
кґлік ќою орны

4-сурет. Мїмкіндігі шектеулі тўлєалар їшін орналастыруєа
ќолайлы кґлік ќою орны
6.4.4 Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдары арасындаєы жол сервисі
объектілері мен əртїрлі деѕгейлердегі ќиылыстар мен жанасулардаєы олардыѕ жылдамґту жолаќтары 600 м-ден кем болмауы тиіс (Г ќосымшасын ќараѕыз).
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6.4.5 Автомобиль жолдарыныѕ ќиылысу мен жанасу арасындаєы ќашыќтыєы жəне
жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарына жылдам ґту (кіру) 250 м кем емес,
объектіге тікелей 150 м бўрын алдын-ала жол сервисі объектілеріне жəне жылдам ґтіп
(кіру) жолаєына, сонымен бірге объектіге кіргеннен соѕ ќозєалыс баєыттарына ўќсас жол
белгілерін орналастырылуы ќажет (Г ќосымшасын ќара).
6.4.6 Объектіні инженерлі-техникалыќ ќамтамасыз етудегі техникалыќ талаптары
мынадай сметалы-жобалыќ ќўжаттармен жасалынып жол сервисі объектілерін
орналастырудаєы жалпы талаптарєа сəйкес ќолданылуы тиіс:
- жол сервисі объектілерін орналастырєанда автомобиль жолдарын пайдалану
талаптары жəне (немесе) нашар кґрініп тўруына, олардыѕ жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздік
талаптарына жəне ґту мїмкіндіктері, сонымен бірге санитарлыќ жаєдайлар мен
экологиялыќ нашарлаулар елді мекендер їшін ќолайсыздыќ туєызбауы тиіс;
- жол ќоршауларымен жабдыќталєан І жəне ІІ санатты автомобиль жолдарына
ќарама-ќарсы баєыттардаєы ќозєалыс жолаќтарынныѕ арасындаєы бґліп кґрсететін
жолаќтары ереже бойынша жол сервисі объектілерін екі жаќты орналастыру
ќарастырылады;
- жол ќоршауларымен жабдыќталєан І жəне ІІ санатты автомобиль жолдарына бґліп
кґрсететін жолаќтарыныѕ арасына ќарама-ќарсы баєыттардаєы ќозєалыстармен
автомобиль жолдарындаєы объектіге жабысып тўратын жылдам-ґту шекараларыныѕ жер
телімдері жарыќтандырылып тўруы міндетті тїрде ќарастырылуы тиіс;
- жол ќоршауларымен жабдыќталєан І жəне ІІ санатты автомобиль жолдарына бґліп
кґрсететін жолаќтарыныѕ арасына ќарама-ќарсы баєыттардаєы ќозєалыстар ќайтадан
салынып жатќан жол сервисі объектілеріне автомобиль жолдарымен бірдей деѕгейде жаяу
жїргіншілер ґтетін ќўрылымдар жасауєа рўќсат етілмейді;
- бґлініп тўратын жолаќтарсыз автомобиль жолдарындаєы ќарама-ќарсы
баєыттардаєы ќозєалыстардыѕ арасындаєы автомобиль жолдарыныѕ объектіге жабысып
тўрєан жерлері объектісініѕ екі жаєынан да 75 м кем емес араќашыќтыќта міндетті
жарыќтандырылуы ќарастырылуы;
- жол сервисі объектілерініѕ атаулары ґрнектелген-бас əріптермен аќпаратты
жарыќтандырылып, тəуліктіѕ ќараѕєы уаќытында кґрініп тўратындай жабдыќталады;
- жол сервисі объектілері автомобиль тўраќтармен, ќоќыс салатын жəшіктермен,
электр, су жабдыќтарымен, кəріс жїйесі жəне жарыќтандырулармен ќамтамасыз етілуі
тиіс;
- жол сервисі объектілеріне су жəне энергия жабдыќтарыныѕ тиімділігін кґтеретін
(жер жылуы, кїн батареясы, жел ќондырєылары) энергияныѕ дəстїрлі емес тїрлерін
пайдалануєа болады. Жол сервисі объектілерініѕ ќўрылыстары мен їйлерді экологиялыќ
ќауіпсіз материалдардан салу ўсынылады [4].
- жол сервисі объектілерінде мїмкіндігі шектеулі жеке тўлєалар басќаратын немесе
сондай тўлєаларды тасушыларєа арналєан автомобиль ќўралдары тўраќтарына кґлік ќою
орындары белгісімен белгіленуі тиіс;
- жол сервисі объектілерініѕ аймаќтарына, сонымен бірге осы объектілердіѕ
ќўрылыстарыныѕ жəне єимараттарыныѕ ішіне кедергісіз кіріп-шыєу ќозєалыстар
мїмкіндіктерімен ќамтамасыз етілуі керек;
- жол сервисі объектілерініѕ жоба-сметалыќ ќўжаттарына сəйкес мїмкіндігі
шектеулі жеке тўлєалар мен оєан келушілердіѕ пайдалану мїмкіндіктері їшін санитарлытўрмыстыќ жылытылып жабдыќталуы ќажет;
- іргетасы (санитарлыќ) тґмендетілген жол сервисі объектілері автомобиль
жолдарын басќару бойынша Ўлттыќ операторлармен келісілгеннен соѕ автомобиль
жолдарыныѕ ґтетін жерлерініѕ жиектерінен 50 м жаќын емес орналастырылады;
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- объектіні бўзбай жол сервисі объектілерін ќайта ќўрастырєанда жїзеге
асырылатын, ќолданыстаєы їйлер мен ќўрылыстардан шетінен ґтетін жеріне дейін егер
олардыѕ аралары жаќын болмаєан жаєдайда, жїргінші жолдыѕ шетінен ќайта салынып
жатќан їйлер мен ќўрылыстар 50 м жаќын аралыќта орналастыруына болады;
- автожанармай станциялары барлыќ санаттар їшін жер тґселімініѕ жиектерінен
25 м автомобиль жолдарын басќару бойынша Ўлттыќ операторлармен келісілгеннен соѕ
жоспарланады жəне орналастырылады [5];
- мəдени ескерткіштерді І-ІІІ санаттардаєы автомобиль жолдарыныѕ жер
тґсемдерініѕ жиегінен 100 м кем емес араќашыќтыќта жəне IV-V санаттардаєы
жолдардыѕ жер тґсемдерініѕ жиектерінен 50 м кем емес орналастыруєа рўќсат етіледі;
- автомобиль жолдарыныѕ бойына инженерлік байланыстарды орнату олардыѕ
шекаралары 50 м жаќын болмауы жəне елді мекендердегі жер тґсемдерінен 25 м жаќын
емес жїзеге асырылуы тиіс;
- жол сервисі объектілерініѕ кіреберістері объектілердіѕ ґздерімен автомобиль
жолдары, сонымен бірге жер телімдерімен жалєасып жатќан олардыѕ аймаќтарына жол
ќозєалысы мекемелерініѕ ќажетті техникалыќ ќўралдарымен ЌР СТ 1412 талаптарына
сəйкес жабдыќталады жəне орналастырылады;
6.4.7 Жол сервисі объектілері алаѕдарыныѕ жоспарлы шешімі ќўрылыстар мен
їйлердіѕ ауыстырылуымен ґтетін жолдардыѕ жїйесін ґзгертусіз ќозєалыс жолаќтарын
ішінен їлкейтуімен автомобиль жолдарын ќайта ќўру мїмкіндігімен ќамтамасыз етуі тиіс;
6.4.8 Кеѕ иілімді жол сервисі объектісініѕ алаѕдары жəне оєан кіру жолдан ќарамаќарсы жаєына баєытталуы тиіс. Су бўрєыштармен объекті аймаєынан тазаланєан суларды
жəне бетіндегі суларды автомобиль жолдары ќўрылысына тастауєа болмайды.
6.4.9 «А», «В», «С» жəне «D» санатындаєы жол сервисі объектілеріне орналасќан
алаѕдардыѕ орны оєан салынатын ќўрылыстыѕ таєайындалуы, ал негізгі жəне ќосымша
жайлардыѕ барлыєыныѕ орналастырылу кескіні мен кґлемі, жабдыќтары, технологиялыќ
сызыќтары, тоќтау жəне жїру жолаќтарын ќосќанда, ішкі алаѕєа ґту жəне жолдан ґту,
сонымен бірге ґркендеп даму мїмкіндіктері функционалдыќ сəйкес болуы тиіс
(Д ќосымшасын ќара).
6.4.10 Жол ќозєалысына ќатысушылардыѕ баєытына сенімді болуы їшін жол сервисі
объектісініѕ ішіне кіргенде жəне шыќќанда бір-бірімен ќатар орналасќан араќашыќтары
жеткілікті ўзаќ болуы тиіс (5 сурет ќараѕыз).
6.4.11 «А» жəне «В» санаттарындаєы жол сервисі объектілерін орналастырєанда
«жанармай ќўю-кґлік ќою-демалыс (тамаќтану)» негіздері саќталуы тиіс.
Автожанармай немесе автомобильдік газ толтыру станциялары автожолдардыѕ
бойында ќозєалыс жїруі бойынша жол сервисі объектілерініѕ бастапќы жаєында
орналастырылуы ќажет. Объект аймаєындаєы кґлік ќозєалысы, ереже бойынша бір єана
баєытта жїзеге асырылады (Д ќосымшасын ќараѕыз)
6.4.12 Жол сервисі объектілерініѕ «А», «В», «С» жəне «D» санаттары шегінде
кґліктер шешімі, сонымен бірге жылдам-ґту жолаєы мен кґлік шешімдерін
жалєастырушы жарыќтардан олардыѕ аймаќтарындаєы мекемелер кіреберістеріне рўќсат
етілмейді.
6.5 Кїзеттегі тўраќтарды орналастырулар мен абаттандыруларєа ќойылатын
талаптар
6.5.1 Сыйымдылыєы 50 жəне одан да кґп кїзеттегі автомобилдер тўраєы бір-бірінен
15 м кем емес ќашыќтыќтан бґлек, егер сыйымдылыєы тар болєан жаєдайда ені 6 м кем
емес біріктірілген кіріп-шыєу жолдары болуы тиіс.
6.5.2 Алдында шлагбаумдары бар ќорєалатын тўраќтар ўзындыєы 12 м кем емес 100
автомобиль сыятындай жəне одан тґмен сыйымдылыќта 6 м кем емес жинаќ алаѕдарын
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жасауы керек. Егер ќорєалатын тўраќтарєа жїк автомобильдерін жəне автопоездарєа
арналєан болса 24 м кем болмау ќажет.
6.5.3 Су ќоймалары мен їлкен, орта, кіші ґзендер аумаќтарындаєы су ќорєанысы
шекараларына ќорєалатын тўраќтарды орналастыру ќўзырлы органдардыѕ рўќсатынсыз
жəне экологиялыќ негіздерсіз рўќсат етілмейді.
6.5.4 Сыйымдылыєы 100 автомобильдік ќорєалатын тўраќтарды орналастырєанда
аймаќтардан жауын суларын тазарту бойынша їйлерді тазалауда ќўрылыстардыѕ
ќарастырылуы тиіс.
6.5.5 Ќорєалатын тўраќтарды тўрєызєанда санитарлыќ аумаќтарды орналастыру
жəне
аймаќтарды
абаттандыруларда
кґгалдандыру бойынша
іс-шаралардыѕ
ќарастырылуы ќажет.
6.5.6 Ќорєалатын тўраќтардыѕ аймаєы жиектері ќатты жабындымен бетондалєан,
оператордыѕ кабинасы бейне баќылаумен жабдыќталєан, жарыќ жəне ќоршалєан болуы
тиіс.
6.5.7 Жїк автомобилдерініѕ ќорєалатын тўраќтарыныѕ аймаєында рефрижераторлы
мўздатќыштыќ ќондырєыларды ќосу їшін электр ќалќаны болуы керек.
6.5.8 Кґлік ќўралдарына ќызметтер кґрстеу їшін автомобиль кґліктерін жəне басќа
да ќўрылыстарды жуу пункті, автожанармай станциясына, техникалыќ ќызметтер кґрсету
станцияларына ќосуєа болады.
6.6 Станцияларды орналастырулар мен абаттандырулардаєы техникалыќ
ќызмет кґрсетулерге ќойылатын талаптар
6.6.1 Техникалыќ ќызметтер кґрсетулер станциялары ЌР СТ 1174, ГОСТ 12.1.007
жəне ГОСТ 12.1.051, ГОСТ 12.1.004, сонымен бірге [13], [15], [16], [17], [30], [31] жəне
т.б. нормалары талаптарыныѕ саќталуымен нўсќауланады.
6.6.2 Техникалыќ ќызметтер кґрсету станциясыныѕ аймаєына кірерден бўрын
техникалыќ ќызметтер кґрсету станцияларына келген кґлік ќўралдарыныѕ еѕ жоєарєы
санынан 10% кем емес, біраќ əр орынєа їш машина орнынан аз емес сыйымдылыєыныѕ
жиынтыќ алаѕыныѕ ќарастырылуы ќажет.
6.6.3 Саны 8 орындыќ жəне одан да кґп кґлік ќўралдарыныѕ ќозєалысына
техникалыќ ќызметтер кґрсететін станциялар аймаєында ќиылысќан аєындар мен
кездеспейтін бір баєыттарда ќарастырылуын ескерген жґн.
6.6.4 Техникалыќ ќызметтер кґрсету станциялар мен шаєын санаулы орындардыѕ
араќашыќтыќтары 5-кестедегі нўсќаулыќпен сəйкес болуы тиіс.
6.6.5 Жолдыѕ бойындаєы техникалыќ ќызметтер кґрсету станцияларында
автомобиль кґліктерін жуатын пунктер жəне автожанармай станцияларын орналастыруєа
болады.
5 – кесте. Жалпы пайдаланылымдаєы автомобиль жолдарына техникалыќ
ќызметтер кґрсететін станциялардыѕ сыйымдылыќтарын аныќтау нормативтері
Ќозєалыс
жылдамдыєы,
авт/тəу.
1000 дейін
1001-2000
2001-3000
3001-4000

