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№ _________________  “____” ___________202__ ж.

Текшерууну белгилеген орган:____________________________________________________________________________ _____________
Текшерууну жургузген (кон) адистин (ин) аты жену:______________________________________________________________________

кызматтык куболуктун номери жана адамдын (ын) кызматы

Текшерууге берилген керсетме:

анын негизинде жургузулгон текшеруунун корсотмосунун номери жана датасы (буйруктар, ерсотмолер)

V



Т екшерилуучусубъектининаталышыжанадареги:

Катышуусунда:

(текшерилуучу субъекттинин учурдагы екулунун аты жену) 

Текшеруунун туру жана максаты:________________________________________________________

Текшерууну жургузуунун меенету: __________ ден убактысы:____________

(башталышы, аякталышы)
Т екшерилгенмезгил:________________________________________________________________

ИНН:____________________________________________________________________________

Т елефон:____________________________________ факс:____________________________e M a il:

Эскертуу:____________________________________________________________ ____________

Иштин масштабы Жумушчуларды 
н саны

баллы

I 20 жумушчуга чейинки жумушчулардын саны: 
анын ичинен аялдар/еспурумдер

3

II 20 дан 50 ге чейин жумушчуга чейинки жумушчулардын саны: 
анын ичинен аялдар/еспурумдер

5

III Жумушчулардын саны 5 Оден ашык жана андан жогору 10



ТекшерууУ багында белгиленди:

№. Гр Суроолор жана талаптар Оо
ба

Жо
к

т/
к

Ченем документа Эскертуу

1. Коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу

1.1. ■ а Колдонулган химиялык продукциянын, 
синтетикалык жуучу каражаттардын жана 
тиричилик химиясынын коопсуздугун 
ырастоочу документтердин (паспорттун) 
болушу, ошондой эле алардын м белгилеринин 
болушу

КР “Коомдук саламаттыгын 
сактоо жонунде” Мыйзамы, 15- 
берене
КРеТ 09.02. 2015 жыл № 43, 
глава 4-5-белум

1.2. а ендуруштук процесстерди механизациялоо жана 
автоматташтыруу

КР “Коомдук саламаттыгын 
сактоо жонунде” Мыйзамы, 15- 
берене

1.3 а Кыскартуу боюнча иш-чараларды уюштуруу:
- чац

- газдын булганышы
- ендуруштук ызы-чуу
- жалпы жана жергиликтуу титирее
- оор жуктерду кетеруу жана' ташуу

КР “Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде” Мыйзамы, 15- 
берене
СН 2.2.4/21.8.566-96 внер-жай
термелуу.
СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш 
орундарындагы ызы-чуу

2. Аймактык талаптар

2.1 б Санитардык-коргоо зонасы сакталганбы 
(жакынкы коомдук, турак жай имараттары, 
бнлим беруу, балдар, дарылоо-профилактикалык 
мекемелерге чейинки аралык ж.б.)

КРеТ 11.04.2016ж. №201 
3-тиркеме, 12-белум.

2.2 б Муннцнпалдык катуу таштандыларды ташып 
чыгаруунун жана жок кылуунун 
узгултуксуздугу

КР “Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде” Мыйзамы, 15- 
берене

.3 б 0нер жай жана тиричилик калдыктарын чыгаруу 
боюнча же ез алдынча жеткируу келишиминин 
болушу

КР “Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде” Мыйзамы, 15- 
берене



2.4 б ©ндуруштук жана тиричилик таштандылары 
учун белунген жана жабдылган жайлардын 
аянты ишкананын ендуруштук кубаттуулугуна 
туура келет

КРеТ 05.08.2015ж. №559

2.5 б Аймакты тазалоо иштерин жургузуу КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 15- 
берене

2.6 б : Дератизация боюнча иш-чараларды жургузуу КРеТ 19.04.2011ж. №173, Х,Х1 
белумдер

3. ©ндуруштук, санитардык жайларды уюштурууга талаптар
3.1 б ©ндуруштук курулмалардын келемдук -  

пландаштыруу жана конструктивдуу 
чечимдеринин ишкананын ендуруштук 
максатына жана кубаттуулуктарын аылайык 
келиши

КР Мыйзамы TP №57 
27.06.2011ж.
КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 12- 
15-берене
Курулуш эрежелери жана 
талаптары (СНиП)
КРеТ 11.04.2016ж. №201

т

3.2 б ©ндуруштук жайлардын санитардык- 
техникалык абалыканаат тандырарлык абалда

КР Мыйзамы ТР №57 
27.06.2011ж.
КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 12- 
15-берене
КРеТ 11.04.2016ж. №201

