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1. Термины, определения и сокращения 

 

Арендодатель - АО «Estate Management Company» 

 

Арендатор – физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо на основании 

договора аренды временно, на возмездной основе пользующееся помещением(-ями) и/или паркингом 

(парковочными местами), расположенными в здании Бизнес - центра 

 

Здание/Бизнес-центр – Бизнес-центр с прилегающей к нему территорией, принадлежащее на праве 

собственности Арендодателю 

 

Договор аренды - договор аренды, все приложения к нему, а также дополнительные соглашения, являющиеся 

неотъемлемой частью договора аренды, основанные на требованиях действующего законодательства 

Республики Казахстан, заключенный между Арендодателем и Арендатором 

 

Помещение(-я) - часть Здания, сдаваемая в аренду Арендатору согласно условиям Договора аренды 

 

Паркинг или Наземная парковка - парковочные места, арендуемые Арендатором у Арендодателя на 

наземной, подземной парковочной площадке, расположенной на территории Здания 

 

Менеджер - сотрудник, обеспечивающий управление Бизнес-центром, его службами, с предоставлением 

сервисного обслуживания для Арендаторов 

 

Места общего пользования - площадь территории Бизнес-центра, доступная для работников, партнеров, 

клиентов, посетителей, гостей, представителей Арендодателя и Арендатора, других арендаторов, в 

установленном Арендодателем порядке (вестибюли, холлы, коридоры, вертикальные пролеты, санитарные 

узлы, автостоянка и другие места), за исключением арендуемого Помещения 

Повреждение - порча, разрушение, повреждение Помещения и/или Здания, любых инженерных 

коммуникаций Здания и т.п. 

 

Посетители - гости Арендатора и иные лица, приглашенные Арендатором 

 

ТС – Техническая служба Бизнес-центра 

 

ППС – Противопожарная служба Бизнес-центра 

 

ТБ – Техника безопасности 
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2. Основные положения 

2. 1 Настоящие Правила распорядка Бизнес-центра (далее – Правила) устанавливают распорядка Бизнес-

центров, принадлежащих Арендодателю. 

2. 2 Правила разработаны с целью защиты здоровья жизни и имущества Арендодателя, Арендатора, 

Посетителей Бизнес - центра, создания благоприятных условий труда, охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности в Бизнес-центре. 

2. 3 Правила определяют порядок взаимодействия Арендодателя, Менеджера, Арендаторов и Посетителей 

Бизнес-центра в целях его оптимального использования. 

2. 4 Правила являются неотъемлемой частью Договоров аренды и обязательными для соблюдения 

Арендаторами в полном объеме независимо от их организационно-правовой формы. 

3. Общие правила  

Просим Вас с пониманием отнестись к приведенным ниже требованиям, предусматривающим обеспечение 

безопасности и комфортного пребывания в Бизнес-центре: 

 

Все Арендаторы Бизнес-центра обязаны: 

3.1 В случае возникновения аварийной и/или чрезвычайной ситуации обратиться в экстренные службы 

города Алматы по контактным телефонам и одновременно к Менеджеру; 

3.2 Не загромождать пустыми предметами, мебелью и мусором Места общего пользования, эвакуационные 

коридоры и выходы Бизнес-центра; 

3.3 Письменно согласовывать с Арендодателем монтаж рекламных вывесок, баннеров и стендов в Местах 

общего пользования и на фасаде Бизнес - центра, а также внесение изменений в экстерьер Помещения(-ий) и 

фасад Бизнес-центра; 

3.4 Курить (в том числе электронные сигареты) только в специально отведенном для этого месте: на 

прилегающей к Бизнес-центру территории, указанной в Приложении № 1 к Правилам; 

3.5 Соблюдать и обеспечивать соблюдение своими работниками, партнерами, клиентами, посетителями, 

гостями санитарно-эпидемиологических норм и правил, техники безопасности, правил гражданской обороны, 

правил по эксплуатации электроприборов и электроустановок, противопожарных норм и нести 

ответственность за нарушение данных требований. 

3.6 Разработать организационные мероприятия и проводить обучение персонала при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, обучить персонал действиям в различных экстренных и чрезвычайных ситуациях, 

а также ознакомить с расположением всех аварийных выходов и маршрутов эвакуации из Помещения(-ий). 

Для разработки подобных мероприятий возможно обращаться к Менеджеру, который готов оказать помощь 

в такой разработке каждому Арендатору. 

 

В Бизнес-центре и на прилегающей к нему территории запрещается: 

3.7 Заносить и хранить горючие, химические или взрывоопасные жидкости, вещества и огнестрельное 

оружие. 

3.8 Использовать неисправное или превышающее допустимые мощности электрооборудование. 

3.9 Размещать без согласования с Арендодателем в Здании/Помещении(-ях) тяжелые предметы, вес которых 

при распределении на площадь Помещения(-ий) превышает 400 кг/м2 на перекрытие. Арендодатель оставляет 

за собой право определить положение и размер места для установки тяжелых предметов в Помещении-(ях), 

которые должны быть размещены на специальных поддерживающих устройствах для распределения веса. 

3.10 Выбрасывать мусор в канализацию Бизнес-центра и не оставлять мусор, отходы в непредусмотренных 

для этой цели в Здании и в Местах общего пользования. 

3.11 Осуществлять в Местах общего пользования Бизнес-центра любую политическую пропаганду, сбор 

подписей, голосов, торговлю и прочие подобные действия. 

3.12 Осуществлять в Местах общего пользования Бизнес-центра фото и видеосъемку без предварительного 

согласования с Арендодателем. 

4. Доступ в Бизнес –центр 

4.1 В целях упорядочения доступа Арендаторов и Посетителей Бизнес-центра, предотвращения хищения и 

несанкционированного выноса (вывоза) и вноса (ввоза) имущества и материальных ценностей, а также 
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решения иных вопросов, связанных с обеспечением безопасности Арендаторов, их Посетителей и имущества, 

в Бизнес-центре действует пропускной режим. 

 

Доступ в Бизнес-центр осуществляется следующим образом: 

• через главный вход Бизнеса-центра и далее через турникеты, которые оборудованы Системой контроля 

доступа; 

• через входную группу с паркинга. 

4.2 Доступ Арендаторам в Бизнес-центр открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю при наличии карт доступа. 

В случае запланированных встреч и приема гостей в праздничные/выходные дни, Арендатор должен 

предварительно сообщить об этом Менеджера в письменной форме за 2 (два) рабочих дня, приложив список 

гостей. 

4.3 Для доступа в Бизнес-центр используются карты доступа - индивидуальные пропуски, как для 

Арендаторов (его сотрудников), так и для их Посетителей. 

4.4 По вопросам оформления карт доступа, необходимо обращаться к Менеджеру с письменным заявлением 

и перечнем всех сотрудников, работающих в Бизнес-центре. При смене своих сотрудников Арендатор обязан 

предоставлять об этом информацию Менеджеру и Службе охраны Бизнес-центра. Арендатор обязан 

своевременно сообщать Менеджеру в случае каких-либо изменений в штате Арендатора. 

Каждый Арендатор обязан предоставить Менеджеру фамилии, номера телефонов и адреса двух штатных 

сотрудников, с которыми можно связаться в случае чрезвычайной ситуации. 

Для карт доступа устанавливаются следующие сроки действия: 

• для постоянных карт доступа – на время аренды Арендатором Помещения(-ий) в Бизнес-центре или на 

период действия трудовых отношений с персоналом Арендатора, арендующим Помещение(-ия); 

• для гостевых (разовых) карт доступа – выдаются на одноразовое посещение, только в рабочее время 

Арендатора, с записью данных документа, удостоверяющих личность, времени входа и выхода 

Посетителя в Журнал Службы ресепшн Бизнес-центра. 

4.5 В случае утери или порчи карты доступа Арендатором (сотрудником Арендатора) Арендатор обязан 

незамедлительно подать заявление на имя Менеджера, где обязан изложить обстоятельства утери (порчи) 

карты доступа с указанием даты и времени данного события.  

4.6 Гостевая (разовая) карта доступа выдается на каждого Посетителя в отдельности и дает право на проход в 

Бизнес-центр только один раз в день выдачи. Гостевые (разовые) карты доступа выдаются с устного 

разрешения Арендаторов. При пропуске Посетителей Арендатора по гостевым (разовым) картам делается 

отметка в Журнале посетителей Службой ресепшн Бизнес-центра, а при выходе отметки о выходе.  

4.7 Гостевые (разовые) карты доступа хранятся на ресепшн, находящемся на главном входе Бизнес-центра (1 

этаж). 

4.8 При увольнении сотрудников или расторжении Договора аренды Арендатор обязан сдать все карты 

доступа Менеджеру Бизнес-центра не позднее, чем в последний рабочий день увольняемого сотрудника.  

4.9 В случае несоблюдения правил, изложенных в настоящей статье, Арендатор несет ответственность, 

согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам. 

4.10 На территорию Бизнес-центра не допускаются: 

• лица, находящиеся в алкогольном состоянии или в состоянии наркотического опьянения; 

• лица, не имеющие при себе постоянного или временного пропуска, или документа, удостоверяющего 

личность. 

5. Ключи/Магнитные карточки (СКД) от арендуемых помещений. 

5.1 Арендатор обязан предоставить Менеджеру запасной комплект ключей/магнитных карточек (СКД) от всех 

Помещений в Бизнес-центре в случае, если у Арендатора отсутствует круглосуточная охрана. Запасной 

комплект ключей/магнитных карточек (СКД) от Помещения(-ий) Арендаторов хранится в конвертах, 

опечатанных печатью Арендатора у Службы охраны Бизнес-центра. Конверты с ключами/магнитными 

карточками (СКД) могут быть осмотрены Арендатором в любое время на целостность. 

5.2 Использование этого комплекта ключей/магнитных карточек (СКД) допускается только для ликвидации 

либо локализации чрезвычайных/аварийных ситуаций в случае отсутствия Арендатора в Помещении(-ях). 

При использовании запасного комплекта ключей/ магнитных карточек (СКД) об этом немедленно сообщается 

Арендатору по телефонам, указанным последним Менеджеру, согласно статье 4 настоящих Правил. В каждом 
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случае использования запасных ключей/магнитных карточек (СКД) Арендатора оформляется акт вскрытия в 

присутствии сотрудника Службы охраны и Арендатора (при наличии), других сотрудников служб Бизнес-

центра, копия акта предоставляется Арендатору. 

5.3 В случае замены Арендатором запирающих устройств в Помещении(-ях), Арендатор должен передать 

Менеджеру запасные ключи/магнитные карточки (СКД). 

6. Паркинг и правила парковки в Бизнес-центре.  

Предоставление Паркинга на территории Бизнес-центра является платной услугой. Для Арендаторов Бизнес-

центра номера парковочных мест на наземной парковке и их количество определяются Договором аренды.  

6.1 Распределение выделенных Арендодателем парковочных мест в Паркинге и контроль их использования 

осуществляется непосредственно самим Арендатором. 

6.2 Въезд автотранспорта Арендатора на территорию Паркинга в Бизнес-центре осуществляется только в том 

случае, если Договором аренды предусмотрена аренда Арендатором парковочных мест в Паркинге Бизнес-

центра. 

6.3 Въезд автотранспорта Арендатора на территорию Паркинга Бизнес-центра осуществляется с той стороны 

Бизнес-центра, на которой установлен шлагбаум и находится сотрудник Службы охраны.  

6.4 Въезд автотранспорта Посетителей Арендатора (без разгрузки груза) на Паркинг Бизнес-центра 

допускается только после предварительного устного уведомления Службы охраны Бизнес-центра, при этом 

парковка автотранспорта указанных лиц должна производиться временно и только на гостевые парковочные 

места Паркинга, указанные   Службой   охраны Бизнес-центра, либо на парковочные места Арендатора.  

6.5. Автотранспорт Арендатора, Посетителей Арендатора, осуществляющий доставку груза Арендатору и 

иных материальных ценностей, останавливаются на месте разгрузки. 

6.6 Арендатору, Посетителям Арендатора запрещается парковать автотранспорт на чужих парковочных 

местах Паркинга и/или не на указанных Службой охраны гостевых парковочных местах, а при разгрузке 

грузов – не на месте разгрузки. 

6.7 Движение автотранспорта по территории паркинга Бизнес-центра и прилегающей к Бизнес-центру 

территории осуществляется на скорости, не превышающей 5 (пять) км/ч. Водители Арендатора, Посетителей 

Арендатора обязаны соблюдать Правила дорожного движения Республики Казахстан, дорожную разметку и 

обязаны остановиться по первому требованию Службы охраны Бизнес-центра. 

6.8 На территории Наземной парковки запрещается курить, сорить, оставлять автотранспорт на холостом ходу 

с включенным двигателем на более, чем 5 (пять) минут. Не разрешается оставлять автотранспорт в 

неисправном состоянии (утечка масла, тормозной жидкости, антифриза и пр). Арендатору не разрешается 

производить ремонт автотранспорта на территории Наземной парковки Бизнес-центра. В случае 

необходимости неотложного ремонта, Арендатор обязан уведомить Менеджера и после получения 

одобрения, произвести срочный ремонт, очистив после ремонта территорию от грязи и мусора.  

6.9 В случае, если Арендатору необходимо оставить автотранспорт на арендуемых им парковочных местах 

Наземной парковки на срок более 3 (трех) календарных дней, Арендатор обязан уведомить об этом 

Менеджера в письменной форме. 

6.10 Контроль за соблюдением Правил, изложенных в настоящей статье, возлагается на Службу охраны 

Бизнес-центра.  