ТЌС араларындаєы ќашыќтыќтарына байланысты
орындардыѕ еѕ аз сандары, км
80
100
150
200
250
1
1
1
2
3
1
2
2
3
3
2
2
3
3
5
3
3
4
4
6
2
2
2
2
3

ТЌС
орналастырылуы

Бір жаќты
Екі жаќты
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Ќозєалыс
жылдамдыєы,
авт/тəу.
4001-6000
6001-8000
8001-10000
10001-15000
15001-20000

ИИН: ***

20000-ден жоєары

ТЌС араларындаєы ќашыќтыќтарына байланысты
орындардыѕ еѕ аз сандары, км
80
100
150
200
250
2
3
5
5

3
3
5
5

8

8

3
3
5
8

3
5
5
5
8
8
Арнайы есеп
бойынша
Арнайы есеп бойынша

Екі жаќты

6.6.6 ТЌС жер телімі шекараларынан ќоєамдыќ їйлер мен тўрєын їйлердіѕ
терезелеріне дейінгі, сонымен бірге тўраќты тїрдегі емдеу мекемелері мен мектепке
дейінгі мекемелер, мектеп жер телімі шекараларына дейінгі араќашыќтыќтар 6-кестеге
сəйкес белгіленуі керек.
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6 кесте - ТЌС жер телімдері шекараларыныѕ араќашыќтыќтары ќоєамдыќ
їйлер мен тўрєын їйлердіѕ терезелеріне дейін, сонымен бірге тўраќты тїрдегі емдеу
мекемелері мен мектепке дейінгі мекемелер, мектеп жер телімі шекараларына
дейінгі араќашыќтыќтар
Араќашыќтары аныќталєанєа дейінгі їйлер
Тўрєын їйлер (оныѕ ішінде тўрєын їйлердіѕ
терезесіз жаќтары)
Ќоєамдыќ їйлер
Жалпы білім беру мектептері мен мектепке
дейінгі мекемелер
Тўраќты емдеу мекемелері

Орындардыѕ жанындаєы ТЌС-тенР, м
10 кем емес
11-30*
25
50
25
50

50
**

50

**

____________
* Араќашыќтыќтар санитарлы-эпидемиологиялыќ ќадаєалауды ќамтамасыз ету ќўзыреттілігіне кіретін,
тўрєын їйлерден 100 м кем емес мемлекеттік органдардыѕ келісімдері бойынша аныќталады.
** Араќашыќтыќтар санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалауды ќамтамасыз ету ќўзыреттілігіне кіретін
мемлекеттік органдардыѕ келісімдері бойынша аныќталады.

6.7 Автомобиль кґліктерін жуу
орналастырылуына ќойылатын талаптар

пунктерініѕ

абаттандырулары

мен

6.7.1 Автомобиль кґлігін жуу пунктері ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.051, ГОСТ 12.1.007,
ЌР СТ 1174, сонымен бірге [13], [15], [16], [17], [30], [31] нормаларыныѕ талаптарымен сай
болуы тиіс..
6.7.2 Бґлек тўрєан ќўрылыстар автомобиль кґліктерін жуу пунктері жəне техникалыќ
ќызмет кґрсету пунктері мен станциялар ќўрамы ретінде бола алады.
6.7.3 Кґлік ќўралын жуу ластануды ќолмен немесе кґлік ќўралын тазалауды
ќамтамасыз ететін ґнеркəсіптік дайындалєан (машиналар) ќондырєыларыныѕ кґмегімен
жїзеге асырылуы тиіс.
6.7.4 Автомобиль кґлігін жуу суларын аєып кету жїйесімен жабдыќталуы тиіс.
6.7.5 Жеѕіл автомобилдерді жуу пунктерініѕ санымен жуу їшін орындардыѕ саны
50 м-ге теѕ санитарлы-ќорєалатын, жїк автомобильдеріне 100 м болуы тиіс.
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6.8 Мотелдер мен кемпингтерді орналастыру мен абаттандыру бойынша
ќойылатын талаптар
6.8.1 Мотелдер мен кемпингтер [13], [15], [16], [17], [19], [20], [21], [22], [28], [30],
[31] жəне т.б. талаптардыѕ саќталуымен жоспарланады.
6.8.2 Мотелдер мен кемпингтерді бір-бірінен 500 км араќашыќтыќ жолдарда
орналастырады.
6.8.3 Мотелдер мен кемпингтердіѕ жиынтыќтыќ сыйымдылыєына халыќаралыќ
тасымалдау жəне ќала аралыќ автомобильдердіѕ ќозєалыстыќ ќарќындылыєы мен ґтіп
жатќан автотуристердіѕ сандарыныѕ есебінен ќарастырылуын ескерген жґн.
6.8.4 Мотелде жабдыќтар мен инженерлік жїйелердіѕ, ќызметтердіѕ еѕ аз дегенде:
- ыстыќ жəне суыќ су жабдыќтары (тəулік бойы); кедергілі аудандарда сумен
жабдыќтауда тəулігіне су ќорларын жинау їшін сыйымдылыќ мґлшерлері болуы керек;
- кəріздер;
- ќоєамдыќ жəне тўрєын їйлердіѕ жылу саќтау температуралары 18,5°С-тан тґмен
емес;
- ќоєамдыќ жайлардаєы жəне нґмірлердегі бґгде иістердіѕ кіруін болдырмайтын
жəне ауаныѕ дўрыс айналуын ќамтамасыз ететін (табиєи немесе жасанды) кəріздер;
- телефон байланысы;
- нґмірлердегі жарыќтандырулар: табиєи (кем дегенде бір терезе);
- 10 лк ќызу шамдарымен жарыќтандыруды ќамтамасыз ететін жасанды, 200 лк нўр
шамдары дəліздерде тəулік бойєы табиєи немесе жасанды жарыќтандыру;
6.8.5 Туристердіѕ еѕ кґп мґлшерлеріне байланысты соларды есептегенде тəулігінде
кем дегенде Кемпинг еѕ аз ауыз суларымен ќамтамасыз етілуі тиіс.
6.8.6 Тїнде ўйыќтауєа арналєан жерлерде жай жəне тґтенше жаєдайларда да еркін
баєыттармен ќамтамасыз етілуі їшін аныќ кґрінетін аќпараттыќ нўсќаулыќтар,
баспалдаќтар, апатта шыєу жолдары ќарастырылуы тиіс.
6.8.7 Мотелдер мен кемпингтерді орналстыруєа арналєан барлыќ алаѕдар жаєымды
табиєатты ландшафтты жəне санитарлыќ-гигиеналыќ талаптармен, ашыќ бассейндердіѕ
ластану аумаќтарынан, ґсімдіктерден жəне су ќорларынан тыс жерлерге орналастырылуы
тиіс.
6.9 Сауда жəне ќоєамдыќ тамаќтану
абаттандыруларєа ќойылатын талаптар

пунктерді

орналастыру

мен

6.9.1 Ќоєамдыќ тамаќтану мен сауда пунктері тамаќ ґнімініѕ кґтерме жəне бґлшек
сауда объектерініѕ талаптарыныѕ саќталуымен ЌР СТ 1756 [7] ќоєамдыќ тамаќтану [6]
нўсќауланады, сонымен ќатар [13], [15], [16], [21], [23], [30], [31] нормалары жəне т.б.
6.10 Автожанармай
ќойылатын талаптар