3.3 б Санитардык - тиричилик жабдуулардын болушу 
(душ, даараткана, эс алуу бвлмесу)

КР Мыйзамы ТР №57 
27.06.2011ж.
КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 12- 
15-берене
КРоТ 11.04.2016ж. №201

3.4 б Имараттардын дубалдары, шыптары жана ички 
конструкциялардын устунку катмарга жецил 
тазалоону камсыз кылган жана жер устундегу

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 12- 
15-берене



заттардын топтолушун жана соруп алуусун 
болтурбоочу катмар менен жабдылган

КР МыйзамыТР №57 
27.06.2011ж.
КРеТ 11.04.2016ж. №201

3.5 а Борборлоштурулган (же) жергиликтуу ичуучу 
суу менен узгултуксуз камсыздоо. 
Суунуничуучусууталаптарынашайкешкелуусу

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 12- 
15-берене
КР МыйзамыТР №57 
27.06.2011ж.
КР Мыйзамы №34 21.04.2011ж.

3.6 б Борборлоштурулган ысык суу менен камсыздоо 
жана (же) суу жылыткычтардан ысык суу менен 
камсыздоо

КР МыйзамыТР №57 
27.06.2011ж.

4. Микроклимат, ызы-чуу, жарыктандыруу, аба боюнча талаптардын сакталышы
4.1 б бндуруш объекттери табигый жана/же 

механикалык желдетуу менен жабдылган, 
микроклиматтын темонку параметрлерин 
камсыз кылат:
- абанын температурасы (130С - 25°С)
- абанын нымдуулугу (40 - 60%)

- абанын ылдамдыгы 0,1 м/с ашык эмес

КРеТ 11.04.2016ж. №201 
Тиркеме 2, 17-берене

4.2 а Ызы-чуу денгээли онер жай, турак жай жана 
коомдук имараттар учун белгиленген жол 
берилген чектеелерден ашпайт

КРеТ 11.04.2016ж. №201 
Тиркеме 2, 27-берене27 
СН 2.2.4/21.8.566-96 9нер-жай 
термелуу.
СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш 
орундарындагы ызы-чуу

4.3 а Чацдын жана газдын булганышынын денгээли 
жумушчу зонанын абасындагы зыяндуу 
заттардын жол берилген чектоелердун 
концентрациясынан ашпайт

4.4 б Табигый жарыктын болушу. Жарыктандыруунун 
децгээли 1-1 5% кем эмес

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 15- 
берене



КР Мыйзамы ТР №57 
27.06.2011ж
КРеТ 11.04.2016ж. №201г.

4.5 б Жасалма жана/же айкалышкан 
жарыктандыруунун болушу.
Жасалма жарыктандырууда негизинен ЛБ 
тибиндеги люминисценттик лампалар жана 
компакттуу люминисценттик лампалар жана/же 
чыцалуу лампалары колдонулат. Жасалма 
жарыктандыруунун децгээли аткарылган 
иштердин туруне жараша 300 люкстан томен 
эмес

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 15- 
берене
КР Мыйзамы ТР №57 
27.06.2011ж
КРеТ 11.04.2016ж. №201

4.6 б Жарык беруучу приборлорду коргоочу 
плафондор менен жабдуу, анын ичинде 
нымдуулук

Закон КР “Об общественном 
здравоохранении”, ст. 15 
Закон КР ТР №57 от 
27.06.2011г
ППКР № 201 от 11.04.2016 г.

4.7 а Сорупчыгаруучу вентиляция жабдылган, 
алардытазалооучунфильтрлергежанабашкабелук 
тергежетуумумкунчулугу бар

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 
15,12 -берене 
КР Мыйзамы ТР №57 
27.06.2011ж
КРеТ 11.04.2016ж. №201

5. вндуруштук контроль
5.1 б ©ндуруштук контролду уюштуруу жана 

жургузуу учун жооптуу адам аныкталган
КРеТ 11.04.2016ж. №201 
Тиркеме 1, 2-белуму

5.2 б ©ндуруштук контролдоонун программасынын 
болушу

КРеТ 11.04.2016ж.
№201 Тиркеме 1, 2-белуму

5.3 а Физикалык факторлорлорду кеземелдее 
жургузулген: ызы-чуунун, титиреенун, 
электромагниттик нурлануунун, 
жарыктандыруунун (табигый, жасалма),