6.11 В случае несоблюдения правил, изложенных в настоящей статье, Арендатор несет ответственность, 

согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам. 

7. Заезд и выезд Арендаторов в/из Помещения(-ий). 

Процедура заезда/выезда Арендаторов в/из Помещения(-ий) Бизнес-центра осуществляется следующим 

образом: 

7.1 За 3 (три) рабочих дня в письменной форме необходимо сообщить Менеджеру о дате заезда или выезда 

в/из Помещения(-ий). Въезд/выезд в/из Помещения(-ий) Бизнес-центра разрешается только в будние дни с 

19:00 до 01:00 часов либо в выходные/праздничные дни. 

7.2. Во избежание повреждений Мест общего пользования, во время разгрузки или погрузки имущества, 

оборудования и материалов, необходимо принять соответствующие меры по защите лифтов, полов, потолков 

и стен Мест общего пользования Бизнес-центра при помощи картона, пленки, и т.д. 
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7.3 После процедуры въезда или выезда Арендатору необходимо освободить Помещение(-я) и Места общего 

пользования от мусора и посторонних предметов. 

7.4 При выезде сдать ключи от Помещения(-ий) Менеджеру, карты доступа всех сотрудников Арендатора, 

демонтировать систему контроля доступа в офисное помещение. 

8. Ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей. 

8.1 Ввоз и вывоз на территорию Бизнес-центра товарно-материальных ценностей Арендатора, включая 

доставку предметов повседневного спроса (питьевая вода, канцтовары, малогабаритные грузы, расходные 

материалы и др.), осуществляется на погрузочной станции. 

8.2 Ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей Арендатора осуществляется посредством использования 

только пожарных лестниц Бизнес-центра, использование пассажирских лифтов Бизнес-центра для перевозки 

грузов строго запрещается. 

8.3 Работы по ввозу/вывозу и вносу/выносу товарно-материальных ценностей не должны создавать какие-

либо неудобства для Арендодателя, других Арендаторов и Посетителей Бизнес- центра или мешать 

нормальному функционированию Бизнес-центра. Арендатор несет все сопряженные с этим затраты и 

расходы. 

При осуществлении ввоза/вывоза товарно-материальных ценностей в/из Бизнес-центра Арендатор несет 

следующую ответственность: 

- При транспортировке по Бизнес-центру и по прилегающей к Бизнес-центру территории крупногабаритных 

материалов, мебели, оборудования, а также во время въезда/выезда в/из Помещения(-ий), Арендатор (или 

выбранная им компания-перевозчик) несет ответственность в случае причинения в результате своих 

действий/бездействий (или действий/бездействий выбранной компании-перевозчика) ущерба Арендодателю 

и/или другим Арендаторам и/или третьим лицам; 

- Арендатор несет ответственность за то, чтобы выбранная им компания-перевозчик имела все необходимые 

лицензии на проведение работ/оказание услуг; 

- Арендатор несет ответственность за уборку коробок и прочего мусора, в том числе компанией-

перевозчиком. Вся упаковочная тара от доставленной мебели, оборудования или иной крупногабаритный 

мусор должны быть вынесены из Бизнес-центра и утилизированы Арендатором за свой счет. Запрещается 

оставлять упаковочные материалы (бумагу, стружку, фанеру, ящики, коробки, доски и т.п.) в Местах общего 

пользования Бизнес-центра. Менеджер имеет право приостановить вышеуказанные работы, которые 

производятся Арендатором и/или выбранной Арендатором компанией-перевозчиком с нарушением 

настоящих Правил до момента, пока такие нарушения не будут устранены. Все Повреждения и/или 

материальный ущерб, нанесенные Арендатором и/или выбранной Арендатором компанией-перевозчиком в 

результате ввоза и вывоза имущества в/из Бизнес-центра или нанесенные предметами, принадлежащими 

Арендатору, должны ремонтироваться за счет Арендатора и/или возмещаться за счет Арендатора.  

8.4 О нанесении Повреждения и/или материального ущерба представителями Арендодателя, Арендатора, 

Менеджера, компании-перевозчика (при наличии) составляется соответствующий Акт, где определяется 

размер повреждения и/или ущерба и порядок его устранения/возмещения Арендатором. 

9. Лифты. 

9.1 Бизнес-центр оборудован лифтами для перевозки пассажиров.  

Запрещается использовать пассажирские лифты Бизнес-центра для перемещения каких-либо грузов, коробок 

и прочего, а также для перевозки готовых продуктов питания, издающих запах, химические, ядовитые и 

взрывоопасные вещества!!! 

9.2 Арендатор, а также его сотрудники не должны перегружать лифты Бизнес-центра и должны учитывать их 

максимально допустимую нагрузку, указанную на стене кабины лифта. 

9.3 Все лифты Бизнес-центра оборудованы двусторонней связью с обслуживающей лифтовой компанией. В 

случае аварийной остановки кабины лифта необходимо сохранять спокойствие, нажать на кнопку вызова и 

ждать ответа о необходимых действиях до прибытия дежурного механика по лифтовому оборудованию для 

принятия мер по устранению неисправностей лифта. 

Запрещается самостоятельно открывать двери кабины лифта Бизнес-центра и пытаться самостоятельно выйти 

из нее, даже если кабина лифта остановилась непосредственно на этаже!  
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Необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям дежурного сотрудника или механика по 

лифтовому оборудованию! 

9.4 В случае несоблюдения правил, изложенных в настоящей статье, Арендатор несет ответственность, 

согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам. 

10.Сбор/утилизация мусора. 

10.1 Арендаторам разрешается складировать только обычные бытовые отходы и мусор в специально 

отведенных местах для сбора отходов и мусора, находящихся на территории, прилегающей к Бизнес-центру 

(на заднем дворе).  

10.2 Картонные коробки должны быть разобраны и сложены в контейнер, специально для этого 

предназначенный, находящийся на территории, прилегающей к Бизнес-центру (на заднем дворе). 

10.3 Арендаторы вывозят крупногабаритный мусор и строительный мусор с территории Бизнес-центра только 

самостоятельно за счет собственных средств. До согласованной с Менеджером даты вывоза, Арендатор 

хранит мусор в Помещении(-ях).  

10.4 Запрещено хранение любого мусора в Местах общего пользования, а также сброс и складирование 

крупногабаритного и строительного мусора в контейнерах для бытовых отходов! В случае нарушение 

правила, установленного настоящим пунктом, Арендатор несет ответственность, установленную 

Приложением № 1 к настоящим Правилам. 

11. Правила для Помещения(-ий). 

Арендатор обязан ознакомить работников, посетителей, партнеров, клиентов, гостей с правилами нахождения 

и осуществления работ в Бизнес-центре. 

12. Доставка корреспонденции. 

12.1 Доставка корреспонденции Арендатору в Бизнес-центр осуществляется через главный вход Бизнес-

центра курьерами и оставляется на ресепшн Бизнес-центра. 

12.2 Корреспонденция, адресованная Арендатору (сотрудникам Арендатора), которая требует расписки в 

получении, доставляется непосредственно адресату. При этом курьер регистрируется в качестве посетителя 

Бизнес-центра. 

13. Бюро находок. 

13.1 Все вещи и предметы, забытые Арендатором, Посетителями Арендатора в Местах общего пользования 

Бизнес-центра, и найденные сотрудниками Службы охраны или Менеджера, хранятся у Начальника Охраны. 

13.2 Все находки, найденные внутри Бизнес-центра, маркируются с указанием места, даты и времени их 

обнаружения. 

14. Службы Менеджера. 

Для предоставления услуг в Бизнес-центре, Менеджер располагает следующими службами: 

- Техническая служба; 

- Служба охраны труда и техники безопасности; 

- Служба уборки; 

- Противопожарная служба; 

- Служба ресепшн. 

14.1 Менеджер здания 

Менеджер в Бизнес-центре обеспечивает оказание всех необходимых услуг для Арендаторов и рассматривает 

их вопросы, предложения и жалобы. 

Во внерабочее время, а также в выходные и праздничные дни в Бизнес-центре находится дежурная смена 

технических специалистов, смена сотрудников Службы охраны и дежурные специалисты Службы уборки. 

Режим работы Службы ресепшн (с 09:00 до 18:00 по рабочим дням). В остальное время суток телефонные 

звонки принимаются дежурным диспетчером. 

14.2 Компенсация коммунальных услуг  

Сумма ежемесячной оплаты за потребление коммунальных услуг водоснабжения и канализации оплачивается 

Арендатором согласно показаниям приборов учета.  
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Сумма ежемесячной оплаты за потребление коммунальных услуг водоснабжения и канализации оплачивается 

Арендатором согласно показаниям приборов учета.  

Также Арендатор возмещает Арендодателю Долю Арендатора в стоимости отопления в отопительный сезон:  

Расчёт производится по формуле:  

D= Sар/Sполезная*K, где  

D – сумма доли Арендатора в стоимости отопления;  

Sар – площадь Помещения, арендуемого Арендатором;  

S полезная – площади, сдаваемые в Здании;  

К – стоимость отопления в Здании согласно выставленных счетов поставщиком коммунальных  

услуг.  

 

Обязательство Арендатора в отношении электроэнергии, потреблённой в Здании, определяется следующим 

образом:  

− в Помещениях – согласно показаниям приборов учёта;  

− электроэнергия, потреблённая силовым оборудованием, лифтами, чиллерами, дежурным ночным 

освещением и пр. вспомогательным оборудованием, необходимым для нормального функционирования 

Здания, распределяется на всех Арендаторов по формуле:  

Доля э/э = Qбез сч/Sполезная * Sар * Т  

Доля э/э – сумма доли Арендатора в части электроэнергии без учёта потребления по счётчикам всех 

Арендаторов Здания (в тенге);  

Qбез сч. – количество потреблённой электроэнергии в Здании (в кВт.ч) без учёта потребления по счётчикам 

Арендаторов;  

S полезная – площади, сдаваемые в Здании;  

S ар – площадь Помещения Арендатора.  

Т – средний тариф за 1Квт/ч согласно выставленному счёту поставщика электроэнергии. 

14.3 Функции Службы ресепшн: 

• регистрация посетителей; 

• информационная поддержка; 

• приём заявок от Арендаторов, передача запросов соответствующим службам Менеджера; 

14.4 Служба охраны 

Охрана Мест общего пользования Бизнес-центра осуществляется профессиональной организацией, имеющей 

лицензию на охранную деятельность, с которой у Арендодателя заключен Договор. 

Функции Службы охраны заключаются в организации контроля доступа в Здание (в том числе: в Местах 

общего пользования, Помещения, Наземную парковку и прилегающую к Бизнес-центру территорию), 

включая круглосуточное видеонаблюдение. 

В пределах Помещения(-ий) Арендатор самостоятельно отвечает за вопросы своей безопасности. 

14.5 Техническая служба 

На ТС возлагаются задачи по поддержанию всех инженерных систем в Бизнес-центре, Мест общего 

пользования в рабочем состоянии и обеспечению заданных параметров функционирования инженерного 

оборудования в Бизнес- центре. 

ТС представлена штатом технических специалистов Менеджера с режимом работы 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, а также инженеров с режимом работы 8 часов 5 дней в неделю. ТС руководит Менеджер. 

Специалисты ТС носят специальную униформу с логотипом обслуживающих компаний. 

14.6. Служба уборки 

Служба уборки Бизнес-центра обеспечивает чистоту на прилегающей к Бизнес-центру территории и в Местах 

общего пользования Бизнес-центра. 

Услуги по комплексной уборке предоставляются только в Местах общего пользования Бизнес-центра. 

Арендаторам запрещается сливать в раковины и унитазы пищевые отходы и любые жидкости, 

способствующие засорению слива, и повреждению поверхностей сантехнического оборудования Бизнес-

центра. 

14.7 Противопожарная служба 

ППС отвечает за проведение общей тренировки по эвакуации из Бизнес-центра не реже 2-х раз в год. 

Арендатор (сотрудники Арендатора) обязаны участвовать в тренировках, соблюдать все требования ППС в 

Помещении(-ях). 
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С целью соблюдения правил противопожарной безопасности в Бизнес-центре Арендатор и его Подрядчики 

обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный 

режим; 

- проводить регулярные инструктажи с сотрудниками в целях предотвращения ложных срабатываний 

противопожарной сигнализации.  Запрещается проводить какие-либо работы вблизи дымовых датчиков, а 

также включать увлажнители либо аналогичные приборы, пылить, трогать датчики, самостоятельно их 

переносить/двигать; 

- получать согласования инженера по ТБ при проведении огневых работ; 

- при выполнении огневых работ, получить от инженера по ТБ наряд допуска на проведение данных работ. 

Под огневыми работами в настоящем пункте понимаются производственные операции, связанные   с   

применением   открытого огня, искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до 

температур, способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с 

использованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев конструкций, 

оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газовыми и жидкостными 

горелками, механическая обработка металла с образованием искр) и т. д.; 

- назначить на основании приказа лицо, ответственное за противопожарное состояние в Помещении(-ях) и 

передать копию приказа Менеджеру; 

- не допускать курение внутри Бизнес-центра; 

- разместить на видных местах в Помещении(-ях) правила пожарной безопасности, а также планы эвакуации. 

Правила пожарной безопасности Помещения(-ий) должны быть подписаны сотрудником Арендатора, 

ответственным за пожарную безопасность, и утверждены руководителем Арендатора. Планы эвакуации 

должны быть размещены на видных местах Помещения(-ий) для того, чтобы каждый сотрудник Арендатора 

имел возможность с ними ознакомиться. 