ќўю

бекеттерін

орналастыру

мен

абаттандыруєа

6.10.1 Автожанармай ќўю бекеттері (АЌБ) жəне автомобильдік газ толтыру бекеттері
ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.051, ГОСТ 12.1.007 жəне ЌР СТ 3.03-01 технологиялыќ тїрдегі
автожанармай ќўю бекеттері [13], [15], [24], [29], [30], [31] техника-экономикалыќ
есептіліктерініѕ негізінде орналастырылады.
6.10.2 АЌБ жобаларында (тəуліктік
жанармай
ќўю)
ќозєалыстардыѕ
ќарќындылыєына байланысты ќарастырылуы.
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6.10.3 7 кесте бойынша жалпы автомобиль пайдалану жолдарында АЌБ (АГТБ) еѕ аз
ќуаттылыєын (бір тəуліктегі жанар май ќўю саны) автомобиль ќозєалыстарында
ќозєалыстыѕ ќарќындылыєына ќарай ќарастыру міндетті
7-кесте. Жалпы автомобиль жолдарын пайдалануда АЌБ (АГТБ)
сыйымдылыєын аныќтауєа арналєан нормативтер
Автомобиль
ќозєалысыныѕ бір
тəуліктегі ќарќындылыєы
авт/тəу

ИИН: ***

№ счета на оплату: 4344
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1000-ден 2000-єа дейін
2000-ден 3000-єа дейін
3000-нан 5000-єа дейін
5000-нан 7000-єа дейін
7000-нан 20000-єа дейін
20000

Бір тəуліктегі АЌБ (АГТБ)
ќуаттылыєы
250
500
750
750
1000
1000

АЌБ (АГТБ) орналастыру

Біржаќты
Екіжаќты

Ескертпе - АЌБ (АГТБ) орналастыруында оныѕ ќуатыныѕ ќиылысу аумаєында жолмен жанасып жатќан барлыќ
ќызмет кґрсетулер ќозєалыс ќарќындылыєымен осы жерлердегі басќа да есептік кґрсеткіштердіѕ ўзаќтыќ
есебімен аныќталуы тиіс.

6.10.4 АЌБ (АГТБ) жол телімдеріндегі 40 ‰ аспайтын 1000 м астам радиусты
жанама жоспардаєы, тоннельдермен темір жол ґткелдерімен 250 м жаќын емес 2 м
биіктіктен себіліп тїсетін жерлерден тґмен кґпірмен ґткелдер 1000 м жаќын емес жол
бойындаєы жолаќтарда орналастыру ќажет.
6.10.5 АЌБ мен АГТБ-дан тўрєын ќабырєаларына дейін немесе тўраќты емдеу
мекемелеріне дейін, мектеп-интернат, жалпы білім беру, балалардыѕ мектепке дейінгі
мекемелерініѕ дер телімдерініѕ шекарасына дейінге ара ќашыќтыќтар [30], [31]
талаптарына сəйкес болуы керек.
6.10.6 АЌБ мен АГТБ 25 м кем емес араќашыќтыќтарда жаяу ґткерімдер дердегі
жолаушылар кґлігін бўрылу алаѕдарды жəне кері бўрылу ґткелдерден орналастыруда
тыйым салынады.
6.10.7 АЌБ мен АГТБ бір жол сервисі аумаєында орналастыруєа болатын жеке
алаѕдарда орналастырады.
6.10.8 АЌБ мен АГТБ кіріп шыєуды бґлек орналастырады.
6.10.9 АЌБ (АГТБ) орналастыруды жел жаќтан жел баєыты келетін жыл бойына
АЖС-ке ќатысы жоќ ќўрылыстар мен їйлерге ќатысы бойынша («желдер раушаны» жыл
бойына) жел келетін баєыт жаќтан келуін орналасуы ќарастырылуы тиіс.
6.10.10 АЌБ (АГТБ) ќўралдарды орналастыру ќажет болєанда ќоршау жел ґтетіндей
жəне жанбайтын материалдан істелген болуы тиіс.
6.10.11 АЌБ (АГТБ) территориясындаєы кґлік ќўралдарыныѕ ќозєалысы бір бетті
болуы керек, АЌБ (АГТБ) территориясында бґлек кіру жəне шыєу жолдары бір бетті
болуы керек, авто жанармай ќўю станциясы автомобиль ќўралдары їшін операторды
физикалыќ шектелген немесе осындай тўлєа бар адамды алып жїргендер їшін кґмекке
шаќыруєа арналєан ќўралдармен жабдыќталєан болуы тиіс.
6.10.12 АЌБ (АГТБ) территориясын кґгалдандыру їшін аєаштар мен бўталарды
пайдалану керек.
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6.10.13 I жəне II категорияларда АЌБ (АГТБ) тўрєызу, автомобилдік жолдыѕ
пайдаланушысыныѕ демалу деѕгейініѕ перспективалы дамуы їшін жолдарда
мїмкіндігінше їлкен алаѕдарда орналастырылєан болуы тиіс.
6.10.14 I жəне II категориялы автомобиль жолдарында АЌБ (АГТБ) екі жаќты
нўсќасын ќарастырады, III жəне IV категориялы автомобиль жолдарында біржаќты
нўсќасын ќарастырады.
6.10.15 АЌБ (АГТБ) орналастыруы кезінде «А» категориялы жол ќызметі ќўрамында
АЌБ (АГТБ) территориясынан кіру жолы жалпы «тура ґтетін» жол демалу алаѕына
кіретін басты радиусына 20 м жаќын емес болуы тиіс.
6.10.16 Ќўрастырылым жəне жол киімніѕ їлгісі, ауыспалы-жылдамдыќтыѕ
жолаєыныѕ жəне ќабысу шегінде дґѕгелектелген радиустарыныѕ, ќўрастырылым жəне
нысан орналастырылєан автомобиль жолдарында жол киімініѕ їлгісіне сай болуы тиіс.
Нысанныѕ жоспарлы шешімі кґлік ќўралдары жїргізушісініѕ кґз мґлшермен
баєдарлауыныѕ ќарапайымдылыєын, жол белгініѕ жаќсы кґрінісін жəне уаќтылы аќпарат
туралы кіре берістерде їлестірме баєандарєа орналастырылуы керек, туралы кґрініс жəне
мўнай ґнімдерініѕ (жарыќтыќ табло) ќўны туралы аќпарат.
6.10.17 Жеѕіл жəне жїк автомобильдерініѕ жанар май ќўюы їшін арналєан
орындарды кґлік ќўрылымы бґгетсіз кіре алатындай болатындай етіп, жол ќиылысыныѕ
ќоспасымен, тўраќќа лайыќты жерлер їшін, автобекеттіѕ артында болады.
6.10.18 Тамаќ ішу орындарымен бірге орналасќан авто жанармай ќўю бекеттері
(шаєын ќўрастырылым) [30], [31] негізгі нысандардан алынып тасталуы тиіс (орналастыру
пунктері, тамаќ ішу пунктері жəне сауда т.б)
6.10.19 Жаєармаймен толыќтыру орындарын транзиттік кґліктіѕ жїру жолаєынан
немесе жаєармай ќўю станцияларын айналып ґту їшін жол ќоршауларымен немесе
ќажетті кеѕдіктегі аралшыќтарды ќўрылымдыќ баєыттауыштармен бґлу керек, сонымен
бірге автомобильге жаєармай ќўю станциялары жабдыќтарын, нўсќаушыларын жəне т.б.
орналастыру мїмкіндігін, сондай-аќ бўдан əрі нысанды кеѕейту мїмкіндігін ескеру ќажет.
6.10.20 Жеѕіл кґліктер їшін жанармай ќўю бекеттерін уаќытша тўратын тўраќтар
алаѕына жаќын орналасуын ќарастыру ќажет. Тўраќ жанында жанармай ќўятын
автомобильдерге арналєан орындар болуын ќарастыру ќажет.
7 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілеріндегі «А», «В», «С» жəне «D»
єимараттар мен бґлмелерге ќойылатын талаптар
7.1 Жол сервисі объектілерін сəулеттік рəсімдеулер мен жабдыќтаулар
7.1.1 Жол сервисі объектілерін сəулеттік рəсімдеу автомобиль жолдарыбойындаєы
ережелерініѕ ерекшеліктерімен сонымен бірге олардыѕ тікелей функцияналдыќ
таєайындалулары бойынша кґрсетіліп, оныѕ жаќсы мїмкіндіктерініѕ ашылуына жəне
жергілікті кґрнекілігі ескерілуі тиіс.
7.1.2 «А» санаты бойынша жол сервисі объектілерін жобалыќ жоспарлау
жоспарлары, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.051 жəне ГОСТ 12.1.007 жəне сонымен бірге [25],
[21] нормалары мен талаптарына сай болуы ќажет.
7.1.3 Жол сервисі объектілердіѕ ќўрлыстары мен їйлері толыќ зауыттыќ дайын тїрі
модулді-блоктыќ болады.
7.1.4 Жол сервисі объектілеріне орнатылатын барлыќ темір шаєын сəулеттік
ќалыптардыѕ элементтері мырышпен ќапталєан (балќытып мырыштау əдісі) болуы тиіс.
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7.2 Жол сервисі объектілеріне ќойылатын санитарлыќ-гигиеналыќ талаптар
7.2.1 Жол бойы ќызмет кґрсетудіѕ барлыќ объектілерінде жаќсы жабдыќталєан
(жылы) дəретханалар жўмыс істеуі ќажет. Жол бойы ќызмет кґрсетуобъектілерініѕ «D»
санатында жаќсы жабдыќталєан дəретханаєа кіру объектініѕ ішінен немесе сыртынан
болуы мїмкін.
7.2.2 Жол сервисі объектілерініѕ «А», «В», «С» жəне «D» санаттарында кїніне екі
рет жəне ластануына ќарай едендерді дымќыл жинастыру жўмыстары жїргізіледі.
7.2.3 Жол бойыќызмет кґрсету бґлмелерін кїту ќоєамдыќ бґлмелерге ќойылатын
санитарлыќ-гигиеналыќ ќауіпсіздік талаптарын ќанаєаттандыруы ќажет.
7.2.4 Тоќтайтын орындар, павильондар мен шатырлар ќоќыстардан, ќар мен
мўздардан тазартылєан болуы ќажет. Тоќтайтын орындарєа кґктайєаќтарда кўм себілуі
ќажет.
7.2.5 Тазартылєан жайлар 10 мм текше метр жауыннан кейінгі, аєындарєа жəне
сондай-аќ ќар еруі мен автотранспорттыќ ќўралдарды жууєа есептелуі ќажет.
7.2.6 Байќау эстакадасында ґѕделген майлар мен басќа да сўйыќтыќтарды ќўюєа
арналєан сыйымды ыдыстар болуы ќажет.
7.2.7 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ демалыс алаѕдары мен оєан іргелес 50
шаќырым радиустаєы аймаќтарды кїту жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ (жалєа
алушылармен) иелерімен ќўзыреттіліктеріне жїктеледі.
7.3 Ґртке ќарсы ќауіпсіздік
7.3.1 Жол сервисі єимараттары мен жайларыныѕ ґрт ќауіпсіздігі бойынша ЌР СТ
ГОСТ Р 12.04.026 жəне т.б. [13], [14], [15], [18], [20], [29], [30], [31] жоба нормаларымен
сəйкес болуы тиіс.
7.3.2 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ «А», «В», «С» жəне «D» санаттары ґрт
туралы хабарландыратын орталыќтандырылєан жїйемен жабдыќталуы ќажет. Ґрт
туралы хабарландыратын жїйелер, белгіленген талаптарєа сай болуы ќажет [17].
7.3.3 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ бґлмелерін тїтіннен
ќорєау
талаптарєа сай болуы ќажет [20].
7.3.4 Эвакуациялыќ есіктер, эвакуациялыќ жолдар мен эвакуациялыќ баспалдаќтар
жəне басќыш алаѕдары талаптарєа сай болуы ќажет[15].
7.3.5 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері єимараттарыныѕ əрбір ќабатында ґрт
шыќќан жаєдайда адамдарды эвакуациялаудыѕ рəсімделген сызбасы ЌР СТ Р ГОСТ 12.
04.026 сəйкес болуы тиіс.
7.3.6 Ґрт машиналары жїріп ґтетін ќўрылєы, ішкі ґрт сатылары, єимараттардыѕ
шатырларына шыєу [15], [30] талаптарына сай болуы ќажет.
7.3.7 Жол бойы ќызмет кґрсетуобъектілері єимараттарында алєашќы ґрт сґндіру
ќўралдары, жеке жəне ўжымдыќ ќўтќару ќўрылєылары жəне басќа да ґрт шыќќан
жаєдайда ќызметкерлер мен ґрт ќауіпсіздігі ќызметіне
ќажетті жабдыќтар
орналастырылєан ґрт сґндіру бекеттері, болуы ќажет.
7.3.8 Ґрт ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін ўйымдастыру–техникалыќ шаралары,
ґртке тосќауылдар мен ґртке ќарсы ќорєаныш жїйелері ГОСТ 12.1.004 [31] жəне
талаптарына сай болуы ќажет.
7.3.9 7.3.9 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері єимараттарында ґрт техникасы мен
оны орналастыру ЌР СТ 1174 жəне [31] талаптарына сай болуы тиіс.
7.3.107.3.10 Ќауіптіѕ бары немесе болуы ыќтимал жаєдайда оны жўмысшыларєа
ескертудіѕ немесе əсер етуін азайтудыѕ тəсілдері ќауіпсіздік сигналы тїстерімен жəне
белгілермен белгіленіп ЌР СТ ГОСТ Р 12.4.026 жəне [14], Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ 2008 жылєы 29 тамыздаєы №803 «Ґндірістік объектілердегі сигналдыќ тїстерге,
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белгілеулерге жəне ќауіпсіздік белгілеріне
регламентініѕ ќаулысына сай болуы ќажет.