КРеТ 11.04.2016ж. 
№201Тиркеме 1, 2,3-белуму



микроклиматтын керсеткучтеру белгиленген 
ченемдердин чегинде

5.4 а Химиялык факторлорду контролдоо 
жургузулген: газдын булгануу децгээли, чацдын 
курамы максималдуу жол берилген 
концентрациядан ашпайт

КРеТ 11.04.2016ж. №201 
Тиркеме 1, 2,3-белуму 
Тиркеме 18

6. Медициналык текшеруулер. Жеке коргонуу каражаттары/атайын кийим. Атайын каралуучу тамак

6.1 а Кызматкерлерди жумушка кабыл алууда алдын 
ала медициналык кароодон вткеруу

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 17- 
берене
КРеТ 16.05.2011ж. №225

6.2 а Кызматкерлерди. мезгил-мезгили менен 
медициналык кароодон еткеруу

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо жонунде" Мыйзамы, 17- 
берене
КРеТ 16.05.2011ж. №225

6.3 а Мезгил-мезгили менен медициналык кароодон 
еткеруу боюнча комиссиянын корутунду 
актысынын еунуштарын ишке ашыруу

КРеТ 16.05.2011ж. №225

6.4 б Сутберуунункаттоожурналынынболушу. Бир иш 
сменасына 0,5 литр денбекер сут беруу

КРеТ 25.06 1997ж. № 374 
«Зыяндуу эмгек шарттарында 
иштегендерге сут жана башка 
ага тецештирилген тамак-аш 
азыктарын, самын, жуугуч 
жана дезинфекциялоочу 
каражаттарды бекер беруу 
женунде»

6.5 б Сутту накталай берууну акча эквивалентинде 
берууго тыюу салуу

6.6 б Иштердин типтуу тизмеси боюнча ай сайын 
еамын жана дезинфекциялоочу каражаттарды 
беруу

6.7 б Жеке коргонуу каражаттары (респиратор, 
кулакчындар, бет кап, кезайнек, кол кап) менен 
камсызкылуу

КР "Коомдук саламаттыгын 
сактоо женунде" Мыйзамы, 15- 
берене
КР Эмгек кодекси 211 -берене, 
ББ/ТР 019/2011

6.5 о 1 СЗ М С Д И Ц И Н оЛ Ы К  ЖлАрДаМ JvUpC/01 YYY *Y Дары- ivr хчоомдук саламаттыгын



дармектер менен толукталган аптечканын
болушу

сактоо женунде" Мыйзамы, 
ССМ буйруктары

7. Кошумча суроолор

7.1 б «Коомдук дааратканаларды курууга жана 
эксплуатациялоого карата санитардык- 
эпидемиологиялык талаптар» санитардык 
эрежелерин жана ченемдерин ишке ашыруу

КРеТ 11.04.2016ж. №201 
26-тиркеме, 5-6-белум

б Тамеки тартууга тыюу салынган жерлерди 
белгилее

КР Мыйзамы №121 
15.09.2021ж «Кыргыз 
Республикасынын 
жарандарынын ден соолугун 
тамекини, никотинди 
керектеенун жана экологиялык 
тамеки тутунунун жана 
аэрозолдун таасиринен коргоо 
женунде», 13-берене

“Оба” - бар, тууракелет, канааттандырарлык;
“Жок” -жок, тууракелбейт, канааттандырарлыкэмес; 
“Н/т” - талапкылынбайт/мыйзамдакаралганэмес;

Эскертме: Бул текшеруу баракчасы негизги болуп саналат жана керсетулген талаптар техникалык тейлее станцияларына, чакан меенеттуу 
автосервис борборлоруна, вулканизация пункттарына, унаа жуучу жайларга жана май куюучу жайларга тиешелуу. Текшеруу баракчасына 
милдеттуу тиркеме тиркелет (Колдонулган химиялык заттардын таблицасы)

Бул текшеруу баракчасы жана акт темвнку ченемдик укуктук актылардын негизинде тузулгвн:
• КР Мыйзамы 25.06.200жг. «Коомдук саламаттык сактоо женунде»;
• КР Мыйзамы №121 15.09.2021ж «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектеенун жана 
экологиялык тамеки тутунунун жана аэрозолдун таасиринен коргоо женунде;
• КР Мыйзамы ТР № 57 27.06.2011ж. "Имараттар менен курулмалардын коопсуздугу";