 

Арендатору запрещается: 

- допускать хранение каких-либо легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных и токсичных жидкостей, 

материалов, веществ в Помещении(-ях) Бизнес-центра, Подземном паркинге, Наземной парковке, Местах 

общего пользования; 

- закрывать на ключ двери из холла грузового лифта Бизнес-центра. Для обеспечения безопасности Арендатор 

может установить систему контроля доступа (СКД) с обязательной разблокировкой в случае срабатывания 

пожарной сигнализации в Бизнес-центре; 

- оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы. 

Двери эвакуационных выходов Бизнес-центра и другие двери на путях эвакуации должны открываться по 

направлению выхода из Бизнес-центра. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров Бизнес-центра, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 

ключа. 

15. Медицинская помощь 

15.1 При несчастном случае, произошедшем в Бизнес-центре, на территории, прилегающей к Бизнес-центру, 

Арендатор обязан: 

• немедленно вызвать скорую помощь, позвонив, по телефонному номеру 103; 

• уведомить Менеджера о несчастном случае, что позволит быстро оказать помощь пострадавшим, если 

это необходимо; 

• находиться рядом с пострадавшим до прибытия скорой помощи; 

• составить трехсторонний Акт о чрезвычайном происшествии, за подписью представителей Арендатора, 

Службы охраны и Менеджера. 

16. Порядок производства ремонтных работ в Помещении(-ях) 

16.1 Все Арендаторы обязаны: 

- получить согласование на ремонт/реконструкцию в Помещении(-ях) у Арендодателя; 
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- предоставить Арендодателю письмо с указанием списка привлеченных подрядчиков (ФИО, данные 

удостоверения личности/паспорта), места и периода выполнения ими работ, а также обновлять списки, при 

необходимости; 

- заблаговременно согласовывать с Менеджером работы, связанные с вмешательством в общие системы 

Бизнес-центра (слив воды, отключение пожарных датчиков, и т.д.); 

- предоставлять письменные запросы на въезд грузового автотранспорта и следовать указаниям Менеджеру 

по времени и маршруту движения на территории Бизнес-центра; 

- предоставить оригинал проектных документов, согласованных в уполномоченных органах Республики 

Казахстан, и передать копию Менеджеру; 

- проводить шумные, покрасочные, сварочные работы во внерабочее время. 

- проводить работы в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан (далее 

СНиП РК) и с согласования Менеджера; 

- вывозить весь накопившийся строительный мусор и отходы на ежедневной основе; 

- ознакомить всех подрядчиков с правилами нахождения в Бизнес-центре.  

16.2 Арендаторам и их подрядчикам запрещается: 

- использование пассажирских лифтов в Бизнес-центре для транспортировки строительных материалов и 

отходов; 

- загромождение строительными материалами и загрязнение отходами эвакуационных путей и Мест общего 

пользования; 

- хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность 

одной рабочей смены; 

- закрытие гидроизоляционных и теплоизоляционных покрытий, прокладок электрических, отопительных, 

водопроводных, дренажных и канализационных сетей без освидетельствования.  

Освидетельствование производится с участием Менеджера с оформлением соответствующих актов на 

скрытые работы; 

- слитие воды из систем холодоснабжения без письменного уведомления; 

- демонтаж, перенос из проектного положения пожарных кранов;  

- демонтаж, перенос из проектного положения и отключение датчиков пожарной сигнализации; 

- проведение санитарно-технических работ на действующих стояках отопления, горячего и холодного 

водоснабжения; 

- подача трехфазного электропитания в переустраиваемое помещение без предварительной заявки 

Менеджеру; 

- применение несертифицированных материалов; 

- сотрудникам подрядных организаций, проводящим ремонтно-строительные работы в Бизнес-центре, 

находиться на территории Бизнес-центра в грязной спецодежде; 

- использование пассажирских лифтов в Бизнес-центре представителями подрядчиков в рабочей одежде; 

- распитие алкогольных напитков, нахождение в алкогольном состоянии и в состоянии наркотического 

опьянения в Бизнес-центре; 

- проживание в Бизнес-центре. 

- проведение шумных работ, мероприятий и действий на территории Бизнес-центра с 23:00 ч. до 6:00 ч. 

- проведение шумных и покрасочных работ внутри Бизнес-Центра с 8:00 ч. до 19:00 ч.  

17. Ответственность Арендатора 

17.1 Арендатор несет ответственность за нарушение настоящих Правил. 

17.2 Перечень и размер штрафных санкций, взимаемых с Арендатора за нарушение настоящих Правил, указан 

в Приложении № 1 к Правилам. 

17.3Арендодатель/Менеджер фиксирует нарушения, допущенные сотрудниками Арендатора и/или 

посетителями Арендатора и/или подрядчиков Арендатора в Акте. Акт составляется представителем 

Менеджера в присутствии Арендатора и представителя Службы охраны. Одна копия Акта направляется 

Арендатору, вторая остается у представителя Службы охраны, оригинал остается у Арендодателя. 

17.4 Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за ущерб или убытки, причиненные действиями 

или бездействием своих сотрудников либо посетителей Арендатора/его подрядчиков в виде повреждений 

Мест общего пользования или нарушений общественного порядка, предусмотренных Правилами, в размере 
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прямого и действительного ущерба, а также ремонтно-восстановительных работ, возмещаемых в течение 3 

(трех) календарных дней с момента предъявления требования Арендодателя. 

17.5 Арендодатель на основании Акта о выявленных нарушениях предъявляет Арендатору письменное 

предупреждение. Если случай нарушения повторяется, Арендодатель на основании Акта о выявленных 

нарушениях предъявляет Арендатору требование об уплате штрафных санкций, в размере, установленном в 

Приложении №1 к настоящим Правилам. Штрафные санкции должны быть уплачены не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения Арендатором соответствующего требования, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

17.6 При совершении нарушения настоящих Правил сотрудником Арендатора, штрафные санкции 

применяются к Арендатору и подлежат оплате Арендодателю на основании выставленного последним счета 

на оплату. Арендатор обязуется под роспись ознакомить с настоящими Правилами всех своих сотрудников. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ И ПРАВИЛ БИЗНЕС-ЦЕНТРА 

 

 

№  Перечень нарушений  Нарушение  

1 Курение в неположенном месте (в том числе электронных сигарет) 10 МРП 

2 Несоблюдение правил парковки автотранспорта  10 МРП 

3 Несоблюдение дорожной разметки 10 МРП 

4 Превышение установленной скорости на территории Бизнес-центра  10 МРП 

5 Нарушение правил пользования лифтами в Бизнес-центре  10 МРП 

6 Нарушение порядка удаления отходов, загромождение Мест общего 

пользования в Бизнес-центре 

10 МРП 

7 Сброс и складирование строительных материалов в местах общего 

пользования 

10 МРП 

8 Несогласованное размещение рекламных вывесок, баннеров, стендов в 

Местах общего пользования, на фасаде Бизнес-центра 

10 МРП 

9 Наличие дверей на путях эвакуации без СКД 10 МРП 

10 Загромождение эвакуационных выходов и лифтового холла 10 МРП 

11 Ложное срабатывание противопожарной сигнализации по вине 

Арендатора или его Подрядчика 

10 МРП 

12 Нарушение правил проведения ремонтных работ Арендатором или его 

Подрядчиком 

10 МРП 

13 Утеря карт доступа  10 МРП 

 

Срок устранения любого из вышеперечисленных нарушений наступает немедленно после 

составления Акта о выявленных нарушениях. 
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Хаттама № 33/EMC-EB «19» қыркүйек 2019ж. 

«Estate Management Company» АҚ Басқармасымен 

БЕКІТІЛДІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Estate Management Company" АҚ 

 БИЗНЕС-ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ТӘРТІП  

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2019ж. 
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1. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 

 

Жалға беруші − "Estate Management Company" АҚ 

 

Жалға алушы – уақытша, өтеулі негізде Бизнес-орталықтың ғимаратында орналасқан  

үй-жайды(-ларды) және/немесе паркингті (тұрақ орындарын) пайдаланатын жеке тұлға, жеке кәсіпкер, не 

заңды тұлға 

 

Ғимарат/Бизнес-орталық – Жалға берушіге меншік құқығында тиесілі, іргелес аумағы бар Бизнес-орталық 

 

Жалға алу шарты – Жалға беруші мен Жалға алушы арасында жасалған Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының талаптарына негізделген жалға беру шарты, оған барлық қосымшалар, сондай-

ақ Жалға беруші мен Жалға алушы арасында жасалған жалға алу шартының ажырамас бөлігі болып 

табылатын қосымша келісімдер 

 

Үй-жай(-лар) – Жалға алушыға Жалға беру шартының талаптарына сәйкес жалға берілетін Ғимарат бөлігі 

 

Паркинг немесе Жер үсті тұрағы – Жалға алушы Жалға берушіден Ғимарат аумағында орналасқан жер үсті, 

жер асты тұрақ алаңында жалға алатын тұрақ орындары 

 

Менеджер – Жалға алушылар үшін сервистік қызмет көрсетумен Бизнес-орталықты, оның қызметтерін 

басқаруды қамтамасыз ететін қызметкер 

 

Ортақ пайдаланылатын орындар – Жалға беруші белгілеген тәртіппен (вестибюльдер, холлдар, дәліздер, 

тік аралықтар, санитариялық тораптар, автотұрақтар және басқа орындар) қызметкерлерге, серіктестерге, 

клиенттерге, келушілерге, қонақтарға, Жалға беруші мен Жалға алушының өкілдеріне, басқа да жалға 

алушыларға қолжетімді Бизнес-орталық аумағының алаңы 

Зақымдану – Үй-жайдың және/немесе Ғимараттың, кез келген инженерлік коммуникациялардың және т.б. 

бүлінуі, бұзылуы, зақымдануы 

 

Келушілер – Жалға алушының қонақтары және Жалға алушы шақырған өзге де тұлғалар 

 

ТҚ – Бизнес-орталықтың техникалық қызметі 

 

ӨҚҚ – Бизнес-орталықтың өртке қарсы қызметі 

 

ҚТ – қауіпсіздік техникасы 
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2. Негізгі қағидалар 

2. 1 Осы Бизнес-орталықтың Тәртіп ережесі (бұдан әрі - Ереже) Жалға берушіге тиесілі Бизнес-

орталықтардың тәртібін белгілейді. 

2. 2 Ереже Жалға берушінің, Жалға алушының, Бизнес-орталыққа келушілердің өмірі мен мүлкін қорғау, 

Бизнес-орталықта қолайлы еңбек жағдайларын жасау, қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі 

мақсатында әзірленді. 

2. 3 Ереже Жалға берушінің, менеджердің, Жалға алушылардың және Бизнес-орталыққа келушілердің оны 

оңтайлы пайдалану мақсатында өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды. 

2. 4 Ереже Жалға алу шарттарының ажырамас бөлігі болып табылады және Жалға алушылардың ұйымдық-

құқықтық нысанына қарамастан толық көлемде сақтауы үшін міндетті болып табылады. 

3. Жалпы ережелер 

Бизнес-орталықта қауіпсіздікті қамтамасыз етуді және жайлы болуын көздейтін төменде келтірілген 

талаптарға түсіністікпен қарауды сұраймыз: 

 

Бизнес-орталықтың барлық Жалға алушылары міндетті: 

3.1 Апаттық және/немесе төтенше жағдай туындаған жағдайда Алматы қаласының шұғыл қызметтеріне 

байланыс телефондары бойынша және бір мезгілде менеджерге жүгіну; 

3.2 Жалпы пайдаланылатын орындарды, эвакуациялық дәліздерді және Бизнес-орталықтың шығу жолдарын 

бос заттармен, жиһазбен және қоқыспен үймеуге; 

3.3 Жалға берушімен жалпы пайдаланудағы орындарда және Бизнес-орталықтың қасбетінде жарнамалық 

маңдайшаларды, баннерлер мен стенділерді орнатуды, сондай-ақ Үй-жайдың(-лардың) сыртына және Бизнес-

орталықтың қасбетіне өзгерістер енгізуді жазбаша келісу; 

3.4 Темекі шегу (оның ішінде электрондық темекі) тек бұл үшін арнайы бөлінген орында: Бизнес-орталыққа 

іргелес аумақта, Ережеге №1 қосымшада көрсетілген; 

3.5 Өз қызметкерлерінің, серіктестерінің, клиенттерінің, келушілердің, қонақтардың санитарлық-

эпидемиологиялық нормалар мен ережелерді, қауіпсіздік техникасын, азаматтық қорғаныс ережелерін, электр 

аспаптары мен электр қондырғыларын пайдалану жөніндегі ережелерді, өртке қарсы нормаларды сақтау және 

сақтауын қамтамасыз ету және осы талаптарды бұзғаны үшін жауапты болу. 

3.6 Авариялық және төтенше жағдайлар кезінде ұйымдастыру іс-шараларын әзірлеу және қызметкерлерді 

оқытуды жүргізу, қызметкерлерді әртүрлі шұғыл және төтенше жағдайларда іс-қимыл жасауға үйрету, 

сондай-ақ барлық авариялық шығу жолдарының орналасуымен және Үй-жайдан(-лардан) эвакуациялау 

маршруттарын таныстыру. Осындай іс-шараларды әзірлеу үшін әрбір Жалға алушыға осындай әзірлеуге 

көмек көрсетуге дайын Менеджерге хабарласуға болады. 