ќойылатын

талаптар»

техникалыќ

7.4 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері бґлмелерінде температуралыќ
режимдерге, ауа баптаєыштар мен салќындатќыштарєа ќойылатын талаптар
7.4.1 Жол бойы ќызмет кґрсету єимараттары мен бґлмелеріндегі ауа баптаєыштар,
салќындатќыштар жайлы температуралыќ режимді ќамтамасыз етуі тиіс.
7.4.2 Жол бойы ќызмет кґрсету бґлмелеріндегі ішкі ауа температурасы 8 кестедегі
белгіленген мґлшерге сай болуы ќажет.
7.4.3 Жол бойы ќызмет кґрсету бґлмелеріндегі ауа баптаєыштар мен
салќындатќыштар 8 кестеде кґрсетілген температуралыќ режим мен ауа алмасуын
ќамтамасыз етуі ќажет.
8 кесте. Бґлмелердегі ўйєарынды температура мен ауа алмасуы

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"
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Бґлмелердіѕ атауы

Жолаушылар мен
жїргізушілердіѕ ўзаќ
демалатын бґлмесі
Медициналыќ пункт:
Дəрігерлер бґлмесі мен
науќастардыѕ уаќытша орны

Температура, 0С
жылдыѕ
жылы
мезгілі
18 – 28

суыќ жəне
маусым
аралыќ кезеѕ
18 – 24

20 – 24

Еселік немесе саєатына
ауа алмасу кґлемі
ауаныѕ
ауаны
сору
кіруі
1,5

1,5

20 - 24

2

20 – 25
18 – 28

16 – 20
15

2

Кызметкерлердіѕ тўрмыстыќ
бґлмелері:
гардероб

18 – 28

14 – 20

-

душ бґлмелері

18 – 28

18 – 26

-

жиыстыру бґлмелері

18 – 28

18 – 26

-

1 унитазєа
50 м3/сає жəне
1 писсуарєа
25 м3/сає
1 санитарлыќ
ќўралєа
100 м3/сає
Душ
бґлмелерінен
ауаны сору
1 торєа
75 м3/сає,
1 унитазєа
50 м3/сає, 1
писсуарєа
25 м3/сає

Жиыстыру бґлмелері
Кґпшілік пайдаланатын жиын
бґлмелері

7.4.4 Жылыту, ауаны желдету мен салќындату [20], [21] ережесіне сай жїргізілу
ќажет.
7.5 Жол бойы ќызмет кґрсету бґлмелерін жарыќтандыруєа ќойылатын
талаптар
7.5.1 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ бґлмелері мен инфраќўрылымдарын
жарыќтандыру ЌР ЌНжЕ 2.04-05 Табиєи жəне жасанды жарыќ талаптарына сай болуы
ќажет.
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7.5.2 Жол бойы ќызмет кґрсетуобъектілерініѕ бґлмелерімен инфраќўрылымдарын
жарыќтандырутабиєи жəне жасанды жарыќтармен ќамтамасыз етілуі тиіс.
Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ бґлмелері мен инфраќўрылымдарын
жарыќтандыру тґмендегіден кем болмауы тиіс:
- ќоєамдыќ тамаќтандыру орындарында – 200 лк;
- бґлшек сауда аймаќтарында – 300 лк;
- аналар мен балалар бґлмелерінде – 200 лк;
- аналар мен балалар жатын бґлмелерінде – 150 лк;
- медициналыќ пункттерде – 200 лк;
- санитарлыќ тораптарда – 75 лк;
- автобустар тўраєы, ґтетін жерлерде – 10 лк.
7.6 Кїзет пен ќауіпсіздікке ќойылатын талаптар
7.6.1 «А» жəне «B» санаттарындаєы ќызмет кґрсету субъектілері жолды
пайдаланушыларєа ќоєамдыќ тəртіп пен ќауіпсіздіккїзетін ўйымдастыруєа, сондайаќжїктер мен жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ мїліктерін де кїзетуге міндетті.
7.6.2 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерінде ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету
маќсатында бейнебаќылау жїйесімен жабдыќталуы мїмкін.

