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Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ E.01.X.KZ03VBS00125016
Дата: 08.11.2018 ж. (г.)

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

МКҚК №27 «Ақбота» бөбекжай балабақша 205 орынға арналған, Атырау қаласы, СМП 136, 8 «Б»
(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.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 02.11.2018 11:39:47 № KZ35RBP00142246
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-
сад №27 "Ақбота"государственного учреждения "Городской отдел образования", Атырау қаласы, СМП 136, 8 «
Б»
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)

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

тәрбиелеу
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

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

5.Ұсынылган құжаттар (Представленные документы) арыз, зертханалық хаттамалар

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)

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.
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    №27 «Ақбота» бөбекжай балабақшасы Атырау қаласы, СМП 136, 8 "Б"  мекен - жайда  2 қабатты 
ғимаратта орналасқан. Бала -бақша  ғимаратының  жобалық сыйымдылығы  205 орынға  9 топқа  
арналған. 1-ші қатарда 2 топ, 2-ші қатарда 7 топ  қарастырылған.
      Балабақша аумағы 1,6 м биіктікте  қоршалған, балабақша аумағы және  оның қоршауының сыртынан 5 
м радиуста артқы жағы жинау жұмыстары толық жүргізілген.    Бала бақша  учаскесі  көгалдандырылған.
    Қоқыс жинауға, уақытша сақтауға  беті жабық үш жәшікпен   қамтылған, қоқыс орнының  айналасы 3 
жағынан қоршалған, балабақша ғимаратынан 25 метр қашықтықта қойылған.        Участке  аймағында 
кешкі мезгілде , соның ішінде  санитариялық аулалық қондырғыларда жасанды жарықтандыру  
қарастырлыған. Жаңбыр суңының және  еріген судың  ағызылуы қарастырылған.
    Әрбір топтық алаңында күн мен жауын шашыннан қорғайтын,   едені ағаш тақтайларынан жасалған,  
көлеңке  түсіретін қалқаларымен қамтылған. 
   Ойын алаңдарында екі құм салғышпен  қамтылған, оның ластануынан қорғау үшін аузы жабылған.
            Су  құбыры  және  кәріз құбыры орталықтандырылған  салқын және  ыстық   сумен қамтылған.  
Жылу жүйесі  орталықтандырылған жұмыс қалпында. 
    Бала бақша ғимараттары үй-жайларда  9 топқа арналған ойын, жатын, балаларды қабылдау және  
кімдерін ауыстыратын бөлме, буфет  қарастырлған және  асхана, кір жуу орны, спорттық зал, муыкалық 
зал қарастырылған.
Жатын бөлмелері 205 орынға қарастыру қажет болса оның балаға арналған 205 кереуеттермен 
қамтылған, кереуеттер  матрастармен және  төсек әбзелдерімен толық 205 орынға қамтылған, тексеру 
барысында   төсек әбзелдері   3-ші айналымға жеткілікті. Балаларды қабылдау және  киімдерін 
ауыстыратын бөлме  ғимараттың жобалық қуатына сай 205 орынға арналған 205 балалар киіміне  
арналған шкафпен қамтылған, шкафтың бас киімге  арналған сөресі , сыртқы киім ілетін ілгіштері бар. 
Топтардағы ойын бөлмелері 205  орынға арналған болса 205 балаға арналған үстел және  отырғыштармен 
қамтылған. 
Қатты мүкәммалдармен қамтылған, жұмыс қалпында. (ойыншықтарға арналған шкаф, кітаптарға 
арналған шкаф, мұғалім үстелі).
 Балабақшадағы  санитариялық-техникалық құрал жабдықтардың саны мен көлемі, осы санитариялық 
қағидалардың талаптарына сай жабдықталған.  Қол жуғыштардың жанына бір рет пайдаланылатын, 
сұйық сабын дозаторы  қойылған.
№27 «Ақбота» бөбекжай балабақша 9 топқа 205 орынға арналған.
1-ші қатарда: екі топ бөлмелері орналасқан 19 орынға: балаларға арналған  ойын бөлмесі-46,5шм,46,9шм, 
жатын бөлме-34,2, 34,2шм;  санитариялық бөлме -10,3, 10,3шм; киімдерін шешінетін бөлме-27шм, 16,0шм.
2-ші қабатта жеті топ бөлмелері орналасқан, алты топ 25 орынға, бір топ-17 орынға: балаларға арналған  
ойын бөлмесі-52,7шм, 51,0шм, 50,2шм, 50,1шм, 50,0шм, 50,0шм, 47,7шм, жатын бөлме-52,2шм, 47,1шм, 
48,3шм, 46,4шм, 48,5шм, 47,5шм, 30,5шм;  санитариялық бөлме -11,5шм, 11,6шм, 12,5шм, 12,9шм, 11,5шм; 
киімдерін шешінетін бөлме-17,5шм, 18,0шм, 15,0шм, 18,1шм, 14,9шм, 19,0шм, 17,6шм.
Дәретхана қол жуу орнымен, себезгімен, дәрет орнымен жабдықталған. 
Кір жуу бөлме бірінші қабатта орналасқан-24,9шм қарастырылған.
Барлық үй жайлардағы еденнің беті тегіс, дәліз линолеум. Ал  ас блогы, мед.кабинет, кір жуу бөлмесі, 
дәретхана бөлмелерінің едені кафельденген.