 

Бизнес-орталықта және оған іргелес аумақта келесіге тыйым салынады: 

3.7 Жанғыш, химиялық немесе жарылыс қаупі бар сұйықтықтарды, заттар мен атыс қаруын алып жүру және 

сақтау; 

3.8 Ақаулы немесе рұқсат етілген қуаттан асатын электр жабдығын пайдалану; 

3.9 Жалға берушінің келісімінсіз Ғимараттарға/Үй-жайларға(-ларда) Үй-жай ауданына бөлу кезінде салмағы 

400 кг/м2 асатын ауыр заттарды жабуға орналастыруға. Жалға беруші салмақты бөлу үшін арнайы қолдау 

құрылғыларында орналастырылуы тиіс Үй-жайда(-ларда) ауыр заттарды орнатуға арналған орынның 

жағдайы мен мөлшерін анықтау құқығын өзіне қалдырады; 

3.10 Бизнес-орталықтың канализациясына қоқыстарды лақтыруға және осы мақсатқа арналмаған Ғимаратта 

және Жалпы пайдалану орындарында қоқыстарды, қалдықтарды тастамауға; 

3.11 Бизнес-орталықтың Жалпы пайдалану орындарында кез келген саяси насихатты, қолдарды, дауыстарды 

жинауды, сауданы және басқа да осындай іс-әрекеттерді жүзеге асыруға; 

3.12 Бизнес-орталықтың Ортақ пайдалану орындарында Жалға берушінің алдын ала келісімінсіз фото және 

бейне түсіруді жүргізу. 

4. Бизнес-орталыққа кіру 

4.1 Жалға алушылар мен Бизнес-орталыққа келушілердің кіруін ретке келтіру, мүлікті және материалдық 

құндылықтарды ұрлауды және рұқсатсыз шығаруды (әкетуді) және кіргізуді (әкелуді) болдырмау, сондай-ақ 
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Жалға алушылардың, олардың Келушілері мен мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты өзге де 

мәселелерді шешу мақсатында Бизнес-орталықта өткізу режимі жұмыс істейді. 

Бизнес-орталыққа кіру келесі түрде жүзеге асырылады: 

• Бизнестің-орталықтың басты кіру жолы арқылы және одан әрі кіруді бақылау жүйесімен жабдықталған 

турникеттер арқылы; 

• паркингтен кіру тобы арқылы. 

4.2 Жалға алушылардың кіру картасы болған жағдайда Бизнес-орталыққа кіру мүмкіндігі тәулігіне 24 сағат, 

аптасына 7 күн ашық. Жоспарланған кездесулер және қонақтарды мереке/демалыс күндері қабылдаған 

жағдайда, Жалға алушы қонақтардың тізімін қоса бере отырып, 2 (екі) жұмыс күні бұрын бұл туралы 

Менеджерді жазбаша түрде алдын ала хабарлауы тиіс. 

4.3 Бизнес-орталыққа кіру үшін кіру карталары, ал Жалға алушылар (оның қызметкерлері) үшін де, олардың 

келушілері үшін де жеке рұқсаттамалар пайдаланылады. 

4.4 Кіру карталарын рәсімдеу мәселелері бойынша Менеджерге жазбаша өтінішпен және Бизнес-орталықта 

жұмыс істейтін барлық қызметкерлердің тізімімен хабарласу қажет. Өз қызметкерлерін ауыстырған кезде 

Жалға алушы бұл туралы ақпаратты Менеджерге және Бизнес-орталықтың күзет қызметіне ұсынуға міндетті. 

Жалға алушы Жалға алушының штатында қандай да бір өзгерістер болған жағдайда Менеджерге уақтылы 

хабарлауға міндетті. 

Әрбір Жалға алушы Менеджерге төтенше жағдай кезінде байланысуға болатын екі штаттық қызметкердің 

тегін, телефон нөмірлерін және мекенжайларын беруге міндетті. 

Кіру карталары үшін келесі әрекет ету мерзімдері белгіленеді: 

• тұрақты кіру карталары үшін – Жалға алушының Бизнес-орталықта Үй-жайды жалға алу уақытына 

немесе Үй-жайды Жалға алушы персоналымен еңбек қатынастарының әрекет ету кезеңіне); 

• қонақтарға (бір жолғы) кіру карталары үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, келушінің 

Бизнес-орталықтың ресепшн қызметінің журналына кіру және шығу уақыты жазылған, тек Жалға 

алушының жұмыс уақытында бір рет келуге беріледі. 

4.5 Жалға алушы (Жалға алушының қызметкері) кіру картасын жоғалтқан немесе бүлдірген жағдайда, Жалға 

алушы осы оқиғаның күні мен уақытын көрсете отырып, кіру картасының жоғалу (бүліну) жағдайларын 

баяндауға, Менеджердің атына дереу өтініш беруге міндетті.  

4.6 Қонақ (бір жолғы) кіру картасы әрбір Келушіге жеке-жеке беріледі және берілген күні бір рет Бизнес-

орталыққа өтуге құқық береді. Қонақ (бір жолғы) кіру карталары Жалға алушылардың ауызша рұқсатымен 

беріледі. Жалға алушыға Келушілерді қонақ (бір жолғы) карталар бойынша өткізу кезінде Бизнес-орталықтың 

ресепшн қызметі Келушілердің журналына белгі қояды, ал шығу туралы белгі шыққан кезде.  

4.7 Қонақ (бір жолғы) кіру карталары Бизнес-орталықтың басты кіреберісінде (1 қабат) орналасқан ресепшнде 

сақталады. 

4.8 Қызметкерлер жұмыстан босатылған немесе Жалға беру шарты бұзылған кезде Жалға алушы барлық кіру 

карталарын Бизнес-орталықтың Менеджеріне жұмыстан босатылатын қызметкердің соңғы жұмыс күнінен 

кешіктірмей тапсыруға міндетті.  

4.9 Осы бапта баяндалған Ережелер сақталмаған жағдайда, Жалға алушы осы Ереженің №1 қосымшасына 

сәйкес жауапты болады. 

4.10 Бизнес-орталықтың аумағына кірмейтіндер: 

• алкогольдік күйдегі немесе есірткілік масаң күйдегі адамдар; 

• өзімен бірге тұрақты немесе уақытша рұқсатнамасы немесе жеке басын куәландыратын құжат жоқ 

тұлғалар. 

5. Жалға алынған үй-жайлардың кілттері/магниттік карточкалары (КБҚ). 

5.1 Жалға алушы Менеджерге Бизнес-орталықтағы барлық Үй-жайлардан, егер Жалға алушыда тәулік бойы 

күзет болмаса, кілттердің/магниттік карточкалардың қосалқы жиынтығын (КБҚ) беруге міндетті. Жалға 

алушылардың Үй-жайынан(-ларынан) кілттердің/магниттік карточкалардың (КБҚ) қосалқы жиынтығы 

Бизнес-орталықтың Күзет қызметінде Жалға алушының мөрімен мөрленген конверттерде сақталады. 

Кілттері/магнитті карточкалары (КБҚ) бар конверттерді Жалға алушы кез келген уақытта бүтіндікке қарай 

алады. 

5.2 Кілттердің/магниттік карточкалардың (КБҚ) осы жиынтығын пайдалануға Жалға алушы Үй-жайда(-

ларда) болмаған жағдайда төтенше/авариялық жағдайларды жою немесе оқшаулау үшін ғана жол беріледі. 
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Кілттердің/ магниттік карточкалардың (КБҚ) қосалқы жиынтығын пайдаланған кезде бұл туралы Жалға 

алушыға осы Ереженің 4-бабына сәйкес соңғыны Менеджерге көрсетілген телефондар бойынша дереу 

хабарланады. Жалға алушының қосалқы кілттерін/магниттік карточкаларын (КБҚ) пайдаланған әрбір 

жағдайда Күзет қызметі қызметкерінің және Жалға алушының (бар болса), Бизнес-орталық қызметтерінің 

басқа да қызметкерлерінің қатысуымен ашу актісі ресімделеді, актінің көшірмесі Жалға алушыға беріледі. 

5.3 Жалға алушы Үй-жайдағы(-лардағы) құлыптаушы құрылғыларды ауыстырған жағдайда, Жалға алушы 

Менеджерге қосалқы кілттерді/магниттік карточкаларды (КБҚ) беруі тиіс. 

6. Паркинг және Бизнес-орталықта көлік қою ережесі.  

Бизнес-орталық аумағында Паркингті ұсыну ақылы қызмет болып табылады. Бизнес-орталықты Жалға 

алушылар үшін жердегі тұрақ орындарының нөмірлері және олардың саны Жалға беру шартымен 

айқындалады.  

6.1 Жалға беруші бөлген паркингтегі тұрақ орындарын бөлуді және олардың пайдаланылуын бақылауды 

тікелей Жалға алушының өзі жүзеге асырады. 

6.2 Жалға алушының автокөлігінің Бизнес-орталықта Паркинг аумағына кіруі, егер Жалға беру шартында 

Жалға алушының Бизнес-орталық Паркингіндегі тұрақ орындарын жалға алуы көзделген жағдайда ғана 

жүзеге асырылады. 

6.3 Жалға Алушының автокөлігінің Бизнес-Орталық Паркингінің аумағына кіруі шлагбаум орнатылған және 

Күзет қызметінің қызметкері орналасқан Бизнес-орталық тарапынан жүзеге асырылады.  

6.4 Жалға алушының келушілері автокөлігінің Бизнес-орталықтың Паркингіне кіруіне (жүкті түсірмей) 

Бизнес-орталықтың Күзет қызметі алдын ала ауызша хабарлағаннан кейін ғана жол беріледі, бұл ретте аталған 

тұлғалардың автокөліктерін қою уақытша және Бизнес-орталықтың Күзет қызметі көрсеткен Паркингтің 

қонақ жайлық орындарына немесе Жалға алушының тұрақ орындарына ғана жүргізілуі тиіс.  

6.5 Жалға алушыға жүкті және өзге де материалдық құндылықтарды жеткізуді жүзеге асыратын Жалға 

алушының, Жалға алушыға келушілердің автокөліктері жүк түсіру орнында тоқтатылады. 

6.6 Жалға алушыға, Жалға алушының келушілеріне автокөлікті Паркингтің бөтен тұрақ орындарында 

және/немесе Күзет қызметі көрсеткен қонақ тұрақ орындарында емес, ал жүктерді түсіру кезінде – жүк түсіру 

орнындардан басқа орынға қоюға тыйым салынады. 

6.7 Жалға алушының, Жалға алушыға келушілердің жүргізушілері Бизнес-орталықтың Паркингінде және 

іргелес аумақта 5 (бес) км/с аспайтын жылдамдықпен жүруі тиіс және Қазақстан Республикасының Жол 

қозғалысы Ережелерін, жол таңбаларын сақтауға міндетті және Бизнес-орталықтың күзет қызметінің бірінші 

талабы бойынша тоқтауға міндетті. 

6.8 Жер бетіндегі тұрақ аумағында 5 (бес) минуттан артық қозғалтқышы қосылған автокөліктерді қалдыруға, 

темекі шегуге, бүлдіруге, бос жүрісте қалдыруға тыйым салынады. Автокөлікті ақаулы күйде (майдың, 

тежегіш сұйықтықтың, антифриздің және т.б. ағуы) қалдыруға рұқсат етілмейді. Жалға алушыға Бизнес-

орталықтың жер бетіндегі тұрақ аумағында автокөлікті жөндеуге рұқсат етілмейді. Кезек күттірмейтін жөндеу 

қажет болған жағдайда, Жалға алушы Менеджерді хабардар етуге және мақұлдағаннан кейін шұғыл жөндеу 

жүргізуге, жөндеуден кейін аумақты кір мен қоқыстан тазартуға міндетті.  

6.9 Егер Жалға алушы 3 (үш) күнтізбелік күннен астам мерзімге өзі жалға алған тұрақ орындарында 

автокөлікті қалдыру қажет болған жағдайда, Жалға алушы бұл туралы Менеджерді жазбаша түрде хабардар 

етуге міндетті. 

6.10  Осы бапта баяндалған Ережелердің сақталуын бақылау Бизнес-орталықтың Күзет қызметіне жүктеледі.  

6.11 Осы бапта баяндалған Ережелер сақталмаған жағдайда, Жалға алушы осы Ереженің №1 қосымшасына 

сәйкес жауапты болады. 

7. Жалға алушылардың Үй-жайға(-дан) кіруі және шығуы. 

Жалға алушылардың Бизнес-орталықтың Үй-жайларына(-ларынан) кіру/шығу рәсімі былайша жүзеге 

асырылады: 

7.1 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде Менеджерге Үй-жайға(-дан) келу немесе кету күні туралы 

хабарлау қажет. Бизнес-орталықтың Үй-жайына(-ларына) кіруге/шығуға тек жұмыс күндері сағат 19:00-ден 

01:00-ге дейін немесе демалыс/мереке күндері ғана рұқсат етіледі. 

7.2 Мүлікті, жабдықтар мен материалдарды түсіру немесе тиеу кезінде Жалпы пайдалану орындарының 

зақымдануын болдырмау үшін, Бизнес-орталықтың Жалпы пайдалану орындарының лифтілерін, едендерін, 
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төбелерін және қабырғаларын картонның, пленканың және т.б. көмегімен қорғау жөнінде тиісті шаралар 

қабылдау қажет. 

7.3 Кіру немесе шығу рәсімінен кейін Жалға алушы Үй-жайды(-ларды) және Ортақ пайдалану орындарын 

қоқыстан және бөгде заттардан босатуы қажет. 

7.4 Шығу кезінде Үй-жайдың кілттерін Менеджерге, Жалға алушының барлық қызметкерлерінің кіру 

картасын тапсыру, кеңселік Үй-жайға кіруді бақылау жүйесін демонтаждау. 