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"
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7.7 Декоративтік кґгалдандыру
7.7.1 Жол сервисі объектілерінде кґгалдандырылєан арнайы аумаќтар аныќталуы
ќажет бўл орындар шек ќою, композициялыќ рəсімдеу жəне жылдыѕ жаз мезгілінде
кґлеѕке жасау їшін жекелеген аєаштармен, топ бўталармен немесе бўтадан жасалєан
ќоршаумен кґгалдандырылуы ќажет. Жол бойы ќызмет кґрсетудіѕ ауќымды
объектілерінде (5000 шаршы метрден аса) кґлік тўраќ орындарын пайдаланылатын
ауќымды ўтымды бґлу їшін бўталар мен жеке ґскен аєаштар немесе топ аєашпен
їйлестіріп шек ќою ўсынылады.
7.7.2 Жол сервисін декоративті кґгалдандыруды жобалаєанда ќолданыстаєы
ґсімдіктерді ќолданєан жґн. Ерекше баєаланатын ірі аєаштар немесе олардыѕ бґлек
тўрєан топтары ўсынылады.
Ќолдан жасалынєан декоративтік кґгалдандырулар элементтері жергілікті ќоршаєан
ортада кґрініп тўруы шектелмеу керек
7.7.3 Жол сервисі объектілерін декоративті кґгалдандыруларды ќабылдау
келесілердей орындалады:
- ўдайы – желілік (ќатардаєы немесе саяжолдыќ) аєаштар мен бўталарды
отырєызулар, сонымен бірге аєаш ќоршаулар;
- ландшафттар немесе ерікті – объектіге жанасып жатќан ландшафтпен бўталардыѕ
їйлестірілуі мен аєаштарды топтап отырєызу;
- аралас – жїйелі жəне еркін кґшеттердіѕ, сондай-аќ кешенді кґшеттердіѕ їйлесуі.
7.7.4 Аєаштардыѕ тїрін жергілікті жердіѕ ерекшелігіне жəне ќалаулы кґлеѕке
жасауына ќарай (мəселен, ќайыѕ жўќа, ал їйеѕкі ќалыѕдау кґлеѕке тїсіреді) таѕдау ќажет,
ал саны мен орналасуы композициялыќ амалдарєа жəне жарыќтыѕ тїсу жаќтарына
байланысты аныќтау ќажет.
7.7.5 Жол сервисі объектілерініѕ аймаќтарында композициялыќ, функциялыќ жəне
кеѕістіктік бірлігі їшін кґгал алаѕ жасалынады.
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8 Жол сервисі нысандарын аќпараттыќ ќамтамасыз ету
8.1 Сыртќы (кґрнекі) жарнама
8.1.1 Ќозєалатын жəне ќозєалмайтын нысандарда орналасќан жарнама, сондай-аќ
жалпы ќолданыстаєы автомобиль жоларыныѕ жетек жолаќтарында жəне елдімекендердегі єимараттардан тыс ашыќ кеѕістікте орналасќан жарнама ќолданыстаєы
заѕнамаларєа сəйкес жїзеге асырылады.
Жарнамаларды тўраќты орналастыру нысандарына мыналар жатады: стендтер,
жарыќты таќталар, билбордтар, транспаранттар, плакаттар жəне таєы да басќа баламалы
тїрлері.
8.1.2 Сыртќы (кґрнекі) жарнама ЌР СТ 1633 талаптарына сəйкес орындалуы керек.
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8.2 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерін аќпаратпен ќамтамасыз ету
талаптары
8.2.1 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерінде жол пайдаланушыларєа мəлімет беру
ўйымдастырылады. Аќпаратпен ќамтамасыз ету кґзбен шолатын аќпарат жəне ауызша
берілім кґмегімен жїзеге асады.
8.2.2 Кґзбен шолатын аќпарат «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы»
Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сəйкес мемлекеттік жəне орыс тілдерінде
(халыќаралыќ жолдарда сондай-аќ аєылшын тілінде) хабарланады.
8.2.3 Кґзбен шолатын аќпарат тасымал тəртібі мен жїзеге асыру шарттары жəне жол
пайдаланушыларєа ќызмет кґрсету туралы жан-жаќты мəліметтерді ќамтиды.
8.2.4 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерініѕ ќоєамдыќ єимараттарында тўтынушы
ќўќыєын жїзеге асыру бойынша заѕнамалыќ жəне нормативтік ќўќыќтыќ актілерден
кґшірмелер жəне шек ќоятын аќпарат беріледі:
- тўтынушылар ќўќыќтары;
- шек ќоятын (єимаратта темекі шегуге тыйым салу, тазалыќ пен тəртіп саќтау жəне
басќа) талаптар.
8.2.5 Ґрт немесе басќа апатты жаєдайда адамдарды єимараттан эвакуациялау кестесі
єимараттыѕ əр ќабатына жеке, ќабаттыѕ барлыќ бґлмелері мен эвакуациялау жолдарын
алып жїрумен орындалады. Кесте аќ тїсті фонда ќара тїспен, ал эвакуациялау
жолдарыныѕ кґрсеткіші – жасыл тїспен жасалады. Кесте єимараттыѕ əр ќабатына
орналастырылады.
8.2.6 Кґзбен шолатын аќпаратты рəсімдеу келесі ўстанымдарєа негізделуі тиіс.
8.2.6.1 Кґзбен шолатын аќпарат таќталарєа, стендтерге, электрондыќ табло немесе
кестелерге дайындалады.
8.2.6.2 Мəтінніѕ, суреттіѕ, белгініѕ кґлемі, сондай-аќ олардыѕ жалпы фондаєы
ќарама-ќарсы бейнесі жол пайдаланушыларєа ќолайлы ќашыќтыќтан оќуына мїмкіндікті
ќамтамасыз ету ќажет.
8.2.6.3 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерін аќпаратпен ќамтамасыз ету белгілерін
тїрлі тїсті графикалыќ рəсімдеу жалпы ішкі кґрінісіне сай болуы, аќпараттыѕ аныќ жəне
айќын берілуін ќамтамасыз етуі ќажет.
8.2.6.4 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері кестелерініѕ кґлемін, тїс тїрлерініѕ
їйлесімін, кґрсеткіштерініѕ сўлбасын жалпы їйлестіру тəсілін, єимараттыѕ кґлемі мен
архитектуралыќ ерекшеліктерін есепке алып белгілейді.
8.2.6 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері Wi-Fi сымсыз желі ќосуды ўйымдастыру
жолымен пайдаланушылардыѕ Єаламторєа тегін ќолжетімдігі мїмкіндігін ўсына алады.
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8.2.7 Медициналыќ мекемелер туралы жолдарда орналастырылатын олардыѕ тізбесі
денсаулыќ саќтау саласы бойынша уəкілетті мемлекеттік органмен немесе оныѕ аумаќтыќ
бґлімшелерімен келісілген болуы тиіс.
9 Жол бойы ќызмет кґрсету объектілерімен ўсынылатын ќызмет кґрсету
талаптары
9.1 Ќызмет кґрсету талаптары
9.1.1 Ќызмет кґрсетудіѕ толыќ шоєыры (жаќсы жабдыќталєан (жылы) дəретхана,
тəуліктік ыстыќ таєамды ќосќанда) жол бойы ќызмет кґрсетудіѕ жолда ќызмет кґрсету
объектілерініѕ барлыќ тїрінде ќолжетімді жəне ашыќ болуы ќажет.
9.1.2 ЖЌБ (АГНБ) ќызмет кґрсету операторларына ўсыныс береді:
- кеѕ таѕдаудаєы жанармай тїрін, оныѕ ішінде сўйытылєан газ жəне будан
автомобильдер мен электромобильдерді зарядтау їшін электрлі ќондырєыларды ўсыну;
- физикалыќ мїмкіндігі шектеулі тўлєа немесе осындай тўлєаны алып жїруші
жїргізушіге автомобиль ќўралына жанармай ќўйєанда кґмек кґрсету;
- тґтенше жаєдай туындаєан кезде ЖЌБ (АГНБ) орналасќан негізгі ґрт сґндіру
ќўралдарын тўтынушыєа тегін беру.
9.1.3 Ќонаќїй мен кемпингтердіѕ ќызмет кґрсетуі:
- ЌР СТ БС ЕН ИБЖ 18513 жəне ЌР СТ ГОСТ Р 50690 сəйкес келу;
- физикалыќ мїмкіндігі шектеулі адамдарєа еркін ќолжетімдікті ќамтамасыз етудіѕ
тўжырымдамалыќ ўстанымдарын ќамсыздандыру ќажет.
9.1.4 Жаќсы жабдыќталєан (жол бойындаєы) дəретхана ќызметі пайдаланушыларєа
барлыќ кїнтізбелік жыл бойына 24 саєат ќолжетімді болуы ќажет. Тазалыќпен ќамтамасыз
ету ќажет. Су тапшы зоналарда биодəретханалар пайдалануєа рўќсат етіледі [11,12].
9.1.5 Ќоєамдыќ душ бґлмесініѕ ќызметі жеке пайдалану бґлмелерінде (душ, ваннасы
бар жабыќ тїрдегі кабиналар) денеге судыѕ əртїрлі аєысымен əсері бар адамныѕ
гигиеналыќ ќажеттігін ќанаєаттандыруы ќажет. Душ кабинасында:
- таза ыстыќ жəне суыќ немесе жылы сумен жабдыќтау;
- сабын немесе басќа жарамды тазалау залалсыздандыру жабдыќтары;
- орамал немесе басќа басќа жарамды ќўрєату жабдыќтары;
- жеткілікті желдеткіш пен жарыќ.
9.1.6 Бґлшек сауда орындарыныѕ ќызметі ЌР СТ 1756 сəйкес келуі жəне
тўтынушыєа тауарларды таѕдау мїмкіндігін жасау ќажет.
9.1.7 Тамаќтану жəне сауда жасау ќызметі ЌР СТ 1753, ЌР СТ 1754, ЌР СТ 1755, ЌР
СТ 1756, ЌР СТ ГОСТ Р 50763 сəйкес келуі жəне пайдаланушыларєа тəулік бойы ыстыќ
тамаќ таѕдауын ўсыну ќажет.
9.1.8 Жоспарлы техникалыќ ќызмет кґрсету, аєымдаєы жəне кїрделі жґндеу,
автомобильдердіѕ аќауын жою бойынша техникалыќ ќызмет станциясыныѕ ќызмет
кґрсетуі пайдаланушыныѕ ќызмет ету сапасы мен уаќыты жаєынан ќанаєаттандыруы
ќажет.
9.1.9 Автомобиль кґлігін жуу орындарыныѕ ќызметі пайдаланушыны автомобильдік
ќўралды дымќыл жəне ќўрєаќ тазалау шеѕберіндегі ќызметімен ќанаєаттандыруы ќажет.
9.1.10 Тўраќтарды жəне автомобиль ќоятын орындарды кїзететін тўраќтар
ќызметтері автомобильдік ќўралдарды жəне ќызмет пайдаланушылардыѕ жолжїктерініѕ
саќталымын ќамтамасыз етуі ќажет.
9.1.11 Банкоматтар, тґлем терминалдары мен сауда аппараттарыныѕ ќызметі жол
бойы ќызмет кґрсету объектілерінде жол ќызметі меншік иесініѕ ќарап шешуіне жəне
ќолданыстаєы заѕнамаєа сəйкес ўсынылуы мїмкін.
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9.1.12 Сейіл орындарын ўсыну бойынша ќызметтер пайдаланушыєа бґгетсіз
ќолжетімдікті кез келген тəулік уаќытында ќамтамасыз етуі ќажет.
9.1.13 Ќоќыс жинаєыштардыѕ саны жол пайдаланушыларды ќанаєаттандыру їшін
жеткілікті болуы ќажет. Ќоќысќа арналєан урналар мен контейнерлер ўдайы, біраќ
тəулігіне екі-їш реттен кем тазаланбауы тиіс.
9.1.14 Медициналыќ кґмек. Жол бойы ќызмет кґрсету объектісіндегі медициналыќ
кґмектіѕ кґлемі ќолданыстаєы заѕнамаєа сəйкес белгіленеді.
9.1.15 Жылыту орындарыныѕ ќызметі ќысќы жəне маусымаралыќ кезеѕдердегі
ќолайсыз кїн райы кезінде адам ґмірініѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуі жəне ќауіпсіз жəне
їздіксіз кґліктік хабарлама болмаєан кезде адамныѕ керекті ќажеттілігін (жылу, ыстыќ
сусындар жəне т.б.) ќанаєаттандыруы ќажет.
9.1.16 Туристік бюро ќызметтері ЌР СТ БС ЕН ИБЖ 18513, ЌР СТ СТБ 1352 жəне
ГОСТ 28681.4 сəйкес келуі ќажет.
9.1.17 Балалар алаѕыныѕ ќызметтері кїндізгі тəулік мезгілінде ќолжетімді болуы
ќажет. Балалар ќўрылысы мен жабдыќтары балалардыѕ ойнау кезіндегі ќауіпсіздігін
ќамтамасыз етуі ќажет (ќараѕыз: ГОСТ Р 52167-2009, ГОСТ Р 52169-2009, ГОСТ Р 52299-2004, ГОСТ Р 52300-2010, ГОСТ Р 52301-2004).
9.1.18 Ана мен бала (10 жасќа дейін) жəне екіќабат əйелдер бґлмесініѕ ќызметі
ќолжетімді, оныѕ ішінде мїмкіндіктері шектеулі пайдаланушылар їшін де ќолжетімді
болуы ќажет.
Ана мен бала бґлмесі баланы емізуге байланысты экрандалєан болуы ќажет. Жол
пайдаланушылар осы ќызмет тїрі туралы аќпараттандырылуы тиіс.
9.1.19 Тўрмыстыќ ќызмет кґрсету. Кір жуатын жəне химиялыќ жолмен тазарту
орындарыныѕ ќызметтері пайдаланушыны ќызмет сапасы мен уаќыты жаєынан ЌР СТ
ГОСТ Р 52058 сəйкес ќанаєаттандыруы ќажет.
9.1.20 Сауда-ойын-сауыќ ќызметтері – аса кеѕ тўтынушылыќ базаєа (кинотеатр,
ойын аймаєы, теннис, боулинг, бильярд жəне т.б.) есептелген əртїрлі жоспарлы демалыс
тїрініѕ шоєыры. Кґрсетілген ќызметтер «А» жол бойы ќызмет кґрсету объектілерінде
алдын ала ќаралуы мїмкін.
9.2 Пайдаланушыларєа ќызмет кґрсету талаптары
9.2.1 Жол бойы ќызмет кґрсету объектісініѕ ќызметкерлері тўтынушыларєа жоєары
сапада ќызмет кґрсетуді ќамтамасыз етуге ќабілетті болуы ќажет.
9.2.2 Жол бойы ќызмет кґрсету объектісініѕ ќызметкерлері:
- ќызмет кґрсетуден бас тартуєа;
- ќызметтерді пайдаланушыларєа дґрекілік танытуєа жол бермеуі ќажет
9.2.3 Жол бойы ќызмет кґрсету объектісініѕ ќызметкері арнайы немесе нысанды
киім киюі, бейдж таєуы, ќызмет пайдаланушылардан оны айыруєа ќабілетті, таза жəне
ўќыпты тїрде, сонымен бірге ќызметкерлер жол-кґліктік оќиєалар жəне тґтенше
жаєдайлар кезінде алєашќы кґмек кґрсетудіѕ арнайы курстарын ґтуі ќажет.
10 Жол ќозєалысына аз ќозєалып ќатысатындарєа ќызмет кґрсету кезіндегі
жол бойы ќызмет кґрсету объектілеріне ќойылатын талаптар
10.1. Жалпы ережелер
Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері аз ќозєалыстаєы жолаушыларєа ќызмет
кґрсетуде ќолжетімдік, ќауіпсіздік, аќпараттылыќ жəне жайлылыќ талаптарын ЌР СТ
ГОСТ Р 52131 жəне [27] талаптарына сəйкес ќанаєаттандыруы ќажет.
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10.2 Ќолжетімдік
10.2.1 Жол бойы ќызмет кґрсету объектісініѕ єимаратында жер їстінен аз
ќозєалыстаєы келушілер їшін лайыќталєан бірден кем емес кіру есігі, сондай-аќ аз
ќозєалыстаєы келушілер їшін ќолжетімді жəне осы єимаратпен жалєасќан əр жерасты
жəне жерїсті ґткелі болуы ќажет, 1,2 м кем болмауы ќажет.
10.2.2 Есік жəне ќабырєадаєы ашыќ ойыќтардыѕ ені 0,9, м кем болмауы ќажет.
Ашыќ ойыќтыѕ текше тереѕдігі 1,0 м кґп болса, оныѕ енін коммуникациялыќ ґткелдіѕ
еніне теѕ етіп алу керек, біраќ 1,2 м кем емес етіп алу ќажет,
Есік ойыќтарында, ереже бойынша, табалдырыќ жəне тїсіѕкі биіктік болмауы ќажет.
Табалдырыќ жасау ќажет болєан жаєдайда олардыѕ биіктігі немесе биіктік айырмасы
0,025 м аспауы ќажет.
10.2.3 Коммуникация ґтетін ќозєалыстыѕ жолаєыныѕ ені єимараттыѕ іші мен
сыртындажеѕіл арба-креслосыныѕ ќозєалысы кезінде бір баєыта 1,5 м кем болмауы ќажет,
ал ќарсы ќозєалыста 1,8 м кем болмауы ќажет.
10.2.4 Кеѕістік кґлемі жеѕіл арба-креслолар 900 бўрылуєа оѕтайлану їшін (1,4 х 1,4)
м кем болмау ќажет, ал 1800 кері айналєанда (1,4 х 1,5) м кем болмау ќажет.
Тўйыќталєан дəліздерде жеѕіл арба-креслолар 0,75 м кем емес радиуста толыќ
айнала алатындай мїмкіндік жасау ќажет
Кеѕістік тереѕдігі жеѕіл арба-креслоныѕ есікті «ґзінен əрі ќарай» ашуєа оѕтайлануы
їшін 1,2 м кем болмауы керек, ал есікті «ґзіне ќарай» ашќанда 1,5 м кем болмауы ќажет.
10.2.5 Аз ќозєалыстаєы келушілер келетін єимараттар, зоналар мен орындар ережеге
сəйкес жер бетіне жаќын деѕгейде орналасуы ќажет. Басќа жаєдайда – баспалдаќтар,
пандустар, жеделсатылар жəне басќа ќўрылєылар аз ќозєалыстаєы келушілердіѕ жїруіне
ыѕєайланып ќарастырылуы ќажет.
10.2.6 Ішкі баспалдаќтар басќышыныѕ ені 0,3 м кем болмауы, ал басќышпен кґтерілу
биіктігі 0,15 м артыќ болмауы ќажет. Сыртќы ашыќ баспалдаќтарда 0,4 м кем емес ені бар
басќыштар, басќышпен кґтерілу биіктігі 0,12 м артыќ болмауы ќажет. Баспалдаќтардыѕ
ені 2,5м артыќ болєан кезде ќосымша бґлгіш тўтќалар ќарастырылуы ќажет.
Баспалдаќтардыѕ алдыѕєы жəне соѕєы жаќтарындаєы 5-7 мм биіктіктегі, ені 30 мм
олардыѕ араларындаєы аралыќтары 30 мм їш сары тїсті жолаќтардан тўратын жанасу
кґрсеткіштерімен орындалады.
10.2.7 Пандус ені біржаќты ќозєалыста 1,0 м кем болмауы, ал екіжаќты ќозєалыста 1,8 м кем болмауы ќажет.
Ќозєалыс жолдарындаєы барлыќ бойлыќ алаптар пандустарєа їшін рўќсат етілген
тиісті параметрлерден аспауы ќажет.
Бір пандустыѕ еѕ жоєарєы биіктігігі 8% аспайтын алапта 0,8 м артыќ болмауы ќажет.
Ќозєалыс жолдарындаєы биіктік айырмасы 0,2 м жəне кем болєан кезде пандус алабын
10% дейін арттыруєа рўќсат етіледі.
10.2.8 Єимаратта жеделсатылар болмаєан немесе пандус орнату мїмкін емес кезде
жеѕіл арба креслоларындаєы келушілердіѕ жеке пайдалануына лайыќталєан арнайы
кґтергіш немесе жеделсаты орнатуды ќарастыру ќажет. Одан шыєатын есік мїгедек
адамдар келетін орындары бар ќабат деѕгейінде орналасуы ќажет.
10.3 Ќауіпсіздік
10.3.1 Єимараттыѕ сырт жаєынан кіретін алаѕдар, баспалдаќтар мен аз ќозєалыстаєы
жолаушыларєа арналєан кґтергіш ќўрылєылар атмосфералыќ жауын-шашыннан ќорєалуы
ќажет.
Ќозєалыс жолдарындаєы нўсќалєан элементтердіѕ їстіѕгі бґлігі тґзімді болуы ќажет,
су тамшыламауы жəне аз ќозєалыстаєы келушілердіѕ ќозєалысын ќиындатпауы ќажет.
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Кґру ќабілеті тґмендігі бойынша жарымжандардыѕ ќозєалу маршруттарында жердіѕ
їстінен жанастырыла жасалынєан (баєыттаушы жəне саќтандырушы) кґрсеткіштер
ескерілуі тиіс.
Жердіѕ їстінен жанастырыла жасалынєан кґрсеткіштер бетон немесе керамикалыќ
плиталардан (І жəне ІІ климаттыќ аймаќтарєа арналєан – 7 мм аспайтын жəне III жəне IV
климаттыќ аймаќтар їшін – биіктік рифі 5 мм ўсынылады) немесе полимерлі
материалдардан жасалынады.
Жердіѕ їстінен жанастырыла жасалынєан кґрсеткіштік элементтері жолаќ тїріндегі
полимерлі материалдарды жаяу жїргіншілік жолдардыѕ бетіне енгізу нəтижесінде шаршы
немесе конустан ќиып алынатын ќолданылатын бетон немесе керамикалыќ плиталарєа
ўќсас (рифтер) элементтердіѕ кедір-бўдырлы тїрлері ќарастырылады.
Жердіѕ їстінен жанастырыла жасалынєан кґрсеткіштер жаяу жїретін жолдарєа
немесе орналастыру əдістері мен пайдаланылатын материалдарєа ќатыссыз олардыѕ
ќоршаєан ортасына ќатынасы бойынша ќарама-ќарсы бояулармен жасалынады.
10.3.2 Аз ќозєалыстаєы келушілердіѕ єимарат ішіндегі ќозєалыс жолдары:
габариттер, еѕкіш, дґѕес ойыќтар адамдарды єимараттан кґшіру жолдарыныѕ
нормативтік ќўжаттары талаптарын ќанаєаттандыруы ќажет.
Аз ќозєалыстаєы жолаушыларды кґшіру 3-ші типтегі баспалдаќпен ґтпеуі ќажет.
Екінші жəне одан биік ќабаттардан кґшіру жолдарында ќызмет ететін пандус
єимарттан сыртќа шыєатын есікпен тікелей байланысты болуы ќажет.
10.3.3 Єимараттыѕ ќўрылымдыќ элементтері, сонымен бірге жаяу жїретін жолдар
деѕгейінен 0,7 м жəне 2,1 м жоєары орналасатын тґменгі жиектері тігінен ќўрылымдыќ
ені 10 мм аспауы тиіс, ал оларды бґлек жерге орналастыру кезінде – 30 мм кґп болмауы
керек. Мґлшерден шыєып кету кезіндегі осындай объектілердіѕ кеѕістіктерін кґмкерме
тастармен немесе 50 мм тґмен бїйірлермен немесе биіктігі 70 мм ќоршаулармен бґліп
ќою ќажет.
10.3.4 Баспалдаќтар мен пандустардыѕ екі жаєын бойлай, сондай-аќ 0,45 м артыќ
биіктік айырмаларыныѕ барлыєына тўтќасымен ќоршаулар орналастырылуы ќажет.
Пандустардыѕ таяныш тўтќасын, ереже бойынша 0,7 жəне 0,9 м биіктікке, ал
баспалдаќтарда 0,9 м биіктікке орналастыру ќажет.
Таяныш тўтќасы баспалдаќтыѕ ішкі жаєынан бїкіл биіктік бойына ўласќан болуы
ќажет. Тўтќа марштыѕ барлыќ жаєынан немесе пандустыѕ еѕіс бґлігінен 0,3 м ўзыныраќ
болуы ќажет.
10.3.5 Барлыќ басќыш марш жəне басќыш алаѕы, сондай-аќ тыстаєы басќыштар
шегінде, басќыш ені мен кґтеру биіктігініѕ ґлшемдері геометриялыќ жаєынан бірдей
болуы ќажет.
Марштар енініѕ шеттерінде, пандус жиегін бойлай жəне кґлденеѕ бетініѕ 0,45 м аса
биіктікте аяќ, таяќ, балдаќ жəне жеѕіл арба тайєанауыныѕ алдын алатын 0,05 м кем емес
биіктікте борттар ќарастырылуы ќажет.
10.3.6 Ќўлыпталєан кеѕістікте, аз ќозєалыстаєы жолаушы жалєыз ќалып ќоятын
жаєдайда (жеделсаты кабинасы, дəретхана кабинасы жəне т.б.) диспетчер жəне
кезекшімен екіжаќты жедел байланыспен жабдыќталуы ќажет, оєан есту кемістігі бар
тўлєалар да кіреді. Бўндай орындарда апаттыќ жарыќтандыру ќарастырылуы ќажет.
10.4 Аќпараттылыќ
10.4.1 Аќпарат аз ќозєалыстаєы жолаушылардыѕ барлыќ санатына ќолжетімді болуы
ќажет. Жол бойы ќызмет кґрсету объектісініѕ аќпараттыќ ќўралдар жїйесі келушініѕ
уаќтылы баєдарлауын, сондай-аќ олардыѕ объектілер мен келу орындарын ЌР СТ ГОСТ Р
52131 сəйкес бір маєыналы тануын ќамтамасыз ететін їздіксіз болуы ќажет.
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10.4.2 Аз ќозєалыстаєы жолаушыларєа ќолжетімді кіру тораптары, бґлме
коммуникациясы жəне ќызмет кґрсету зоналары, сонымен бірге мїгедектердіѕ
автомобиль тўраєына арналєан орындар халыќаралыќ їлгіде бекітілген белгімен
белгіленуі ќажет. Онда ўсынылатын ќызмет тїрлерініѕ орны мен болуы мїмкін ќауіптілік
туралы сезілетін, дыбыстыќ жəне сипап сезетін аќпарат жїйесі ќарастырылуы ќажет.
10.4.3 Аз ќозєалыстаєы келушілер жїретін бґлмелерде жəне зоналарда дубляжданєан
(дыбыстыќ жəне кґзбен шолу), адамдарєа ґрт туралы хабарлау жїйесі ќосылєан дабыл
орнату ќарастырылуы ќажет.
Жарыќты дабылдар жарќыраєан белгі тїрінде дыбыстыќ дабылдармен бір уаќытта
ќосылуы ќажет. Жарыќты дабылдардыѕ жыпылыќтау жиілігі 5 Гц тґмен болуы ќажет.

