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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Министерство национальной экономики Республики

Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №

017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Астана қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын

қорғау департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Департамент по защите прав потребителей города

Астаны"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики

Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта
санитарно-эпидемиологической экспертизы)

производство калориферов
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность) Производство бытовых приборов

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ротор",
010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Сарыарка", БОГЕНБАЙ БАТЫРА, дом № 10., -.
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО "Ротор"
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің,
қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или

вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 0100.Ш.KZ71VBS00006034
Дата: 19.08.2015 ж. (г.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 31.07.2015 12:05:29 № KZ32RBP00006694
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

5.Ұсынылган құжаттар (Представленные документы) заявление

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) Цех по производству
калориферов располагается по адресу: г.Астана, проезд 80, дом 3. Территория ограждена. Водоснабжение
централизованное, канализация септик . Освещение естественное за счет оконных проемов, искусственное
за счет люминесцентных ламп. Вентиляция естественная, за счёт дверных и оконных проёмов. Отделка
помещений: стены на 1,5 м окрашены, остальное побелено,пол бетонированный, потолок побелен.
Количество работающих три человека. Мед.осмотр пройден. Спец.одеждой обеспечены. Аптечка первой мед
.помощи укомплектована . Питьевой режим соблюдается. Санитарно-бытовые помещения находятся в
удовлетворительном состоянии. Моющих и дез.средств в достаточном количестве.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.



производство калориферов
9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды
бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету
мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта ,
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод , наличие заболоченности, господствующие
направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения
и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из
генеральных планов, чертежей, фото)

отсутствуют

Ұсыныстар (Предложения):

Обеспечить в производственном цехе механическую вытяжную вентиляцию
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы
санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан
18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK настоящее санитарно-
эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

ТОО "Ротор"
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года « О
здоровье народа и системе здравоохранения» ).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

акта санитарно-эпидемиологического обследования от 17.08.2015г.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Астана қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті республикалық
мемлекеттік мекемесі
Астана қ.
Мемлекеттiк санитариялық Бас дәрiгері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей города
Астаны"
г.Астана.
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Молдашев Мейрамгали Муздаханович
тегi, аты, әкесiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.


