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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 Торгово-гостиничного комплекса. 

 

Здание/ТГК – Торгово-гостиничный комплекс «Туркестан», с прилегающий к нему территорией, 

принадлежащий 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 

 

Менеджер - сотрудник, обеспечивающий управление ТГК, его службами, с предоставлением сервисного 

обслуживания для Арендаторов 

 

Места общего пользования - площадь территории ТГК, 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 ТГК. 

 

ППС – Противопожарная служба ТГК 

 

ТБ – Техника безопасности. 
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2. Основные положения 

2. 1 Настоящие Правила распорядка ТГК (далее – Правила) устанавливают распорядок и порядок 

функционирования ТГК. 

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

Посетителей ТГК, создания благоприятных условий труда, охраны окружающей среды и пожарной 

безопасности в ТГК. 

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

Посетителей ТГК 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 ТГК: 

Все Арендаторы ТГК 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 ТГК; 

3. 3  Письменно согласовывать с Арендодателем монтаж рекламных вывесок, баннеров и стендов в 

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

фасад ТГК; 

3. 4  Курить (в том числе электронные сигареты) только в специально отведенном для этого месте: на 

прилегающей к ТГК территории; 

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 ТГК 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 ТГК и не оставлять мусор, отходы в непредусмотренных для этой 

цели в Здании и в Местах общего пользования; 

3. 11 Осуществлять в Местах общего пользования ТГК любую политическую пропаганду, сбор подписей, 

голосов, торговлю и прочие подобные действия; 

3. 12 Осуществлять в Местах общего пользования ТГК фото и видеосъемку без предварительного 

согласования с Арендодателем. 

4. Доступ в ТГК 

4. 1 Рабочее время ТГК с 09:00 до 20:00 часов. Допуск работников арендатора после 20:00 

осуществляется с предварительного согласования с Менеджером путем направления письменного 

уведомления за 2 (два) рабочих дня с приложением списка работников.  

4. 2 На территорию ТГК не допускаются: 
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- лица, находящиеся в алкогольном состоянии или в состоянии наркотического опьянения; 

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

Процедура заезда/выезда Арендаторов в/из Помещения(-ий) ТГК осуществляется следующим образом: 

5. 1 Использование Парковки в целях долгосрочного хранения автомобилей без предварительного 

письменного согласия Арендодателя разрешается только для специального транспорта (скорая, пожарная, 

МЧС) и сотрудников администрации. Заезд и выезд Арендаторам разрешается только на погрузку и 

выгрузку товаров (не более чем 20 мин). 

5. 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 ТГК при помощи картона, пленки, и т.д. 

5. 3 После процедуры въезда или выезда Арендатору необходимо освободить Помещение(-я) и Места 

общего пользования от мусора и посторонних предметов. 

5. 4 При выезде сдать ключи от Помещения(-ий) Менеджеру. 

6. Ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей. 

6. 1 Ввоз и вывоз на территорию ТГК товарно-материальных ценностей Арендатора, включая доставку 

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

и др.), осуществляется на погрузочной станции. 

6. 2 Ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей Арендатора осуществляется посредством 

использования только пожарных лестниц ТГК, использование пассажирских лифтов ТГК для перевозки 

грузов строго запрещается. 

6. 3 Работы по ввозу/вывозу и вносу/выносу товарно-материальных ценностей не должны создавать 

какие-либо неудобства для Арендодателя, других Арендаторов и Посетителей ТГК или мешать нормальному 

функционированию ТГК. Арендатор несет все сопряженные с этим затраты и расходы. 

При осуществлении ввоза/вывоза товарно-материальных ценностей в/из ТГК Арендатор несет следующую 

ответственность: 

- При транспортировке по ТГК и по прилегающей к ТГК 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 ТГК и утилизированы Арендатором за свой счет. Запрещается оставлять 

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

пользования ТГК. 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 ТГК или нанесенные предметами, принадлежащими Арендатору, должны 

ремонтироваться за счет Арендатора и/или возмещаться за счет Арендатора.  

6. 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. 

7. Лифт. 