10.5.1 Аз ќозєалыстаєы жолаушыларєа, ќолжетімді əр ќабатта 2-3 орындыќ демалу
аймаєы болуы ќарастырылуы ќажет, оєан жеѕіл арба-креслолардаєы мїгедектер де
жатады.
10.5.2 Жол сервисі объектілерінде ќоєамдыќ дəретханасында аз ќозєалыстаєы
жолаушылар їшін бірден кем емес арнаулы дəретхана кабинасы бґлінеді.
Келушілерге арналєан дəретхана мен жуынатын бґлмелер аз ќозєалыс санатындаєы
жолаушылар їшін жайлы орындарда орналасуы ќажет.
Арнаулы дəретханалар кабинасыныѕ ені 1,65 м кем емес, тереѕдігі 1,8 м кем
болмауы ќажет. Есіктері сыртќа ашылуы ќажет.
10.5.3 Шўѕєылшаларда су ќўбырыныѕ шїмектері иінтіректі немесе басу ќимылында
пайдалану, мїмкіндік болса – электронды жїйелермен басќару ўсынылады.
Унитазда су аєызу басќармасын кабинаныѕ бїйір ќабырєасына орналастыру
ўсынылады.
10.5.4 Аз ќозєалыстаєы жолаушылар келетін орындардыѕ жарыќтандыру жəне
коммуникация нормасын бґлмелердіѕ олар болатын жерлерінде бір сатыєа жоєарылату
ќажет.
Кґрші єимарат пен аймаќтардыѕ арасындаєы жарыќтыѕ тїсуі 1:4 аспауы ќажет.
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10.5 Жайлылыќ
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А ќосымшасы
(аќпараттыќ)
Автомобиль жолдарындаєы жалпы ќолданыстаєы I-а, I-б жəне II санаттардыѕ жол
бойы ќызмет кґрсету объектілері арасындаєы ўсынылатын араќашыќтыќ
А1 кестесі
Жол бойы ќызмет кґрсету
объектісініѕ санаты
«А»
«В»
«С»
«D»