8. Тауарлық-материалдық құндылықтарды әкелу және әкету. 

8.1 Күнделікті сұраныстағы заттарды (ауыз су, кеңсе тауарлары, шағын көлемді жүктер, шығыс материалдары 

және т.б.) жеткізуді қоса алғанда, Жалға алушының тауар-материалдық құндылықтарын Бизнес-орталық 

аумағына әкелу және әкету тиеу станциясында жүзеге асырылады. 

8.2 Жалға алушының тауарлық-материалдық құндылықтарын әкелу және әкету Бизнес-орталықтың өрт 

сөндіру сатыларын ғана пайдалану арқылы жүзеге асырылады, жүктерді тасымалдау үшін Бизнес-орталықтың 

жолаушылар лифттерін пайдалануға қатаң тыйым салынады. 

8.3 Тауар-материалдық құндылықтарды әкелу/әкету және енгізу/шығару жөніндегі жұмыстар Жалға беруші, 

басқа да Жалға алушылар мен Бизнес-орталықтың Келушілері үшін қандай да бір қолайсыздық тудырмауы 

немесе Бизнес-орталықтың қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтірмеуі тиіс. Жалға алушы осыған 

байланысты барлық шығындар мен шығыстарды өзіне алады. 

Тауарлық-материалдық құндылықтарды Бизнес-орталыққа/орталықтан әкелуді/әкетуді жүзеге асыру кезінде 

Жалға алушы мынадай жауаптылықта болады: 

- Бизнес-орталық арқылы және Бизнес-орталыққа іргелес аумақты ірі габаритті материалдарды, жиһаздарды, 

жабдықтарды тасымалдау кезінде, сондай-ақ Үй-жайға(-ларға) кіру/шығу кезінде Жалға алушы (немесе ол 

таңдаған тасымалдаушы компания) өзінің іс-әрекеттері/әрекетсіздіктері (немесе таңдалған тасымалдаушы 

компанияның іс-әрекеттері/әрекетсіздіктері) нәтижесінде Жалға берушіге және/немесе басқа Жалға 

алушыларға және/немесе үшінші тұлғаларға залал келтірілген жағдайда жауапты болады; 

- Жалға алушы өзі таңдаған тасымалдаушы-компанияның жұмыстарды жүргізуге/қызметтерді көрсетуге 

барлық қажетті лицензияларының болуына жауапты болады; 

- Жалға алушы қораптарды және басқа да қоқыстарды жинауға жауапты, соның ішінде тасымалдаушы 

компания. Жеткізілген жиһаздың, жабдықтың немесе өзге де ірі көлемді қоқыстың барлық буып-түю 

ыдыстары Бизнес-орталықтан шығарылуы және Жалға алушы өз есебінен кәдеге жаратуы тиіс. Буып-түю 

материалдарын (қағаз, жоңқа, фанера, жәшіктер, қораптар, тақталар және т.б.) Бизнес-орталықтың Жалпы 

пайдаланылатын орындарында қалдыруға тыйым салынады. Менеджер осы Ережені бұза отырып, Жалға 

алушы және/немесе Жалға алушы таңдаған тасымалдаушы компания жүргізетін жоғарыда көрсетілген 

жұмыстарды мұндай бұзушылықтар жойылғанға дейін тоқтата тұруға құқылы. Мүлікті Бизнес-

орталыққа/орталықтан әкелу және әкету нәтижесінде Жалға алушы және/немесе Жалға алушы тасымалдаушы 

компания таңдап алған немесе Жалға алушыға тиесілі заттармен келтірілген барлық зақымданулар 

және/немесе материалдық залал Жалға алушының есебінен жөнделуі және/немесе Жалға алушының есебінен 

өтелуі тиіс.  

8. 4 Жалға берушінің, Жалға алушының, Менеджердің, тасымалдаушы компанияның (бар болса) өкілдерімен 

зақымдау және/немесе материалдық залал келтіру туралы тиісті Акт жасалады, онда зақымданудың 

және/немесе залалдың мөлшері және оны Жалға алушының жою/өтеу тәртібі айқындалады. 

9. Лифтілер. 

9. 1 Бизнес-Орталық жолаушыларды тасымалдауға арналған лифтілермен жабдықталған.  

Бизнес-орталықтың жолаушылар лифттерін қандай да бір жүктерді, қораптарды және басқаларды тасымалдау 

үшін, сондай-ақ иіс, химиялық, улы және жарылу қаупі бар заттарды шығаратын дайын тамақ өнімдерін 

тасымалдау үшін пайдалануға тыйым салынады!!! 

9.2 Жалға алушы, сондай-ақ оның қызметкерлері Бизнес-орталықтың лифтілерін артық салмауы тиіс және 

лифт кабинасының қабырғасында көрсетілген олардың ең жоғары рұқсат етілетін жүктемесін ескеруі тиіс. 

9.3 Бизнес-орталықтың барлық лифтілері қызмет көрсететін лифт компаниясымен екіжақты байланыспен 

жабдықталған. Лифт кабинасы авариялық тоқтаған жағдайда тыныштықты сақтау, шақыру батырмасын басу 

және лифтінің ақауларын жою бойынша шаралар қабылдау үшін лифт жабдығы бойынша кезекші механик 

келгенге дейін қажетті іс-әрекеттер туралы жауапты күту қажет. 
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Бизнес-орталық лифтінің кабинасының есіктерін өз бетімен ашуға және лифт кабинасы тікелей қабатта 

тоқтаса да, одан өз бетімен шығуға тырысуға тыйым салынады!  

Тыныштықты сақтау және кезекші қызметкердің немесе лифт жабдығы бойынша механиктің нұсқаулықтарын 

орындау қажет! 

9.4 Осы бапта баяндалған Ережелер сақталмаған жағдайда, Жалға алушы осы Ереженің №1 қосымшасына 

сәйкес жауапты болады. 

10.Қоқысты жинау/кәдеге жарату. 

10.1 Жалға алушыларға жай тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстарды Бизнес-орталыққа (артқы аулаға) іргелес 

аумақтағы қалдықтар мен қоқыстарды жинау үшін арнайы бөлінген орындарда ғана жинауға рұқсат етіледі.  

10.2 Картон қораптар бөлшектелуі және контейнерге салынуы тиіс, ол үшін арнайы арналған, Бизнес-

орталыққа іргелес аумақта (артқы аулада) орналасқан. 

10.3 Жалға алушылар Бизнес-орталық аумағынан ірі көлемді қоқыс пен құрылыс қоқыстарын өз қаражаты 

есебінен ғана шығарады. Менеджермен келісілген шығару күніне дейін Жалға алушы қоқысты Үй-жайда(-

ларда) сақтайды.  

10.4 Кез келген қоқыстарды ортақ пайдалану орындарында сақтауға, сондай-ақ ірі көлемді және құрылыс 

қоқыстарын тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлерде тастауға және жинауға тыйым салынады! Осы 

тармақта белгіленген ереже бұзылған жағдайда Жалға алушы осы Ереженің № 1 Қосымшасында белгіленген 

жауапкершілікте болады. 

11. Үй-жайға(-ларға) арналған Ережелер. 

11.1 Жалға алушы қызметкерлерді, келушілерді, серіктестерді, клиенттерді, қонақтарды Бизнес-орталықта 

болу және жұмыстарды жүзеге асыру Ережелерімен таныстыруға міндетті. 

12. Хат-хабарларды жеткізу. 

12.1 Жалға алушыға Бизнес-орталыққа хат-хабарларды жеткізу Бизнес-орталықтың басты кіреберісі арқылы 

курьерлермен жүзеге асырылады және Бизнес-орталықтың ресепшнде қалдырылады. 

12.2 Алудағы қолхатты талап ететін Жалға алушыға (Жалға алушының қызметкерлеріне) жолданған хат-хабар 

тікелей адресатқа жеткізіледі. Бұл ретте курьер Бизнес-орталықтың келушісі ретінде тіркеледі. 

13. Табылған заттар бюросы. 

13.1 Жалға алушы, Жалға Алушының Келушілері Бизнес-орталықтың Ортақ пайдалану орындарында 

ұмытқан және Күзет қызметінің немесе Менеджердің қызметкерлері тапқан барлық заттар Күзет бастығында 

сақталады. 

13.2 Бизнес-орталықтың ішінде табылған барлық заттар олардың табылған орны, күні мен уақыты көрсетіле 

отырып таңбаланады. 

14. Менеджердің қызметтері. 

Бизнес-орталықта қызмет көрсету үшін Менеджердің келесі қызметтері бар: 

− Техникалық қызмет; 

− Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қызметі; 

− Тазалау қызметі; 

− Өртке қарсы қызмет; 

− Ресепшн қызметі. 

14.1 Ғимарат менеджері 

Бизнес-орталықтағы Менеджер Жалға алушылар үшін барлық қажетті қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді 

және олардың мәселелерін, ұсыныстары мен шағымдарын қарайды. 

Жұмыстан тыс уақытта, сондай-ақ демалыс және мереке күндері Бизнес-орталықта техникалық мамандардың 

кезекші ауысымы, Күзет қызметі қызметкерлерінің ауысымы және жинау қызметінің кезекші мамандары 

болады. 

Ресепшн қызметінің жұмыс тәртібі (жұмыс күндерінде 09:00-ден 18:00-ге дейін). Тәуліктің қалған уақытында 

телефон қоңырауларын кезекші диспетчер қабылдайды. 

14.2  Коммуналдық қызметтерді өтеу 
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Сумен жабдықтау және канализацияның коммуналдық қызметтерін тұтыну үшін ай сайынғы төлем сомасын 

Жалға алушы есептеу құралдарының көрсеткішіне сәйкес төлейді. 

Сумен жабдықтау және канализацияның коммуналдық қызметтерін тұтыну үшін ай сайынғы төлем сомасын 

Жалға алушы есептеу құралдарының көрсеткіштеріне сәйкес төлейді.  

Сондай-ақ, Жалға алушы Жалға берушіге жылу беру маусымындағы жылу құнындағы Жалға алушының 

үлесін өтейді:  

Есеп мынадай формула бойынша жүргізіледі: 

D = Ѕар/Ѕпайдалы*K, мұнда 

D – жылыту құнындағы Жалға алушы үлесінің сомасы; 

Ѕар – Жалға алушы жалға алған Үй-жайдың ауданы; 

S пайдалы – Ғимаратта өткізілетін алаңдар; 

К – коммуналдық қызметтерді жеткізуші ұсынған шоттарға сәйкес ғимараттағы жылыту құны. 

 

Жалға алушының Ғимаратта тұтынылған электр энергиясына қатысты міндеттемесі былайша айқындалады: 

− Үй-жайларда есептеу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес; 

− Ғимараттың қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті қосалқы жабдықпен, лифтілермен, чиллерлермен, 

түнгі кезекші жарықпен және т.б. тұтынылған электр энергиясы барлық Жалға алушыларға мына формула 

бойынша бөлінеді: 

Э/э үлесі = Q сч/Ѕпfqlfks * Ѕар * Т 

Э/э үлесі - Ғимаратты барлық Жалға алушылардың есептеуіштері бойынша тұтынуды есепке алмай электр 

энергиясы бөлігінде Жалға алушы үлесінің сомасы (теңгемен); 

Qсчетчиксіз - Ғимараттағы тұтынылған электр энергиясының мөлшері (кВт.с) Жалға алушылардың 

есептеуіштері бойынша тұтынуды есепке алмай; 

S пайдалы - Ғимаратта өткізілетін алаңдар; 

S ар - Жалға алушының Үй-жайының ауданы. 

Т - электр энергиясын жеткізушінің қойған шотына сәйкес 1кВт/сағ үшін орташа тариф. 

14.3 Ресепшн қызметінің функциялары: 

• келушілерді тіркеу; 

• ақпараттық қолдау; 

• Жалға алушылардан өтінімдерді қабылдау, Менеджердің тиісті қызметтеріне сұраныстарды жіберу; 

14.4  Күзет қызметі 

Бизнес-орталықтың Ортақ пайдалану орындарын күзетуді Жалға берушіде шарт жасасқан Күзет қызметіне 

лицензиясы бар кәсіби ұйым жүзеге асырады. 

Күзет қызметінің функциялары Ғимаратқа (оның ішінде: Ортақ пайдаланылатын орындарда, Үй-жайларда, 

Жер үсті автотұрағында және Бизнес-орталыққа іргелес жатқан аумақта) тәулік бойы бейнебақылауды қоса 

алғанда, кіруді бақылауды ұйымдастырудан тұрады. 

Үй-жай(-лар) шегінде Жалға алушы өз қауіпсіздігі мәселелеріне дербес жауап береді. 

14.5 Техникалық қызмет 

ТҚ-ке Бизнес-орталықта барлық инженерлік жүйелерді, жұмыс жағдайында Ортақ пайдалану орындарын 

қолдау және Бизнес-орталықта инженерлік жабдықтардың жұмыс істеуінің берілген параметрлерін 

қамтамасыз ету бойынша міндеттер жүктеледі. 

ТҚ ұсынылған техникалық мамандар штатымен, Менеджердің жұмыс режиміне тәулігіне 24 сағат, аптасына 

7 күн, сондай-ақ инженерлер жұмыс режимін 8 сағат, аптасына 5 күн. ТҚ- Менеджер басқарады. ТҚ 

мамандары қызмет көрсететін компаниялардың логотипі бар арнайы униформаны киеді. 

