Қазақстан Республикасы
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2015 жылғы 16 қарашадағы
№ 928 бұйрығымен
бекітілген
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Өрттердің шығу себептері туралы мәліметтер
Есептік кезең 20 __ жылғы ____________ (айы)
Индекс: 3-ӨШСМ
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
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Өрттің шығу себептері
1
1. Анықталған өртеулер
2. Технологиялық процестің бұзылуы, өндірістік жабдықтың
ақаулығы
3. Электр жабдығын монтаждау және техникалық пайдалану
қағидаларын
бұзу,
барлығы
оның
ішінде:
автокөлік құралдарындағы желілердің қысқа тұйықталуы
4. Тұрмыстық электр аспаптарын пайдалану кезінде өрт
қауіпсіздігі қағидаларының бұзылуы, барлығы
оның ішінде:
1) жылу беру аспаптары
2) тамақ жылыту аспаптары
3) үтіктер
4) теледидарлар
5) жарық беру шамдары
6) басқа да аспаптар
5. Өнеркәсіптік жылу бөлетін қондырғыларын орнату және
пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі қағидаларының бұзылуы,
барлығы
оның
ішінде:
1) газды
2) қатты отын
3) сұйық отын
4) электрлік
6. Пештерді орнату және пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі
қағидаларының бұзылуы
1) пештің өртке қарсы бөлігінің сәйкес келмеуі
2) пештің өртке қарсы жылжытқышының сәйкес келмеуі
3) киім-кешек пен дымқыл ағашты кептіру
4) пеш алдында темір қаңылтырдың болмауы

Өрттердің
саны
2

Нұқсан (мың
теңге)
3

3

5) ұшқын өшіретін құрылғылардың болмауы
6) күл мен қождың оларға арнайы бөлінген орынға
шығарылмауы
7. Дәнекерлеу және басқа да отпен байланысты жұмыстарды
жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі қағидаларын бұзушылық,
барлығы оның ішінде:
1) электрлік дәнекерлеу жұмыстары
2) газбен дәнекерлеу жұмыстары
3) газбен кесу жұмыстары
4) дәнекерлегіш жұмыстары
8. Тұрмыстық газ құрылғыларын пайдалану кезінде өрт
қауіпсіздігі қағидаларының бұзылуы
9.
Отты
абайсыз
қолдану,
барлығы
оның ішінде:
1) темекі шеккенде
2) ашық отпен жарық беру аспаптарын пайдалану кезінде
(балауыз шам, қол шам, алау және тағы басқалары)
3) оттан
4) отшашулардан, пиротехникалық бұйымдардан
5) жанғыш және тез тұтанатын сұйықтықтарды пайдалану
кезінде
6) басқалар
10. Балалардың отпен ойнауы
11. Заттар мен материалдардың өздігінен жануы
12. Жарылыстар
13. Найзағайдың тікелей соғуы немесе олардың жанама әсері
14. Анықталмаған себептер (әр өртті жазып көрсету)
15. Өрттің басқа да себептері (көлік құралдарында ұшқын
қаққыш құрылғылардың болмауы, отын өткізгіштің үзілуі)
Ұйымның атауы _____________________________
Мекенжайы _________________________________
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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.
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Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Өрттердің шығу себептері туралы мәліметтер
(Индекс: 3- ӨШСМ, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Өрттердің шығу себептері 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. 1-15-тармақтарда өрттің шығу себептері көрсетіледі.
2. 2-бағанда өрттердің саны көрсетіледі.
3. 3-бағанда мың теңгемен және бір ондық белгіге дейінгі дәлдікпен есептелген
нұқсан сомалары туралы деректер көрсетіледі.