Объектілер арасындаєы
ўсынылатын
араќашыќтыќтар, км
150-240
80-120
20-60
40-50

Орналасуы
Шахматты тəртіпте
Шахматты тəртіпте
Шахматты тəртіпте
Екіжаќты

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
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Автомобиль жолдарындаєы жалпы ќолданыстаєы III жəне IV
санаттардыѕ жол бойы ќызмет кґрсету объектілері арасындаєы ўсынылатын
араќашыќтыќ
А2 кестесі
Автомобиль жолыныѕ
санаты

Объектілер арасындаєы
Орналасуы
ўсынылатын
араќашыќтыќтар, км
Кїзетілетін тўраќтар
III
75
Біржаќты
IV
100
Біржаќты
Жанармай ќўю станциялары (ЖЌС, ГЖЌС)
III
40-50
Біржаќты
IV
50-60
Біржаќты
Техникалыќ ќызмет кґрсету станциялары (ТЌС)
III
150
Біржаќты
IV
250
Біржаќты
Ќонаќїй
III жəне IV
150-200
Біржаќты
Ќоєамдыќ тамаќтану орны
III
40-50
Біржаќты
IV
50-60
Біржаќты
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Б ќосымшасы
(аќпараттыќ)
Кґлік кїтуге арналєан павильоны бар автобустар тоќтайтын орын

Урна

Павильон

Урна

Орындыќ

ИИН: ***

Орындыќ

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
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Ґтетін жер

Отырєызатын алаѕ

Б.1 сурет. Бір уаќытта тоќтайтын кґлік ќўралдары саныныѕ кґптігінен автобус
тоќтайтын орында жобалап павильон тўрєызудыѕ жоспар-кестесі
Павильон

Урна

Орындыќ

Жаяу жїру
таќталарыныѕ
жабыны

Тїсетін алаѕ

Б.2- сурет. Бір уаќытта тоќтайтын кґлік ќўралдары саныныѕ аздыєынан автобус
тоќтайтын орында жобалап павильон тўрєызудыѕ жоспар-кестесі
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В ќосымшасы
(аќпараттыќ)
Демалыс алаѕы

Орындыќтар мен їстел

Автобустар мен жік
кґліктеріне арналєан тўраќ

ИИН: ***

Орындыќтар

Контейнерлер

Мотоциклдер мен жеѕіл
автокґліктер тўраєы

Дəретхана

Дата выдачи: 05.11.2015

Благоустроенная зона отдыха

Мїмкіндіктері шектеулі тўлєалар їшін
тўраќ

Орындыќтары мен
їстелдер

В.1-сурет. Жол бойында дəретхана ќўрылєысы бар, жобамен жаќсы
жабдыќталєан кіші демалыс алаѕыныѕ жоспар-кестесі

Дəретхана

Орындыќтарымен
їстелдер

Жеѕіл
автомобильдер
мотоциклдер тўраєы

мен

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Контейнерлер

Жаппа

Жїк автомобильдерініѕ тўраєы
Автобустарєа арналєан тўраќ

Орындыќтар мен їстелдер

В.2- сурет. Жол бойында дəретхана ќўрылєысы бар, жобамен жаќсы
жабдыќталєан кіші демалыс алаѕыныѕ жоспар-кестесі
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Демалыс алаѕы

Мїмкіндігі шектеулі тўлєаларєа
арналєан тўраќтар

Дəретхана

ИИН: ***

Орындыќтар мен їстелдер

Мотоциклдер мен жеѕіл
автомобилдер тўраєы

Дата выдачи: 05.11.2015

Контейнерлер

Автобустар мен жїк
автомобилдерініѕ тўраєы
Орындыќтар мен їстелдер

В.3- сурет.Жаќсы жабдыќталєан дəретхана ќўрылєысы бар, жобамен жаќсы
жабдыќталєан їлкен демалыс алаѕыныѕ жоспар-кестесі
Орындыќтар мен їстелдер

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Дəретхана

Жаппа

Мотоциклдер мен жеѕіл
автомобидер тўраєы

Контейнелер
Жаппа

Автобустар мен жїк
автомобилдерініѕ тўраєы

Орындыќтар мен їстелдер
габаритті/ауыр кґліктер тўраєы

В.4-сурет. Абаттандырылєан дəретханалардыѕ жобаланып
абаттандырылєан їлкен демалыс алаѕыныѕ жоспар-кестесі
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«А», «В», «C» жəне «D» санатты жол сервисі объектілерін орналастыру
≥600 м

≥600 м
≥ 100 м

≥ 100 м

Жол сервисі
объектісі

ИИН: ***

№ счета на оплату: 4344

Г-ќосымшасы
(міндетті)

≥ 100 м

≥ 100 м

≥600 м

≥600 м

Г.1-сурет. Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері арасындаєы жəне
жалпы ќолданыстаєы автомобиль жолдарыныѕ əртїрлі деѕгейде
ќиылысуымен тўтасуыныѕ еѕ ќысќа араќашыќтыєы

150 м

Ќозєалыс нўсќауы

мин100 м

Кіру нўсќау

Жол нўсќауы

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Дата выдачи: 05.11.2015

Жол сервисі
объектісі

Жол сервисі объектісі

150 м

Мин 100 м

Г.2-сурет. Жол бойы ќызмет кґрсету объектілері арасындаєы жəне жалпы
ќолданыстаєы автомобиль жолдарыныѕ əртїрлі деѕгейде ќиылысуы мен
тўтасуыныѕ еѕ ќысќа араќашыќтыєы
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Д ќосымшасы
(аќпараттыќ)
«C» санатты жол бойы ќызмет кґрсету объектісі