14.6 Тазалау қызметі 

Бизнес-орталықты жинау қызметі Бизнес-орталыққа іргелес жатқан аумақта және Бизнес-орталықтың Жалпы 

пайдалану орындарында тазалықты қамтамасыз етеді. 

Кешенді жинау бойынша қызметтер Бизнес-орталықтың жалпы пайдалану орындарында ғана ұсынылады. 

Жалға алушыларға раковиналар мен унитаздарға тамақ қалдықтары мен төгудің бітелуіне және Бизнес-

орталықтың сантехникалық жабдықтарының беттерінің бұзылуына ықпал ететін кез келген сұйықтықтарды 

төгуге тыйым салынады. 

14.7 Өртке қарсы қызмет 
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ӨҚҚ Бизнес-орталықтан эвакуациялау бойынша жалпы жаттығуды жылына кемінде 2 рет өткізуге жауап 

береді. Жалға алушы (Жалға Алушының қызметкерлері) жаттығуларға қатысуға, үй-жайдағы ӨҚҚ-нің барлық 

талаптарын сақтауға міндетті. 

Бизнес-орталықта өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау мақсатында Жалға алушы мен оның Мердігерлері 

міндетті: 

- өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау, сондай-ақ өртке қарсы режимді сақтау және қолдау; 

- өртке қарсы сигнализацияның жалған іске қосылуын болдырмау мақсатында қызметкерлермен үнемі 

нұсқаулық жүргізу. Түтін датчиктерінің жанында қандай да бір жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ 

ылғалдағыштарды немесе ұқсас құралдарды қосуға, шаңдауға, датчиктерді қозғалтуға, оларды өз бетінше 

тасымалдауға/қозғауға тыйым салынады; 

- от жұмыстарын жүргізу кезінде ҚТ жөніндегі инженердің келісімін алу; 

- от жұмыстарын орындау кезінде ҚТ инженерінен осы жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру наряды алу керек. 

Осы тармақта от жұмыстары деп ашық отты қолдануға, бөлшектердің (конструкция элементтерінің) ұшқын 

пайда болуына немесе заттардың, материалдар мен конструкциялардың тұтануын тудыруы мүмкін 

температураға дейін қыздыруға (электр доғасының, газ жалыны мен плазмалық доғасының энергиясын 

пайдалана отырып пісіру, кесу, дәнекерлеу, конструкцияларды, жабдықтар мен коммуникацияларды электр 

қыздырғыштармен, дәнекерлейтін шамдармен, газ және сұйық жанарғылармен қыздыру, ұшқын пайда бола 

отырып металды механикалық өңдеу) және т. б. байланысты өндірістік операциялар түсініледі; 

- бұйрық негізінде Үй-жайдағы өртке қарсы жағдайға жауапты тұлғаны тағайындау және бұйрықтың 

көшірмесін Менеджерге беру; 

-  Бизнес-орталық ішінде темекі шегуге жол бермеу; 

- көрінетін жерлерде Үй-жайда(-ларда) өрт қауіпсіздігі ережелерін, сондай-ақ эвакуациялау жоспарларын 

орналастыру. Үй-жайдың(-лардың) өрт қауіпсіздігі ережелеріне өрт қауіпсіздігіне жауапты Жалға алушының 

қызметкері қол қоюы және Жалға алушының басшысы бекітуі тиіс. Эвакуациялау жоспарлары Жалға 

алушының әрбір қызметкерінің олармен танысуға мүмкіндігі болуы үшін Үй-жайдың(-лардың) көрнекті 

орындарында орналастырылуы тиіс. 

 

Жалға алушыға тыйым салынады: 

- қандай да бір жеңіл тұтанатын, жанғыш, жарылыс қаупі бар және уытты сұйықтықтарды, материалдарды, 

заттарды Бизнес-орталықтың Үй-жайында(-ларында), Жер асты паркингінде, Жер үсті автотұрағында, Жалпы 

пайдалану орындарында сақтауға жол беруге; 

- Бизнес-орталықтың жүк лифтінің холлының есіктерін кілтке жабу. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Жалға 

алушы Бизнес-орталықта өрт дабылы іске қосылған жағдайда міндетті түрде құлпын ашумен кіруді бақылау 

жүйесін (ҚКЖ) орната алады; 

- қосылған электр жылыту құралдарын қараусыз қалдыруға; 

Бизнес-орталықтың эвакуациялық шығу есіктері және эвакуациялау жолдарындағы басқа да есіктер Бизнес-

орталықтан шығу бағыты бойынша ашылуы тиіс. 

Бизнес-орталықтың қабаттық дәліздерінен, холлдардан, фойеден, вестибюльдерден және саты торларынан 

эвакуациялық шығу есіктерінде олардың ішінен кілтсіз еркін ашылуына кедергі келтіретін ілмектер болмауы 

тиіс. 

15. Медициналық жәрдем 

15.1 Бизнес-орталықта, Бизнес-орталыққа іргелес аумақта болған жазатайым оқиға кезінде Жалға алушы 

міндетті: 

• жедел түрде 103 телефон нөміріне қоңырау шалып, жедел жәрдем шақырыңыз; 

• жазатайым оқиға туралы Менеджерді хабардар ету, бұл зардап шеккендерге тез көмек көрсетуге 

мүмкіндік береді, егер бұл қажет болса; 

• жедел жәрдем келгенге дейін зардап шегушінің жанында болу; 

• Жалға алушы, Күзет қызметі және Менеджер өкілдерінің қолы қойылған төтенше оқиға туралы үш 

жақты Акт жасау. 

16. Үй-жайда(-ларда) жөндеу жұмыстарын жүргізу тәртібі 

16.1  Барлық Жалға алушылар міндетті: 
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-  Жалға берушіден Үй-жайды(-ларды) жөндеуге/қайта жаңартуға келісім алу; 

- Жалға берушіге тартылған мердігерлердің тізімі (аты-жөні, жеке куәлігінің/төлқұжатының деректері), 

олардың жұмыстарды орындау орны мен кезеңі көрсетілген хат ұсыну, сондай-ақ қажет болған жағдайда 

тізімдерді жаңарту; 

- Бизнес-орталықтың жалпы жүйесіне араласумен байланысты жұмыстар Менеджерімен алдын ала келісу 

(суды ағызу, өрт сөндіру датчиктерін ажырату және т.б.; 

- жүк автокөлігінің кіруіне жазбаша сұрау салу және Бизнес-орталық аумағындағы қозғалыс бағыты мен 

уақыты бойынша Менеджерге нұсқаулар беру; 

- Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында келісілген жобалық құжаттардың түпнұсқасын беру 

және көшірмесін менеджерге беру; 

- Жұмыстан тыс уақытта шулы, сырлау, дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу. 

- Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне (бұдан әрі - ҚР ҚНмЕ) сәйкес және 

Менеджердің келісімімен жұмыстар жүргізу; 

- барлық жиналған құрылыс қоқыстары мен қалдықтарын күнделікті негізде шығару; 

- барлық мердігерлерді Бизнес-орталықта болу ережесімен таныстыру.  

16.2  Жалға алушылар мен олардың мердігерлеріне тыйым салынады: 

- құрылыс материалдары мен қалдықтарын тасымалдау үшін Бизнес-орталықта жолаушылар лифттерін 

пайдалану; 

- эвакуациялық жолдар мен Жалпы пайдалану орындарын құрылыс материалдарымен үйіп тастау және 

қалдықтармен ластау; 

- газ баллондары мен тез тұтанатын сұйықтықтарды бір жұмыс ауысымының қажеттілігінен асатын мөлшерде 

сақтау; 

- куәландырусыз Гидрооқшаулағыш және жылу оқшаулағыш жабындарды, электр, жылу, су құбыры, дренаж 

және кәріз желілерінің төсемдерін жабу.  

Куәландыру жасырын жұмыстарға тиісті актілерді ресімдей отырып, Менеджердің қатысуымен жүргізіледі; 

- жазбаша ескертусіз Суықпен жабдықтау жүйелерінен су құймасы; 

- өрт крандарын бөлшектеу, жобалық жағдайдан көшіру;  

- өрт дабылы датчиктерін бөлшектеу, жобалық жағдайдан көшіру және ажырату; 

- қолданыстағы жылыту, ыстық және суық сумен жабдықтау бағандарында санитарлық-техникалық 

жұмыстарды жүргізу; 

- Менеджерге алдын ала өтінішсіз үш фазалық электр қорегін қайта берілетін Үй-жайға беру; 

- сертификатталмаған материалдарды қолдану; 

- Бизнес-орталықта жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізетін мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне 

Бизнес-орталықтың аумағында лас арнайы киімде болу; 

- мердігер өкілдерінің Бизнес-орталықта жолаушылар лифттерін жұмыс киімінде пайдалануы; 

- Бизнес-орталықта алкогольдік ішімдіктерді ішу, алкоголь күйінде және есірткілік масаң күйде болу; 

- Бизнес-орталықта тұру. 

- Бизнес-орталық аумағында шулы жұмыстар, іс-шаралар және іс-қимылдар жүргізу сағат 23:00-ден 6:00-ге 

дейін. 

- Бизнес-орталық ішінде шулы және сырлау жұмыстарын жүргізу сағат 8:00-ден 19:00-ге дейін.  

17. Жалға алушының жауапкершілігі 

17.1  Жалға алушы осы Ережені бұзғаны үшін жауапты болады. 

17.2 Осы Ережені бұзғаны үшін Жалға алушыдан алынатын айыппұл санкцияларының тізбесі мен мөлшері 

Ереженің № 1 қосымшасында көрсетілген. 

17.3 Жалға беруші/Менеджер Жалға алушының қызметкерлері және/немесе Жалға алушының келушілері 

және/немесе Жалға алушының мердігерлері жол берген бұзушылықтарды актіде тіркейді. Актіні Жалға 

алушының және Күзет қызметі өкілінің қатысуымен Менеджердің өкілі жасайды. Актінің бір көшірмесі 

Жалға алушыға жіберіледі, екіншісі Күзет қызметінің өкілінде қалады, түпнұсқасы Жалға берушіде қалады. 

17.4 Жалға алушы Жалға берушінің алдында Ортақ пайдалану орындарының зақымдануы немесе Ережеде 

көзделген қоғамдық тәртіпті бұзу түрінде өзінің қызметкерлерінің не Жалға алушыға/оның мердігерлеріне 

келушілердің іс-әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал немесе залал үшін тікелей және 
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нақты залал, сондай-ақ Жалға берушінің талабы ұсынылған сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде 

өтелетін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары мөлшерінде жауапты болады. 

17.5 Жалға беруші анықталған бұзушылықтар туралы актінің негізінде Жалға алушыға жазбаша ескерту 

береді. Егер бұзушылық қайталанатын болса, Жалға беруші анықталған бұзушылықтар туралы актінің 

негізінде Жалға алушыға осы Ереженің №1 қосымшасында белгіленген мөлшерде айыппұл санкцияларын 

төлеу туралы талап қояды. Айыппұл санкциялары Жалға алушы тиісті талапты алған сәттен бастап 5 (бес) 

жұмыс күнінен кешіктірілмей, ақшалай қаражатты Жалға берушінің есеп шотына аудару жолымен төленуі 

тиіс. 

17.6 Жалға алушының қызметкері осы Ережені бұзған кезде айыппұл санкцияларын Жалға алушыға 

қолданады және соңғы төлем шоты негізінде Жалға берушіге төлеуге жатады. Жалға алушы осы Ережемен 

өзінің барлық қызметкерлерін таныстыруға міндеттенеді. 

 

 

№ 1 Қосымша 

 

 

БИЗНЕС-ОРТАЛЫҚТЫҢ НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІН  

БҰЗҒАНЫ ҮШІН АЙЫППҰЛ САНКЦИЯЛАРЫ 

 

№  Бұзушылықтар тізбесі  Бұзушылық  

1 Белгіленбеген жерде темекі шегу (оның ішінде электрондық темекі) 10 АЕК 

2 Автокөлікті қою ережелерін сақтамау  10 АЕК 

3 Жол таңбаларын сақтамау 10 АЕК 

4 Бизнес-орталық аумағында белгіленген жылдамдықты арттыру  10 АЕК 

5 Бизнес-орталықта лифтілерді пайдалану ережелерін бұзу  10 АЕК 

6 Қоқысты жою тәртібін бұзу, Бизнес-орталықта Ортақ пайдаланылатын 

жерлерді үйіп тастау 

10 АЕК 

7 Жалпы пайдалану орындарында құрылыс материалдарын төгу және 

жинау 

10 АЕК 

8 Жалпы пайдаланылатын орындарда, Бизнес-орталықтың қасбетінде 

жарнамалық маңдайшаларды, баннерлерді, стенділерді келіспей 

орналастыру 

10 АЕК 

9 КБҚ-сіз эвакуациялау жолдарында есіктердің болуы 10 АЕК 

10 Эвакуациялық шығу жолдары мен лифт холлын үйіп тастау 10 АЕК 

11 Жалға алушының немесе оның мердігерінің кінәсінен өртке қарсы 

сигнал берудің жалған іске қосылуы 

10 АЕК 

12 Жалға алушының немесе оның мердігерінің жөндеу жұмыстарын 

жүргізу қағидаларын бұзуы 

10 АЕК 

13 Кіру карталарын жоғалту 10 АЕК 

 

Жоғарыда аталған кез келген бұзушылықтарды жою мерзімі анықталған бұзушылықтар туралы акт 

жасалғаннан кейін дереу басталады. 
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1. Terms, definitions and abbreviations 

 

Lessor – “Estate Management Company” JSC 

 

Lessee – an individual, individual entrepreneur or legal entity temporarily using the premises and / or parking area 

(parking spaces) located in the building of the Business center on the basis of a lease agreement and on a fee basis 

 

Building/Business center – a Business center with the adjacent territory owned by the Lessor by the right of 

ownership 

 

Lease agreement – a lease agreement, all its annexes, as well as additional agreements that are an integral part of the 

lease agreement, based on the requirements of the current legislation of the Republic of Kazakhstan, concluded 

between the Lessor and the Lessee 

 

Premises – a part of the Building leased to the Lessee under the terms of the Lease agreement 

 

Parking or Ground Parking – ground or underground parking spaces on the territory of the Building leased by the 

Lessee from the Lessor 

 

Manager – an employee who provides management of the Business center, its services, with the provision of service 

for Lessees 

 

Public areas – areas of the Business center accessible to employees, partners, customers, visitors, guests, 

representatives of the Lessor and the Lessee, other lessees, in the manner prescribed by the Lessor (lobbies, halls, 

corridors, vertical spans, sanitary facilities, parking, etc.), except for the leased Premises 

Damage – damage or destruction to the Premises and / or Building, any utilities of the Building, etc. 