• КР Мыйзамы «Ичуучу суунун коопсуздугу женунде» 21.04.2011ж №34;
• КР Эмгек кодекси;
• КР вкмотунун Токтому №225 от 16.05.2011г. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдиу укуктук актыларын 
бекитуу женунде»;
• КР вкмотунун Токтому №201 11.04.2016-ж. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдиу укуктук актыларын 
бекитуу женунде»; • • ;
• KP0T 09.02.2015ж №43 «Химиялык заттардын/аралашмалардын коркунучтуу классификация системасы женунде жобону жана 
коркунучтуу байланыш элементтерине талаптарды бекитуу тууралуу: этикеткалоо жана коопсуздук маалымат баракчасы»;
• ББ/ТР 019/2011 «Жеке коргонуу каражаттарынын коопсуздугу женунде»;
• KP0T №173 19.04.2011ж «Кыргыз Республикасындагы дезинфекциялык иш чаралардын негизги багыттары женунде»;
• KP0T № 559 05.08.2015 ж. «Кыргыз Республикасында ендуруш жана керектее калдыктары менен иштее тартибин бекитуу 
тууралуу»;
• КРвТ 25.06 1997ж. № 374 «Зыяндуу эмгек шарттарында иштегендерге сут жана ага тецештирилген башка тамак-аш азыктарын, 
самын, жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттарды бекер беруу женунде»;
• КРвТ 18.02.2012ж №108 «Ишкердик ишти жузеш ашыруудагы табокелдиктин даражасын баалоо критерийлерйн бекитуу 
женунде»;

, Текшеруу актысы/пландуу текшеруунун натыйжалары: (бул саптарда тактоону талап кылган текшеруу баракчасыньш 
пункттарында белгиленген карама-каршылыктардын тушундурмвлеру)



Текшеруунун натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу женунде
маалымат:

Субъектинин жетекчиси (екулу):

Аты жену, кызматы кол тамга

Лабораториялык изилдеелврдун жыйынтыгы:

1. Лабораториялык жана аспаптык KP0T 11.04.2016ж. №201



изилдеелердун натыйжалары белгиленген 
талаптарга жооп берет:
- физикалык факторлор боюнча

1-22-28-тиркеме, 5-6-белум 
СН 2.2.4/21.8.566-96 0нер-жай 
термелуу.
СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш 
орундарындагы ызы-чуу

2. . - химиялык факторлор боюнча KP0T 11.04.2016ж. №201 • : 
18-тиркеме,

Контролдук текшеруунун жыйынтыгы жана корутундулар:
Керсетме аткарылган эмес 10 балл
Керсетме аткарылган жарым жартылай 5 балл
Керсетме аткарылды же жок болгон 0 балл

Текшсруулердун натыйжалары боюнча тобокелдиктерге баа беруунун натыйжалары:
Баа беруунун критерийлери -------------------------- ---— .....................................- ........... ......................................................................... - ...................  - - Саны % балл
Мыйзам талаптарын аткаруу А тобундагы санынын дал келбоесу
боюнча баалоо (МТА) В тобундагы санынын дал келбеесу
Иш-чаранын масштабы (ИМ) -

Мурунку текшеруунун жыйынтыгы (МТЖ) -

Жыйынтык баллы:

Текшерууну11 жыйынтыгы боюнча, белгиленген баллдардын санына жараша:
(КР 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 токтомунун негизинде)



(Объекттинин аты)

текшеруулердун жыштыгы менен объектилердин категориясына которулат ("+"белгиси менен белгилее):
Жогорку децгээлдеги тобокелдик Орточо децгээлдеги тобокелдик Азыраак децгээлдеги тобокелдик

Жылына
ЭКИ
жолудан
ашык
эмес

Жылына
бир
жолудан
ашыкэмес

Эки жылда бир 
жолудан ашык 
эмес

Уч жылда бир 
жолудан ашык эмес

Терт жылда бир жолудан 
ашык эмес кароого тийиш

Беш жылда бир жолудан ашык эмес

Текшеруунун натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу женунде 
маалымат:_____________________________________________________________________________________________ ________________

Текшерилуучу субъектиннн жетекчиси (екулу):

Атыжену, кызматы кол тамга

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Атыжену, кызматы кол тамга

Колдонулган химиялык заттардын таблицасы

№ Химиялык Химиялык. ендуруучу Кооисуздукту химиялык Коркунуч Эскертме



заттарды сатуучу 
ишкердик 
субъект/Аты жену 
Юридикалык 
дареги.

заттардын 
аталышы 
(соодалык аты 
синонимдери)

елке/ 
ташып 
келуучу / 
Саны

тастыктаган 
документтин болушу 
(химиялык заттарды 

каттоо кубелугу / 
шайкештнк женунде 

декларация / 
шайкештик 

сертификаты)

заттардын максаты 
жана колдонуу 
чейресу (енер жай, 
соода, керектее 
ж.б.)
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