Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2015 жылғы 16 қарашадағы
№ 928 бұйрығымен
бекітілген
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Әкімшілік деректер нысаны интернет ресурсте орналастырылған: www.emer.gov.kz
Өрттер ретінде есепке алуға жатпайтын жану жағдайлары туралы мәліметтер
Есептік кезең 20 __ жылғы ____________ (айы)
Индекс: 2-ЖЖМ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар
комитетінің аумақтық бөлімшелері
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше
жағдайлар комитетіне
Ұсыну мерзімі - есеп беру кезеңінен кейінгі айдың 27-іне дейін

2

Р/с
№
1

Өрттер ретінде есепке алуға жатпайтын жану жағдайлары

2
Өндірістің
технологиялық процесінің
ерекшеліктеріне
(техникалық
регламентке немесе басқа да техникалық құжаттамаға кіргізген) немесе
1 өнеркәсіптік қондырғылар мен агрегаттардың, сондай-ақ үй-жайларды
жылытуға арналған тұрмыстық пештердің жұмыс істеу жағдайларымен
байланысты жану жағдайлары
Заттарды қайта өңдеу, сапалық сипатын өзгерту мақсатында (кептiру, пiсiру,
2 үтiктеу, қақтау, қуыру, балқыту және басқалары) отпен, жылумен немесе өзге
де термиялық (жылулық) әсермен өңдеу нәтижесi ретiндегі жану жағдайлары
Өрттiң пайда болуын тудырмайтын статикалық электр көзінің жарылыстары,
3
жарқылдары мен разрядтары
Аппараттың, агрегаттың және тетіктің шегінен тыс жанудың таралуын
4 тудырмайтын, электр жабдықтарындағы, тұрмыстық және өнеркәсіптік электр
аспаптарындағы электр желілерінің қысқа тұйықталу жағдайлары
Электр
жабдықтарындағы,
тұрмыстық
және
өнеркәсiптiк
электр
5 аспаптарындағы жанудың аппараттан, агрегаттан және механизмнен тыс
таралуын тудырмайтын электр желiлерiнiң қысқа тұйықталу жағдайлары
Ашық аумақтар мен дала алқаптарындағы иесіз ғимараттар мен иесіз көлік
құралдарының, құрғақ шөптің, жапырақтардың, терек ұлпасының, шабындық
қалдықтардың, аңыздардың, сондай-ақ қоқыс төгетін жерлердегі, бос
жерлердегі, үй иесі мен шаруашылық етуші объектілердің аумақтарындағы,
6 жол жиектеріндегі, оны жинауға арналған контейнерлік алаңдардағы, оны
жинауға арналған контейнерлердегі (жәшіктердегі), тұрғын үйлердің лифт
шахталарындағы (лифтілеріндегі), тұрғын үйлердің қоқыс жинағыштарындағы
(қоқыс құбырларындағы), тұрғын үйлердің баспалдақ торларындағы, тұрғын
үйлердің жертөле және шатыр үй-жайларындағы қоқыстардың тұтанулары
Өзін-өзі өлтіруге оқталу және өзін-өзі өртеу жолымен өлтіру жағдайлары, егер
7
олар жанудың таралуын тудырмаса
Жол-көлік оқиғасы себебінен болған автокөлік құралдарының жану
8
жағдайлары
Авиациялық, теміржол авариялары, террористік актілер, ұрыс қимылдары,
9 құқық қорғау органдарының арнайы операциялары, жер сілкіністері себебінен
болған өрттер
Пешпен (каминдермен) жылытуда өліммен аяқталатын улы газбен
10
адамдардың улану жағдайлары
Зардаптар мен залалсыз пирофорлық қосқыштардың өздігінен тұтану
11
жағдайлары
Ұйымның атауы _____________________________
Мекенжайы _________________________________
Телефоны ___________________________________
Электрондық мекенжайы ______________________
Орындаушының Т.А.Ә. (егер бар болса) __________ қолы ________________
Бастықтың (басшының) Т.А.Ә. (егер бар болса) _________ қолы _______________
Күні 20__ жылғы "___" _______________
М.О.

Саны
3
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Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Өрттер ретінде есепке алуға жатпайтын жану жағдайлары туралы мәліметтер
(Индекс: 2-ЖЖМ, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Өрттер ретінде есепке алуға жатпайтын
жану жағдайлары туралы мәліметтер" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанды
(бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.
2. Нысанды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар
комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі - Департамент) толтырады және Қазақстан
Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне ұсынады.
3. Нысанға департамент басшысы немесе оның міндеттерін атқаратын адам тегі мен
аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.
4. Нысан есеп беру кезеңінен кейінгі айдың 27-сіне дейін ұсынылады.
5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1. 1-11-тармақтардағы 3-бағанда өрттер ретінде есепке алуға жатпайтын жану
жағдайлары көрсетіледі.