 

Visitors – guests of the Lessee and other persons invited by the Lessee 

 

TS – Technical service of the Business center 

 

FS – Firefighting service of the Business center 

 

SM – Safety measures 
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2. General provisions 

2.1 Present rules of procedure of business center (hereinafter- the Rules) establish the procedure of Business centers 

owned by the Lessor. 

2.2 The Rules are designed to protect health, life and property of the Lessor, the Lessee and the Visitors of the Business 

center and to create favorable working conditions, environmental protection and fire safety in the Business center. 

2.3 The Rules define the order of interaction between the Lessor, the Manager, the Lessees and the Visitors of the 

Business center for its optimal use. 

2.4 The rules are an integral part of the Lease agreements and are binding on Lessees in full regardless of their legal 

form. 

3. General rules  

It is requested to understand the following requirements providing for security and comfortable stay in the Business 

center: 

 

All Lessees of the Business center must: 

3.1 In case of emergency, contact the emergency services of Almaty city by contact phone numbers and the Manager 

at the same time; 

3.2 Not clutter the Public areas, evacuation corridors and exits of the Business center with furniture and garbage; 

3.3 In written form, agree with the Lessor on installation of advertising signs, banners and stands in Public areas and 

on the facade of the Business center, as well as on changes to the exterior of the Premises and the facade of the 

Business center; 

3.4 Smoke (including e-cigarettes) only in a specially designated area adjacent to the Business center, as specified in 

Annex No. 1 to the Rules; 

3.5 Comply and ensure compliance by the employees, the partners, the customers, the visitors and guests to the sanitary 

and epidemiological norms and rules, safety regulations, rules of civil defense, rules for the operation of electrical 

appliances and electrical installations, fire safety regulations and to be responsible for violation of such requirements. 

3.6 Develop organizational measures and to conduct personnel training in emergency situations, to train personnel to 

act in such emergency situations as well as to familiarize them with the location of all emergency exits and evacuation 

routes from the Premises. It is possible to contact the Manager to develop such activities. The Manager is ready to 

assist every Lessee in such development. 

 

The following is prohibited to perform in the Business center and on adjacent territory: 

3.7 To bring and store flammable, chemical or explosive liquids and substances and firearms; 

3.8 To use defective or excessive electrical equipment; 

3.9 To place heavy objects with the weight exceeding 400 kg/m2 in the distribution of the area of the Premises without 

the consent of the Lessor in the Building/Premises. The Lessor reserves the right to determine the position and size of 

the space for the installation of heavy objects in the Premises which should be placed on special supporting devices 

for weight distribution; 

3.10 To dispose of garbage in the sewers of the Business center and to not leave garbage and waste in places 

unintended for this purpose in the Building and in Public areas; 

3.11 To carry out any political propaganda, to collect signatures and votes, to conduct trade and other similar actions 

in the Public areas of the Business center; 

3.12 To take photos and videos in the Public areas of the Business center without prior approval of the Lessor. 

4. Access to the Business center 

4.1 The Business center has access control in order to normalize the access of Lessees and Visitors of the Business 

center, to prevent theft and unauthorized removal (export) and import of property and tangible assets, as well as to 

address other issues related to the security of Lessees, their Visitors and property. 

 

Access to the Business center is as follows: 

• through the main entrance of the Business center and then through the turnstiles which are equipped with Access 

Control System; 

• through the entrance group from the Parking lot. 
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4.2 Lessees have 24/7 access to the Business center subject to availability of access cards. In case of scheduled 

meetings and reception of guests on holidays/weekends, the Lessee must inform the Manager in writing 2 (two) 

working days in advance, attaching a list of guests. 

4.3 To access the Business center, access cards (the individual passes) are used both for the Lessees (and their 

employees) and for their Visitors. 

4.4 Contact the Manager with a written statement and a list of all employees working in the Business center for 

registration of access cards. When changing the employees, the Lessee must inform the Manager and Security service 

of the Business center about this. The Lessee must promptly notify the Manager in case of any changes in the staff of 

the Lessee. 

Each Lessee is required to provide the Manager with the names, phone numbers and addresses of two full-time 

employees who can be contacted in case of an emergency. 

 

The following validity periods are set for access cards: 

- permanent access cards are valid for the duration of the Lessee's lease of the premises of the Business center or for 

the duration of the Lessee’s employment relationship with the staff; 

- guest (one-time) access cards are issued for a single visit, only during the Lessee’s working hours, with logging of 

the Visitor’s identity document, time of entry and exit in the Service Log of Front desk of the Business center. 

4.5 In case a Lessee (or a Lessee’s employee loses or damages the access card, the Lessee must immediately make an 

application to the Manager with explanation of circumstances of loss (damage) of the access card with the date and 

time of this event.  

4.6 Guest (one-time) access card is issued for each Visitor individually and gives the right to enter the Business center 

only once, in the day of issue. Guest (one-time) access cards are issued with the verbal permission of the Lessees. 

When the Lessee’s Visitors enter using guest (one-time) cards, it is logged in the Service Log of Front desk of the 

Business center. Visitors’ exit is logged as well.  

4.7 Guest (one-time) access cards are stored at the front desk, located at the main entrance of the Business center (1st 

floor). 

4.8 In case of dismissal of employees or termination of the Lease agreement, the Lessee must hand over all access 

cards to the Manager of the Business center not later than the last working day of the dismissed employee.  

4.9 In case of non-compliance with the rules set forth in this article, the Lessee shall be responsible in accordance with 

Annex No. 1 to present Rules. 

4.10  The following persons are not allowed to enter the Business center: 

- persons under the influence of alcohol or drugs; 

- persons who do not have a permanent or temporary pass or identity document. 

5. Keys / Magnetic cards (ACS) from the rented premises. 

5.1 The Lessee must provide the Manager with a spare set of keys/magnetic cards (ACS) from all Premises in the 

Business center, if the Lessee does not have 24-hour security. A spare set of keys/magnetic cards (ACS) from the 

Lessees' Premise is stored in envelopes sealed by the Lessee's seal at the Security service of the Business center. 

Envelopes with keys/magnetic cards (ACS) can be inspected by the Lessee at any time for integrity. 

5.2 The use of this set of keys/magnetic cards (ACS) is allowed only for elimination or localization of emergency 

situations in case of absence of the Lessee in the Premises. Usage of a spare set of keys / magnetic cards (ACS) is 

immediately reported to the Lessee by the phone numbers specified by the latter to the Manager, in accordance with 

article 4 of present Rules. In each case of usage of spare keys/magnetic cards (ACS) of the Lessee, an act of opening 

the envelope is executed in the presence of an officer of Security service and the Lessee (if present) and other staff 

services of the Business center. A copy of this act is provided to the Lessee. 

5.3 In case the Lessee replaces the locking devices in the Premises, the Lessee must give the Manager a spare 

key/magnetic card (ACS). 

6. Parking and parking rules in the Business center.  

Parking on the territory of the Business center is a paid service. For Lessees of the Business center, the numbers of 

Parking spaces on the Ground Parking and their quantity are determined by the Lease agreement.  
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6.1 Distribution of the Parking spaces allocated by the Lessor in the Parking area and control of their use is carried 

out directly by the Lessee. 

6.2 The entrance of the Lessee's vehicles to the Parking area of the Business center is carried out only if the Lease 

agreement provides for the Lessee to rent Parking spaces in the Parking area of the Business center. 

6.3 The entrance of the Lessee's vehicles to the Parking area of the Business center is carried out on the side of the 

Business center where the barrier is installed, and the security officer is located.  

6.4 The entrance of the vehicles of the Visitors of the Lessee (without unloading) to the Parking area of the Business 

center is permitted only after prior verbal notification of the Security service of the Business center. Parking of vehicles 

of specified persons should be temporary and only on the guest parking spaces of the Parking area, specified by the 

Security service of the Business center, or on the Lessee’s Parking spaces.  

6.5 Vehicles of the Lessee or the Lessee's Visitors, carrying out the delivery of cargo and other tangible assets to the 

Lessee, stop at the place of unloading. 

6.6 The Lessee and the Visitors of the Lessee are prohibited to park vehicles in other people's Parking spaces and/or 

guest parking spaces not specified by the Security service, and during unloading goods – not at the place of unloading. 

6.7 Vehicular traffic on Parking area of the Business center and adjacent territory is carried out at speeds not exceeding 

5 (five) km/h. The drivers of the Lessee or the Visitors of the Lessee must observe traffic regulations of the Republic 

of Kazakhstan and the road markings and are required to stop on demand of the Security service of the Business 

center. 

6.8 It is forbidden to smoke, litter, leave vehicles idling with the engine running for more than 5 (five) minutes on the 

territory of the Ground Parking. It is not allowed to leave vehicles in a faulty condition (leakage of oil, brake fluid, 

antifreeze, etc.). The Lessee is not allowed to repair vehicles on the territory of the Ground Parking of the Business 

center. In case of urgent repair, the Lessee must notify the Manager, and, after obtaining approval, perform urgent 

repair, cleaning the territory from dirt and litter afterwards.  

6.9 If the Lessee needs to leave the vehicle on the Ground Parking spaces rented by him for a period of more than 3 

(three) calendar days, the Lessee must notify the Manager in writing. 

6.10 Control over compliance with the Rules set forth in this article is entrusted to the Security service of the Business 

center.  

6.11 In case of non-compliance with the rules set forth in this article, the Lessee shall be responsible in accordance 

with Annex No. 1 to present Rules. 

7. Arrival and departure of Lessees to / from the Premises. 

The procedure of arrival/departure of Lessees to/ from the Premises of the Business center is as follows: 

7.1 It is needed to inform the Manager about the arrival or departure in writing 3 (three) working days before the date 

of arrival or departure to/from the Premises. Arrival/departure to/from the Premises of the Business center is permitted 

only on weekdays from 7:00PM to 01:00AM or on weekends/public holidays. 

7.2 In order to avoid damage to the Public areas, it is necessary to take appropriate measures to protect the elevators, 

floors, ceilings and walls of the Public areas of the Business center with cardboard, plastic foil, etc. during the 

unloading or loading of property, equipment and materials. 

7.3 After the arrival or departure procedure, the Lessee must clear the Premises and Public areas of garbage and foreign 

objects. 

7.4 Upon departure, the keys to the Premises and access cards of all employees of the Lessee must be given to the 

Manager and the access control system to the office space must be dismantled. 

8. Import and export of goods and materials. 

8.1 Import and export of the Lessee’s goods and materials including the delivery of everyday items (drinking water, 

stationery, small loads, consumables, etc.) to the territory of the Business center is carried out at the loading station. 

8.2 Import and export of the Lessee's goods and materials is carried out by using only the fire escapes of the Business 

center. Using passenger elevators of the Business center for the transportation of goods is strictly prohibited. 

8.3 Works on import/export of goods and materials should not create any inconvenience for the Lessor, other Lessees 

and Visitors of the Business center or interfere with the normal functioning of the Business center. The Lessee shall 

bear all associated costs and expenses. 
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During the import/export of goods and materials to/from the Business center, the Lessee is responsible for the 

following: 

- During transportation of large-size materials, furniture and equipment around the Business center and adjacent 

territory and during arrival/departure to/from the Premises, the Lessee (or his chosen shipping company) is responsible 

for causing any damage to the Lessor and/or other Lessees and/or third parties by his actions/inactions (or the 

actions/inactions of his chosen shipping company); 

- The Lessee is responsible for ensuring that the chosen shipping company has all the necessary licenses to carry out 

works/services; 

- The renter is responsible for cleaning up boxes and other garbage, including that left by the shipping company. All 

packaging containers from the delivered furniture and equipment or other bulk waste must be removed from the 

Business center and disposed of by the Lessee at his own expense. It is forbidden to leave packaging materials (paper, 

sawdust, plywood, boxes, boards, etc.) in the Public areas of the Business center. The Manager has the right to suspend 

the above works performed by the Lessee and /or the shipping company chosen by the Lessee in violation of present 

Rules until such violations are eliminated. All Damages and/or material loss caused by the Lessee and /or the shipping 

company chosen by the Lessee as a result of import and export of goods and materials to/from the Business center or 

caused by the items belonging to the Lessee, shall be repaired at the Lessee's expense and/or reimbursed by the Lessee.  

8.4 An Act determining amount of damage and/or loss and the order of its elimination/compensation of the Lessee 

shall be made about damage and/or material loss caused by representatives of the Lessor, the Lessee, the Manager or 

the shipping company (if any). 