   Бөлмелердің қабырғалары водоэмульция сырымен сырланған, ал дәретхана, кір  жуу бөлмесі, шикі 
өнімдерге  арналған бөлменің қабырғалары кафельденген. 
     Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе  астындағы қуыстарда орналастырылған, тормен жабылған.
     Киім ауыстыратын бөлмелер балалардың сыртқы киіміне  арналған шкафтармен және  орындықтармен 
жабдықталған. Топтарда балаларға арналған  жиhаздар өлшеміне  сәйкес таңбаланған.  Жабдық, жиһаз, 
жұмсақ және  қатты мүкәммал, санитариялық-техникалық аспаптар жұмыс жағдайында және  мақсатына 
сай пайдаланылған.  Төсек әбзелдері үш айналымға жеткілікті. Ас блогы, кір жуу бөлмесі, дәретхана 
орталықтандырылған су құбыры жүргізілген раковиналармен қамтылған,  ыстық су автономды түрде  су 
ысытықыш арқылы жүргізілген.
Балаларға арналған түбектермен қамтылған, түбектерге  арналған ұяшықтар қарастырылған. 
Балабақшадағы барлқ сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттараымен 
қамтылған. Ойыншықтарды жууға және  өңдеуге  арнайы таңбаланған ыдыс қарастырылған.
Су құбыры орталықтандырылған,   салқын және  ыстық су мен қамтылған, жұмыс қалпында. Жылыту 
жүйесі орталықтандырылған, желдету жүйесі терезе  арқылы қамтылған, ас блогында механикалық түрде  
іске  қосылатын желдету көзделген. Ас блогындағы электр плитаның үстінде  ауаны сыртқа тарату 
шатыры орнатылған. Ауыз су қайнаған су арқылы қамтылған. Қайнаған су құю үшін  шәйнектер және  
ішу үшін   таза шыны ыдыстар   қарастырлаған, таза және  пайдаланылған ыдыстар үшін  таңбаланған  
жеке  подностар қойылған. 
Жасанды жарық көздері люминисценттік шамдары арқылы қамтылған. Бір үйжайда бір үлгідегі шамдар 
қолданылған, барлық шамдар плафондармен қамтылған. Барлық бөлмеге  ауа температурасын өлшейтін 
термометрлер  0,8м биіктікте  орнатылған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, 
шүберектер) таңбаланған және  жеке  үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас 
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блогының өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген   
орындарда сақталған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбамен 
таңбаланған. 
Объектілерде  жәндіктердің, егеуқұйрықтардың және  тышқан тәріздес кеміргіштердің болуына жол 
бермеу мақсатында  іс шаралар ұйымдастыру үшін келсім шарт  ЖШ С  «Дез услуги Атырау»  мекмесімен 
келісім шарт  жасақталған. Кір жуу бөлмесінде  инфекциялық аурулардың төсек жабдықтарын 
дезинфекциялау үшін таңбаланған ванна қарастырылған.
       Балаларға арналған төсек-орын  жабдықтарымен және  гигеналық жабдықтарымен (сабын, сүлгі)  
қамтылған.
Ас блогындағы барлық бөлшектеуге  арналған турау құралдары тақтай және  пышақтар, өндірістік 
үстелдер, тоңазытқыш бөлшектері, ас үй ыдыстары таңбаланған. Жұмыртқаны сақтау үшін арнайы 
таңбаланған ыдыс қарастырылған.  Асхана және  ас үй ыдыстарын кептіруге  және  сақтауға арналған тор 
сөрелер қарастырылған. Қоймада және  тоңазытқышта тамақ өнімдерін сақтау үшін стелаждар, сөрелер 
қарастырылған.
         Балабқшада объекті басшысы бекіткен перспективтік маусымдық (жаз-күз, қыс-көктем) екі 
апталық мәзір жасалған. Мәзір жасау кезінде  өңірде  шығарылатын отандық өнімдер ассортименті 
ескерілген. Балаларды тамақтандыру рационында витаминді-минералдық кешенмен байытылған тамақ 
өнімдері көзделген.
       Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау температурасы төмен тоңазытқыш жабдықтары және  
тоңазытқыш камералары және   тоңазытқыштар  қарастырылған. Температураны бақылау үшін 
термометрлер орнатылған.Тамақ дайындау тағамға кіретін өнімдердің тізбесі, олардың граммен массасы 
("брутто"), дайын тағамның "нетто" салмағы (тағамның шығысы), химиялық құрамы (граммен), 
құнарлылығы, тағамды дайындау технологиясы туралы мәліметтер көрсетілген технологиялық карталар  
тағамдар картотека жасақталған.
      Тексеру кезінде  дайындауға және  өткізуге  жол берілмейтін тағамдар мен азық түлік өнімдері болған 
жоқ. Тәуліктік сынамаларды қалдыру үшін қақпағы бар арнайы таза шыны ыдыс қарастырыған. Ас 
блогының, техникалық персоналдың 3 жиынтық болатын  арнайы киімдерімен қамтылған. Ас блогы 
қызметкерлерінің іріңді аурулардың болуына тексеру журналы жасақталған. Балабақшадағы жұмыс 
істейтін  қызметкерлер саны-10 медициналық бақылаудан және  гигиеналық оқудан өткені, жұмысқа 
рұқсат белгісі қойылған медициналық кітапшалары  бар,  жұмыс орнында сақталған.