 Запрещается использовать пассажирские лифты ТГК для перемещения каких-либо грузов, коробок и прочего, 

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

вещества!!! 
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7. 1 Арендатор, а также его сотрудники не должны перегружать лифты ТГК и должны учитывать их 

максимально допустимую нагрузку, указанную на стене кабины лифта. 

Запрещается самостоятельно открывать двери кабины лифта ТГК и пытаться самостоятельно выйти из нее, 

даже если кабина лифта остановилась непосредственно на этаже!  

Необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям дежурного сотрудника или механика по 

лифтовому оборудованию! 

7. 2 В случае несоблюдения правил, изложенных в настоящей статье, Арендатор несет ответственность, 

согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам. 

8. Сбор/утилизация мусора. 

8. 1 Арендаторам разрешается складировать только обычные бытовые отходы и мусор в специально 

отведенных местах для сбора отходов и мусора, находящихся на территории, прилегающей к ТГК (на заднем 

дворе).  

8. 2 Картонные коробки должны быть разобраны и сложены в контейнер, специально для этого 

предназначенный, находящийся на территории, прилегающей к ТГК (на заднем дворе). 

8. 3 Арендаторы вывозят крупногабаритный мусор и строительный мусор с территории ТГК только 

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

хранит мусор в Помещении(-ях).  

8. 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. 

9. Правила для Помещения(-ий). 

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

и осуществления работ в ТГК. 

10. Бюро находок. 

10. 1 Все вещи и предметы, забытые Арендатором, Посетителями Арендатора в Местах общего 

пользования ТГК, и найденные сотрудниками службы охраны или Менеджера, хранятся у Начальника 

охраны. 

10. 2 Все находки, найденные внутри ТГК, маркируются с указанием места, даты и времени их 

обнаружения. 

11. Службы Менеджера. 

Для предоставления услуг в ТГК, Менеджер располагает следующими службами: 

- Техническая служба; 

- Служба охраны труда и техники безопасности; 

- Служба уборки; 

- Противопожарная служба; 

11. 1 Менеджер здания 

Менеджер в ТГК 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 ТГК находится дежурная смена технических 

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

11. 2 Служба охраны 

Охрана Мест общего пользования ТГК 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 ТГК территорию), включая 

круглосуточное видеонаблюдение. 

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

11. 3 Техническая служба 
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На ТС возлагаются задачи по поддержанию всех инженерных систем в ТГК, Мест общего пользования в 

рабочем состоянии и обеспечению заданных параметров функционирования инженерного оборудования в 

ТГК. 

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. 

11. 4 Служба уборки 

Служба уборки ТГК обеспечивает чистоту на прилегающей территории и в Местах общего пользования. 

Услуги по комплексной уборке предоставляются только в Местах общего пользования ТГК. 

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

способствующие засорению слива, и повреждению поверхностей сантехнического оборудования ТГК. 

11. 5 Противопожарная служба 

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

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

ях). 

С целью соблюдения правил противопожарной безопасности в ТГК 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 ТГК; 

- 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) ТГК, Подземном паркинге, Наземной парковке, Местах общего 

пользования; 

- закрывать на ключ двери из холла грузового лифта ТГК. Для обеспечения безопасности Арендатор может 

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

сигнализации в ТГК; 

- оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы. 

Двери эвакуационных выходов ТГК и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению 

выхода из ТГК. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров ТГК, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток 

не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

12.Медицинская помощь 

При несчастном случае, произошедшем в ТГК, на территории, прилегающей к ТГК, Арендатор обязан: 
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• 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. 

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

13. 1 Все Арендаторы обязаны: 

- получить согласование на ремонт/реконструкцию в Помещении(-ях) у Арендодателя; 

- 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 ТГК 

(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 ТГК; 

- 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 ТГК.  

13. 2 Арендаторам и их подрядчикам запрещается: 

- использование пассажирский лифта в ТГК 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 ТГК, находиться на 

территории ТГК в грязной спецодежде; 

- использование пассажирских лифтов в ТГК представителями подрядчиков в рабочей одежде; 

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

опьянения в ТГК; 

- проживание в ТГК (за исключением вида деятельности). 

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

- проведение шумных и покрасочных работ внутри ТГК с 9:00 ч. до 20:00 ч.  