Орындыќтар мен
їстелдер

Мотоциклдер мен жеѕіл автомобильдер
тўраєы
Кафе

Дəретхана

ИИН: ***

Контейнерлер

Жаппа

Жїк кґліктеріне арналєан тўраќтар
Автобустар їшін тўраќтар

Орындыќтар мен їстелдер

Дата выдачи: 05.11.2015

Д.1-сурет. «C» санатќа жобаланєан ќызмет объектісініѕ жоспар-кестесі

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

«D» санатты жол бойы ќызмет кґрсету объектісі

1 – сауда залы бар оператор єимараты
2 – жанармай тарату колонкасы мен оператор єимаратыныѕ їстіндегі шатыр
3 – жанармай ќўю аралшыќтары
4 – сўйыќќойма паркі
5 – жанармай сарќып ќўю алаѕы
6 – ластанєан жəне тазартылєан судыѕ сўйыќќоймасы
7 – ґрт сґндіру суы ќорыныѕ жəне кґбікті ґртсґндіргіш жиынтыєыныѕ сўйыќќоймасы
8 – автомобиль тўраєыныѕ алаѕы
9 – жалаусап
10 – аќпараттыќ стенд
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Д.2- сурет. «D» санатќа жобаланєан ќызмет объектісініѕ жоспар-кестесі
«D» санатты жол бойы ќызмет кґрсету объектісі
Жайдыѕ экспликациясы
Сауда-саттыќ залы
Тамбур
Электрлі щит
кеѕсе
АЖСќызметкерлеріне жай
дəліз
азыќ-тїліктік емес ќойма
азыќ-тїлік ќоймасы
келушілерге арналєан санузел
санузел тамбурлары
инвентарлыќ (суды ґлшейтін
торап)
12 - персоналєа арналєан санузел

ИИН: ***

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Д.3-сурет. «D» санатты жол бойы ќызмет кґрсетудіѕ жобаланєан объектісі
єимаратыныѕ жоспар-кестесі

Дата выдачи: 05.11.2015
Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

-

Єимарат сипаттамасы
1
2
3
4
5
6
7
8

- дəмханасы бар сауда залы
- тамбур
- дəмхана-мейрамхананыѕ ќосалќы
бґлмесі
- электрлік ќалќан жəне серверлік
- əкімшілік бґлмелері
- ЖЌС ќызметкерініѕ бґлмесі
- дəліз
- персоналєа арналєан санитарлыќ
торабы

9 - азыќ-тїлік емес ќойма
10 - азыќ-тїлік ќоймасы
11 - орташа температуралы камера
12 - санитарлыќ торап тамбуры
13
келушілер санузелі
14
ММГН санитарлыќ торабы
15
жанармай ќўюшылар бґлмесі
16
жанармай ќўюшылар санитарлыќ
торабы мен душ ќабылдайтын
бґлме

Д.4- сурет. «D» санатты жол бойы ќызмет кґрсетудіѕ жобаланєан объектісі
єимаратыныѕ жоспар-кестесі
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Е ќосымшасы
(аќпараттыќ)
«B» санатты жол бойы ќызмет кґрсету объектісі
Дəретхана

ИИН: ***

АЖБ/Дəмхана

Дата выдачи: 05.11.2015

Кґлік ќоятын орын:
1 – автобустар
2 – жїкавтомобильдері
3 – жеѕілавтомобильдер/мотоциклдар
4 – физикалыќ мїмкіндігі шектеулі тўлєаларєа арналєан орындар
5 – тіркемелері бар жеѕіл автомобильдер (кґлікті бойлай ќою)
6 – жїк автобильдерін ќысќа мерзімге ќоюы мїмкін (кґлікті бойлай ќою)
7 – ірі салмаќты ауыр кґлікке арналєан орындар (кґлікті бойлай ќою)
8 – əлеуетті кеѕейтуге арналєан аудандар

Е.1-сурет. «В» санатты жол бойы ќызмет кґрсетудіѕ еѕ аз ќызмет жиынтыєы бар
жобаланєан объектісініѕ жоспар-кестесі
Дəмхана

Ќонаќ їй
ТЌС

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Кґлік жуу
АЖС

Кґлік ќоятын орындар
1 – автобустар
2 – жїкавтомобильдері
3 – жеѕілавтомобильдер/мотоциклдер
4 – физикалыќ мїмкіндігі шектеулі тўлєаларєа арналєан орындар
5 – тіркемелері бар жеѕіл автомобильдер (кґлікті бойлай ќою)
6 – жїк автобильдерін ќысќа мерзімге ќоюы мїмкін (кґлікті бойлай ќою)
7 – ірі салмаќты ауыр кґлікке арналєан орындар (кґлікті бойлай ќою)
8 - ќонаќїй
9 - кґлік жуу

Е.2- сурет. Жол бойы ќызмет кґрсету объектісініѕ «В» санатыныѕ кеѕейтілген
ќызмет жиынтыєы мен келешекте кеѕейтуге жобаланєан жоспар-кестесі
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«А» санатты жол бойы ќызмет кґрсету объектісі

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Кґлік дəліздері (магистралдік жол)

Дата выдачи: 05.11.2015

ИИН: ***

№ счета на оплату: 4344

Ж ќосымшасы
(аќпараттыќ)

Кґліктік дəліздер (магистралдік жол)

1. Сауда-ойын-сауыќ аймаєы
- келушілерге арналєан тўраєы бар гипермаркет
- бассейн
- тренажер залы
- сауна
- кафе
- мейрамхана
- медициналыќбґлме
- балалардыѕ ойнайтын жері, аттракциондар
- автошоулар, кґрмелер, концерттер, мерекелер ґткізу
орны
2. Автомобильке техникалыќ ќызмет кґрсету аймаєы
- жїк жəне жеѕіл кґлік ТЌС
- жїк жəне жеѕіл кґліктіѕ дґѕгелегін жґндеу
- жїк жəне жеѕіл кґлік ЖЌС (АГЌС)
- жїк жəне жеѕіл автомобиль кґлігін жуу орны
- автобґлшектер дїкені бар жылдам автосервис
- дəретханалар мен душтар
- демалыс бґлмесі бар кір жуатын орын
- тазарту ќўрылыстарын, жанармай ќўйылєан сыйымды
ыдыс,ќызмет кґрсететін техника жəне т.б. орналастыру аймаєы

3. Кґлік ќою орындарыныѕ аймаєы
- жїк автокґлігін ќою орны
- автопойыздар ќоюятын орын
- жеѕіл автомобильдер ќоятын орын
- тауарлар мен кəдесыйлар дїкені
4. Ќонаќїй аймаєы
- ќонаќїй
- дəмхана
- байланыс бґлімі (телефон, факс, єаламтор)
- тыныш демалысќа арналєан жаќсы
жабдыќталєан зона
5. Ќойма бґлмелерініѕ аймаєы
- ќойма бґлмелері
6. салмаќты жəне ірі салмаќты баќылаудыѕ
тўраќты орны
7. Инженерлік-шаруашылыќ аймаєы

Ж.1-сурет. «А» санатты ќызмет кґрсету аймаєы бар жол бойы ќызмет кґрсетудіѕ
жобаланєан объектісініѕ жоспар-кестесі
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Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Дата выдачи: 05.11.2015

ИИН: ***

№ счета на оплату: 4344

«А» санатты жол бойы ќызмет кґрсету объектісі

Кґліктік дəліздер (магистралдік жол)

1. Сауда-ойын-сауыќ аймаєы
- келушілерге арналєан тўраєы бар гипермаркет
- бассейн
- тренажер залы
- сауна
- кафе
- мейрамхана
- медициналыќбґлме
- балалардыѕ ойнайтын жері, аттракциондар
- автошоулар, кґрмелер, концерттер, мерекелер ґткізу
орны
2. Автомобильке техникалыќ ќызмет кґрсету аймаєы
- жїк жəне жеѕіл кґлік ТЌС
- жїк жəне жеѕіл кґліктіѕ дґѕгелегін жґндеу
- жїк жəне жеѕіл кґлік ЖЌС (АГЌС)

3. Кґлік ќою орындарыныѕ аймаєы
- жїк автокґлігін ќою орны
- автопойыздар ќоюятын орын
- жеѕіл автомобильдер ќоятын орын
- тауарлар мен кəдесыйлар дїкені
4. Ќонаќїй аймаєы
- ќонаќїй
- дəмхана
- байланыс бґлімі (телефон, факс, єаламтор)
- тыныш демалысќа арналєан жаќсы
жабдыќталєан зона
5. Ќойма бґлмелерініѕ аймаєы
- ќойма бґлмелері
6. салмаќты жəне ірі салмаќты баќылаудыѕ
тўраќты орны

- жїк жəне жеѕіл автомобиль кґлігін жуу орны
- автобґлшектер дїкені бар жылдам автосервис
- дəретханалар мен душтар
- демалыс бґлмесі бар кір жуатын орын
- тазарту ќўрылыстарын, жанармай ќўйылєан сыйымды
ыдыс,ќызмет кґрсететін техника жəне т.б. орналастыру аймаєы

7. Инженерлік-шаруашылыќ аймаєы

Ж.2-сурет. «А» санатты ќызмет кґрсету аймаєы бар жол бойы
ќызмет кґрсетудіѕ жобаланєан объектісініѕ жоспар-кестесі

44

ЌР СТ 2476-2014

Ф.И.О.: Сагидулла Рауан Дауренович
Выдан документ РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Дата выдачи: 05.11.2015

ИИН: ***

№ счета на оплату: 4344
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автомобиль жолдарында еѕбек жəне демалыс режімін дамыту жоспары. Кґлік жəне
автомобиль жолдары министрлігі).
[12] National Transport Commission. National Guidelines for the Provision of Rest Area
Facilities. ISBN 1 877093 52 1.November 2005 (Ўлттыќ кґлік комиссиясы. Демалыс
зоналары саласында Ќаражат Ўсынудыѕ Ўлттыќ Ўсынымдары).
[13] «Єимараттарды, їй-жайларды жəне ќўрылыстарды автоматты тїрде ґрт сґндіру
жəне автоматты ґрт дабылымен, ґрт кезінде адамдарєа хабарлау жəне оларды
эвакуациялауды басќару жїйелерімен жабдыќтау жґніндегі талаптар» техникалыќ
регламентін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2008 жылєы
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[15] ЌР ЌНжЕ 2.02-05-2009 Єимарат пен ќўрылыстыѕ ґрт ќауіпсіздігі.
[16] ЌР ЌН 4.01-02-2011 Єимарат пен ќўрылыстыѕ ішкі су ќўбыры мен кəріз жїйесі.
[17] ЌР ЌН 2.02-11-2002 Єимараттыѕ, їй-жай мен ќўрылысты ґртке ќарсы
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[23] ЌР ЌНжЕ 3.02-38-2006 Ќоєамдыќ тамаќтану объектілері.
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Жобалау нормалары.
[30] «Ґрт ќауіпсіздігіне ќойылатын жалпы талаптар» техникалыќрегламенті
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Тїйін сґздер: автомобиль жолы, бґлінген алап, жол жиегіндегі жолаќ, жол ќызметініѕ
объектілері, жол бойы ќызмет кґрсету объектілері, тоќтайтын орын, демалыс алаѕы, тўраќ,
техникалыќ ќызмет кґрсету станциясы, автомобиль кґлігін жуу орны, мотель, кемпинг, жанармай
ќўю бекеті, декоративті кґгалдандыру, сыртќы жарнама, аз ќозєалыстаєы жолаушылар,
ќолжетімді, ќауіпсіздік, аќпараттылыќ, жайлылыќ.
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