Медициналық кабинеттің жабдықтары санитариялық қағиданың 9-қосымшасына сәйкес келеді. 
Медициналық кабинетте   есепке  алу-есеп беру құжаттамасы санитариялық қағиданың  10-қосымшасына 
сәйкес жүргізілген. инфекциялық ауруларды есепке  алу журналы; соматикалық сырқаттанушылық 
журналы;жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке  алу журналы; карантинді есепке  алу 
журналы;профилактикалық егулер картасы;профилактикалық егулерді есепке  алу журналы; 
вакциналардың, басқа бактериялық препараттардың қозғалысы журналы; Манту сынамаларын тіркеу 
журналы; Манту сынамасы бойынша тексеруге  жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналы; 
фтизиопедиатрда тексеруге  жататын туберкулинге  оң нәтижелі адамдар журналы; вакцинадан кейінгі 
асқынулар журналы;тұрақты немесе  ұзақ мерзімге  медициналық қарсы көрсетімдер журналы; 
вакциналар қалдықтарын жоюға және  ашылған құтыларға арналған журнал;бақыланатын химиялық 
профилактиканы жүргізу журналы;паразиттік аурулардың қоздырғыштарына тексерілгендерді тіркеу 
журналы;гельминттерге  тексерілген адамдарды тіркеу журналы; дерматомикоз, қышыма, педикулезге  
тексеріп-қарау журналы;  тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж 
журналы; ас блогы жұмыскерлерін тексеріп-қарау журналы; бұйрықтар мен нұсқаулықтар; диспансерлік 
науқастарды есепке  алу журналы;  тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасын органолептикалық 
бағалау журналы; "С" витаминдеу журналымен қамтылған. 
Кір жуатын бөлме: кір жуу бөлмесі, үтіктеу бөлмесі қарастырылған. Таза және  лас киім кешектің  
ағымдылығы сақталған. Лас киімді қабылдау үшін бөлек есік және  таза киімді беру үшін бөлек терезе-
есік қарастырылған. 1 ванна,  3 автомат, 1жарты автомат кір жуу машинасы, лас киімдерді салуға арналған 
ыдыспен,  киім өтектеу үшін үтек және  үтктеу үшін арнайы орын, таза киімдеді салу үшін арнайы шкаф 
қарастырылған.                 
Барлық қызметкерлер саны 40  медициналық тексеруден және  гигиеналық оқудан өткені жөнінде  жеке  
медициналық кітапшасымен қамылған. Өндірістік бақылау бағдарламасы жасақталып, бекітілген. 
Өндірістік бақылауды зертханалық әдіспен жүргізу    30.03.2018ж №18 келісім шартқа сәйкес  «Атырау 
филиалы Ұлттық сараптама орталығы»-мен жүзеге  асырылады.
Зертханалық өлшемдерінен метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы  №176  15.05.2018ж., су 
үлгінің микробиологиялық зерттеуді хаттамасы №221-222  16.05.2018ж., орталықтандырылған және  
орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №947   18.05.2018ж. 
сәйкессіздік анықталған жоқ.

-

-
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тәрбиелеу
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)

Зертханалық өлшемдерінен метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №176 15.05.2018ж., су
үлгінің микробиологиялық зерттеуді хаттамасы №221-222 16.05.2018ж., орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №947 18.05.2018ж.
сәйкессіздік анықталған жоқ.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

МКҚК №27 «Ақбота» бөбекжай балабақша 205 орынға арналған, Атырау қаласы, СМП 136, 8 «Б»
(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)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығымен
бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі №186 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар » санитариялық қағидалары, Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2016 жылғы 06 маусымдағы №239 бұйрығымен бекітілген "
Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

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

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

-
«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

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау
облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атырау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
.
Мемлекеттiк санитариялық Бас дәрiгері, қолы (орынбасар)
Атырауское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны
общественного здоровья Атырауской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
.
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Муратова Айбарша Сагидоллаевна
тегi, аты, әкесiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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.
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