14.Ответственность Арендатора 

14. 1 Арендатор несет ответственность за нарушение настоящих Правил. 
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14. 2 Перечень и размер штрафных санкций, взимаемых с Арендатора за нарушение настоящих Правил, 

указан в Приложении № 1 к Правилам. 

14. 3 Арендодатель/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. 

14. 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 прямого и действительного ущерба, а также ремонтно-восстановительных работ, 

возмещаемых в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления требования Арендодателя. 

14. 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. 

14. 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 ПРАВИЛА РАСПОРЯДКА ТГК 

 

№  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 ТГК 10 МРП 

5 Нарушение правил пользования лифтами в ТГК  10 МРП 

6 Нарушение порядка удаления отходов, загромождение Мест общего 

пользования в ТГК 

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 ТГК 

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 

 

Срок устранения любого из вышеперечисленных нарушений наступает немедленно после 

составления Акта. 

 

 

«Estate Management Company» АҚ басқармасымен  

БЕКІТІЛДІ 
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«Estate Management Company» АҚ 

 «ТҮРКІСТАН» САУДА-ҚОНАҚ ҮЙ КЕШЕНІНІҢ ТӘРТІП  
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Алматы 2019ж. 
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1. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар  

 

Жалға беруші - «Estate Management Company» АҚ 

 

Жалға алушы – жалға алу шарты негізінде уақытша, ақылы негізде Сауда-қонақ үй кешенінің ғимаратында 

орналасқан үй-жай(-лар)ды және/немесе паркингтерді (орынтұрақ орындарын) өтеулі негізде пайдаланатын 

жеке тұлға, жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға. 

 

Ғимарат/СҚК – Жалға берушіге меншік құқығында тиесілі, «Түркістан» сауда-қонақ үй кешені мен іргелес 

аумақ. 

 

Жалға беру шарты - жалға алу шарты, оның барлық қосымшалары, сонымен қатар Жалға беруші мен Жалға 

алушы арасында жасалған, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына 

негізделген жалға алу шартының ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдер. 

 

Үй-жай(-лар) - Жалға алу шартының талаптарына сәйкес Жалға алушыға жалға берілген              Ғимараттың 

бөлігі  

 

Менеджер - Жалға алушыларға сервистік қызмет көрсетумен СҚК, оның қызметтерін басқаруды қамтамасыз 

ететін қызметкер    

 

Ортақ пайдаланылатын орындар - жалға алынатын Үй-жайды қоспағанда Жалға беруші белгілеген 

тәртіпте қызметкерлерге, әріптестерге, клиенттерге, келушілерге, қонақтарға, Жалға беруші мен Жалға 

алушылардың өкілдеріне, басқа Жалға алушыларға қол жетімді СҚК аумағының алаңы (вестибюльдер, 

холлдар, дәліздер, тік аралықтар, санитариялық тораптар, автотұрақ және басқа орындар). 

Зақымдар - Үй-жайды және/немесе Ғимаратты, Ғимараттың кез-келген инженерлік коммуникацияларын 

және т.б. бұзу, қирату, бүлдіру 

 

Келушілер - Жалға алушының қонақтары және Жалға алушы шақырған басқа да адамдар. 

 

ТҚ – СҚК техникалық қызметі. 

 

ӨҚҚ – СҚК Өртке қарсы қызметі.  

 

ҚТ – Қауіпсіздік техникасы. 
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2. Негізгі ережелер 

 

2. 1 Осы СҚК-нің Тәртіп ережелері (бұдан әрі – Ережелер) СҚК-нің тәртібі мен жұмыс істеу тәртібін 

белгілейді.  

2. 2 Ережелер Жалға берушінің, Жалға алушының, СҚК келушілерінің денсаулығын, өмірі мен мүлкін қорғау, 

қолайлы еңбек жағдайларын жасау, қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі мақсатында құрылған. 

2. 3 Ережелер оны оңтайлы пайдалану мақсатында Жалға берушінің, Менеджердің, Жалға алушылар мен СҚК 

келушілерінің өзара әрекеттесуін айқындайды. 

2. 4 Ережелер Жалға алу шарттарының ажырамас бөлігі болып табылады және Жалға алушылар оны өздерінің 

ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан толық көлемде сақтауға міндетті. 