9. Elevators. 

9.1 The Business center is equipped with elevators for passenger transportation.  

It is strictly forbidden to use the passenger elevators of the Business center to move any loads, boxes, etc., as well as 

to transport ready-made food products that emit odor; chemical, toxic and explosive substances. 

9.2 The Lessee and his employees shall not overload the elevators of the Business center and shall consider their 

maximum permissible load indicated on the wall of the elevator cabin. 

9.3 All elevators of the Business center are equipped with two-way communication with the elevator service company. 

In the event of an emergency stop of the Elevator cabin, please remain calm, press the call button and wait for a 

response on the necessary actions before the arrival of the duty elevator mechanic to take measures to repair the 

elevator. 

It is forbidden to open the doors of the Elevator of the Business center and try to get out of it, even if the Elevator 

stopped directly on the floor.  

Remain calm and follow the instructions of the duty officer or elevator mechanic. 

9.4 In case of non-compliance with the rules set forth in this article, the Lessee shall be responsible in accordance 

with Annex No. 1 to present Rules. 

10. Garbage collection/disposal. 

10.1 Lessees are allowed to store municipal waste and trash in designated areas for the collection of waste and garbage 

located in the territory adjacent to the Business center (in the backyard).  

10.2 Cardboard boxes should be disassembled and stacked in a container specially designed for this purpose, located 

in the territory adjacent to the Business center (in the backyard). 

10.3 Lessees take out bulk waste and construction garbage from the territory of the Business center independently at 

their own expense. Until the date of removal agreed with the Manager, the Lessee stores garbage in the Premises.  

10.4 It is forbidden to store any garbage in Public areas as well as to dump and store bulk and construction waste in 

containers for municipal waste. In case of non-compliance with the rule set forth in this article, the Lessee shall be 

responsible in accordance with Annex No. 1 to present Rules. 

11. Rules for the Premises. 

11.1 The Lessee must familiarize employees, visitors, partners, customers and guests with the rules of presence and 

carrying out works in the Business center. 
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12. Mail delivery 

12.1 Mail addressed to the Lessee is delivered through the main entrance of the Business center by couriers and is left 

at the front desk of the Business center. 

12.2 Mail addressed to the Lessee (or employees of the Lessee) which requires a receipt is delivered directly to the 

addressee. In this case, the courier should be registered as a visitor of the Business center. 

13. Lost and found. 

13.1 All things and objects forgotten by the Lessee or the Lessee’s Visitors in the Public areas of the Business center 

and found by security officers or the Manager are stored at the Head of Security. 

13.2 All finds found inside the Business center are marked with the location, date and time of their discovery. 

14. Services of the Manager. 

To provide services in the Business center, the Manager has the following services: 

- Technical service; 

- Occupational Health and Safety service; 

- Cleaning service; 

- Firefighting service; 

- Front desk service. 

14.1 Building manager 

Manager in the Business Center provides the provision of all necessary services for Lessees and considers their 

questions, suggestions and complaints. 

During off-hours, as well as on weekends and public holidays, there is a duty shift of technicians, Security service 

officers and cleaning service specialists in the Business Center. 

Front desk service working time is Monday to Friday, 9:00AM- 6:00PM. On the rest of the days, a dispatcher on duty 

receives the phone calls. 

14.2 Payment for utility services 

The amount of monthly payment for the consumption of municipal water and sanitation services is paid by the Lessee 

according to meter readings. 

The amount of monthly payment for the consumption of municipal water and sanitation services is paid by the Lessee 

according to meter readings.  

Also, the Lessee shall reimburse a Lessee’s share of the heating value during the heating season to the Lessor:  

The calculation is performed according to the formula: 

D= Sар/Sgross*K, where 

D - the amount of the Lessee's share of the heating value; 

Sар - the area of premises leased by the Lessee; 

S gross - the areas leased in the Building; 

К - heating costs in the Building according to invoices of the utility supplier. 

 

The Lessee's obligation to the electricity consumed in the Building is defined as follows: 

− in the Premises- according to indications of meters; 

− electricity consumed by power equipment, elevators, chillers, duty night lights and other auxiliary equipment 

necessary for the normal functioning of the Building is distributed to all Lessees according to the formula: 

E share = Qw/o m /S gross * Sla * T, where 

E share is the amount of the Lessee's share of electricity, excluding consumption by meters of all Lessees of the 

Building (tenge); 

Qw/o m is the amount of electricity consumed in the Building (in kW/h) excluding consumption by meters of Lessees; 

S gross is the areas leased in the Building; 

Sla – the area of the Lessee's Premises. 

T is the average tariff for 1 kW/h according to the invoice of the electricity supplier. 

14.3 Functions of the front desk service: 

• visitors’ registration; 

• informational support; 

• acceptance of Lessees’ applications and transmitting requests to the relevant services of the Manager; 
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14.4  Security service 

Security of Public areas of the Business center is carried out by a professional organization licensed for security 

activities contracted by the Lessor. 

The functions of the Security service are to organize access control to the Building (including: Public areas, Premises, 

Ground Parking and area adjacent to the Business center), including round-the-clock video surveillance. 

Within the Premises, the Lessee is solely responsible for his own safety. 

14.5 Technical service 

TS is tasked with maintaining all engineering systems in the Business center, keeping Public areas in working order 

and ensuring the specified parameters of the functioning of engineering equipment in the Business center. 

TS is represented by a staff of technical specialists of the Manager working 24/7, as well as engineers working 8 hours 

and 5 days a week. TS is managed by the Manager. TS specialists wear a special uniform with the logo of the service 

companies. 

14.5  Cleaning service 

Cleaning service of the Business center ensures that the Business center's adjacent area and Public areas are kept clean. 

Comprehensive cleaning services are only available in the public areas of the Business center. 

Lessees are prohibited from draining food waste and any liquids that contribute to clogging the drain and damaging 

the surfaces of the plumbing equipment of the Business center, into sinks and toilets. 

14.6  Firefighting service 

FS is responsible for conducting general training on evacuation from the Business center at least 2 times a year. The 

Lessee (employees of the Lessee) must participate in trainings and to observe all requirements of FS in the Premises. 

In order to comply with the rules of fire safety in the Business center, the Lessee and his Contractors must: 

- comply with fire safety requirements, as well as to observe and maintain the fire regime; 

- conduct regular briefings with employees in order to prevent false alarms.  It is forbidden to carry out any work near 

the smoke sensors, as well as to include humidifiers or similar devices, disperse dust, touch the sensors, carry/move 

them; 

- obtain the approval of the SM engineer during hot works; 

- during performance of hot works, receive the order of the admission on carrying out these works from the SM 

engineer. By hot works, this paragraph refers to the production operations associated with the use of open fire, sparking 

or parts (structural elements) heating to temperatures that can cause ignition of substances, materials and structures 

(welding, cutting, soldering using the energy of an electric arc, gas flame and plasma arc, heating structures, equipment 

and communications electric heaters, blowtorches, gas and liquid burners, metal machining with the formation of 

sparks), etc.; 

- appoint, on the basis of the order, the person responsible for a fire condition in the Premises and transfer a copy of 

the order to the Manager; 

- not allow smoking inside the Business center; 

- place fire safety regulations, as well as evacuation plans in prominent places of the Premises. Fire safety regulations 

for the Premises must be signed by the Lessee's employee responsible for fire safety and approved by the Lessee's 

supervisor. Evacuation plans should be posted in prominent places of the Premises so that each employee of the Lessee 

has the opportunity to familiarize with them. 

 

The Lessee is forbidden to: 

- allow storage of any flammable, combustible, explosive and toxic liquids, materials and substances in the Premises 

of the Business center, Underground Parking, Ground Parking, Public areas; 

- lock the doors from the lobby of the freight Elevator of the Business center. To ensure security, the Lessee may 

install an access control system (ACS) with mandatory unlocking in case of fire alarm in the Business center; 

- leave working electric heaters unsupervised. 

The doors of the emergency exits of the Business center and other doors on the escape routes must be opened in the 

direction of the exit from the Business center. 

The doors of emergency exits from the floor corridors of the Business center, halls, foyers, lobbies and stairwells 

should not have locks that prevent their free opening from the inside without a key. 
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15. Medical help 

15.1 In case of an accident that occurred in the Business center or on the area adjacent to the Business center, the 

Lessee must: 

• immediately call an ambulance by calling 103; 

• notify the Manager of the accident, which will quickly provide assistance to the victims, if necessary; 

• stay close to the victim until the ambulance arrives; 

• draw up a tripartite Act on an emergency, signed by representatives of the Lessee, Security service and the 

Manager. 

16. The order of repair works in the Premises. 

16.1  All the Lessees must: 

- get approval for repair/reconstruction of the Premises from the Lessor; 

- provide the Lessor with a letter indicating the list of contractors involved (name, identity card/passport), place and 

period of works, as well as to update the lists, if necessary; 

- coordinate works related to the intervention in the general systems of the Business center (water drain, fire sensors 

turning off, etc.) with the Manager beforehand; 

- provide written requests for the entry of trucks and follow the instructions of the Manager on the time and route of 

movement in the Business center; 

- provide the original of project documents approved by the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan, and 

transfer a copy to the Manager; 

- carry out noisy works, painting and welding works outside working hours. 

- carry out works in accordance with the building codes of the Republic of Kazakhstan (hereinafter SNiP RK) and 

with the approval of the Manager; 

- remove all accumulated construction garbage and waste on a daily basis; 

- familiarize all contractors with the rules of presence in the Business center.  

16.2  The Lessees and their contractors are forbidden to: 

- use passenger elevators of the Business center for transportation of building materials and waste; 

- clutter and contaminate evacuation routes and Public areas with construction materials and waste; 

- store gas cylinders and flammable liquids in an amount exceeding the need for one work shift; 

- close waterproofing and heat-insulating coverings, electric gaskets, heating, water, drainage and sewer networks 

without certification.  

A survey with participation of the Manager is made with registration of the corresponding acts for concealed works; 

- drain water from cooling systems without written notice; 

- dismantle, transfer of fire hydrants from the design position;  

- dismantle, transfer from the design position and disconnection of fire alarm sensors; 

- carry out sanitary and technical works on the operating rising mains of heating and hot and cold water supply; 

- supply of three-phase power supply to the reconstructed premises without prior application to the Manager; 

- use of non-certified materials; 

- for employees of contractors carrying out repair and construction works in the Business center, to be present in the 

Business center wearing dirty working clothes; 

- use passenger elevators in the Business center by contractors' representatives wearing working clothes; 

- drink alcoholic beverages, being under the influence of alcohol and in a state of intoxication in the Business center; 

- accommodate in the Business center. 

- carry out noisy work and activities in the Business center from 11:00PM to 6:00AM. 

- carry out noisy and painting works inside the Business Center from 8:00AM to 7:00PM.  

17. Responsibility of the Lessee 

17.1 The Lessee is responsible for violation of present Rules. 

17.2 The list and amount of penalties charged to the Lessee for violation of present Rules is specified in Annex No. 1 

to the Rules. 

17.3 The Lessor / the Manager records violations committed by the Lessee's employees and/or visitors of the Lessee 

and / or contractors of the Lessee in the Act. The act is drawn up by the representative of the Manager in the presence 
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of the Lessee and a representative of the Security service. One copy of the Act is sent to the Lessee, the second remains 

with the representative of the Security service and the original remains with the Lessor. 

17.4 The Lessee is responsible to the Lessor for any damage or loss caused by acts or omissions of his employees or 

visitors of the Lessee and/or his contractors, such as direct and actual damage of Public areas or violations of public 

order as provided in the Rules, and repair works, refundable within 3 (three) calendar days from the date of the Lessor’s 

request. 

17.5 The Lessor shall issue a written warning to the Lessee based on the Act of detected violations. If the case of 

violation is repeated, the Lessor, on the basis of the Act of detected violations, shall make the Lessee a claim for 

payment of penalties in the amount established in Annex No. 1 to present Rules. Penalties must be paid by transferring 

funds to the account of the Lessor, no later than 5 (five) working days from the date of receipt of the relevant 

requirements by the Lessee. 

17.6 In case of violation of present Rules by an employee of the Lessee, penalties shall be applied to the Lessee and 

shall be payable to the Lessor on the basis of the invoice issued by the latter. The Lessee undertakes to familiarize all 

his employees with present Rules with signed acknowledgement. 

 

 

Annex No. 1 

 

 

PENALTIES 

FOR VIOLATION OF RULES AND REGULATIONS OF THE BUSINESS CENTER 

 

 

No.  List of violations  Violation  

1 Smoking in undesignated areas (including e-cigarettes) 10 MCI 

2 Non-compliance with the rules of parking vehicles  10 MCI 

3 Non-compliance with road markings 10 MCI 

4 Exceeding the speed limit on the territory of the Business center  10 MCI 

5 Violation of the rules of use of elevators in the Business center  10 MCI 

6 Violation of the order of waste disposal, cluttering Public areas of the Business 

center 

10 MCI 

7 Dumping and storage of building materials in public areas 10 MCI 

8 Uncoordinated placement of advertising signs, banners or stands in Public 

areas or on the facade of the Business center 

10 MCI 

9 Presence of doors on the escape routes without ACS 10 MCI 

10 Clutter of emergency exits and elevator lobby 10 MCI 

11 False fire alarm triggered by the fault of the Lessee or his Contractor 10 MCI 

12 Violation of the rules of repair work by the Lessee or his Contractor 10 MCI 

13 Loss of access cards  10 MCI 

 

Term of elimination of any of the above violations occurs immediately after drawing up the Act of the 

detected violations. 