3. Жалпы ережелер 

 

Сізден қауіпсіздікті және СҚК-де жайлы орналасуыңызды қамтамасыз етуді көздейтін төменде келтірілген 

талаптарға түсіністікпен қарауыңызды сұраймыз: 

СҚК-нің барлық Жалға алушылары міндетті: 

3. 1 Апаттық және/немесе төтенше жағдайлар туындаған жағдайда байланыс телефондары бойынша Алматы 

қаласының төтенше жағдайлар қызметіне және бір уақытта Менеджерге жүгінуге; 

3. 2 Ортақ пайдаланылатын орындар,  эвакуациялық дәліздер мен СҚК-ден шығу жолдарын бос заттармен, 

жиһазбен және қоқыспен бөгеп тастамауға; 

3. 3 Жалға берушімен Ортақ пайдаланылатын орындар мен СҚК-нің қасбетіндегі жарнамалық маңдайша, 

баннерлер мен стендтерді монтаждауды, сондай-ақ Үй-жай(-лар)дың сыртқы көрінісі мен СҚК қасбетіне 

өзгерістер енгізуді жазбаша түрде келісуге; 

3. 4 Тек бұл үшін арнайы белгіленген жерде: СҚК-ге іргелес аумақта темекі (электронды темекілерді қоса 

алғанда) шегуге; 

3. 5 Санитарлық-эпидемиологиялық нормалар мен ережелерді, қауіпсіздік техникасын, азаматтық қорғаныс 

ережелерін, электр аспаптары мен электр қондырғыларын пайдалану ережелерін, өрт қауіпсіздігі 

нормаларын сақтауға және өз жұмыскерлерінің, әріптестерінің, клиенттерінің, келушілерінің, 

қонақтарының сақтауын қамтамасыз етуге және осы талаптардың бұзылуына жауап беруге; 

3. 6 Ұйымдастыру шараларын әзірлеуге және қызметкерлерді апаттық және төтенше жағдайлар кезінде 

оқытуға, персоналды әртүрлі шұғыл және төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимылдарға оқытуға, сондай-

ақ Үй-жай(-лар)дан барлық апаттық шығу және эвакуациялау маршруттарының орналасқан жерімен 

таныстыруға міндетті. Бұндай іс-шараларды әзірлеу үшін, әр Жалға алушыға осындай әзірлеуге көмек 

көрсетуге дайын Менеджерге жүгінуге болады. 

 

3. 7 СҚК-де және оған іргелес аумақта мыналарға тыйым салынады: 

3. 8 Жанғыш, химиялық немесе жарылғыш сұйықтықтар, заттар мен атыс қаруларын кіргізу және сақтау; 

3. 9 Ақаулы немесе қуаты рұқсат етілген мөлшерден асатын электр жабдығын пайдалану; 

3. 10 Жалға берушінің келісімінсіз Үй-жай/Ғимарат(-тар)та салмағы Үй-жай(-лар)дың ауданына бөлген 

кезде жабыннан 400 кг/м2 асатын ауыр заттарды орналастыру. Жалға беруші салмақты бөлуге арналған 

арнайы тірек құрылғыларына орналастырылуы керек Үй-жай(-лар)да ауыр заттарды орнатуға арналған 

орынның орналасқан жерін және көлемін анықтау құқығын өзіне қалдырады; 

3. 11 СҚК-нің кәріз жүйесіне қоқыс лақтыру және Ғимарат пен Ортақ пайдаланылатын орындарда осы 

мақсат үшін көзделмеген жерлерде қоқыс, қалдықтар қалдыру; 

3. 12 СҚК-нің Ортақ пайдаланылатын орындарында кез-келген саяси үгіт-насихат, қол, дауыс жинау, сауда 

және басқа да осыған ұқсас әрекет жасау; 

3. 13 Жалға берушімен алдын-ала келісусіз СҚК-нің Ортақ пайдаланылатын орындарында фото және 

бейне түсірілім жүргізу.      

4. СҚК-ге қолжетімділік 

4. 1 СҚК жұмыс уақыты сағат 09:00-ден бастап 20:00-ге дейін. 20.00-ден кейін Жалға алушы 

жұмыскерлерін кіргізу 2 (екі) жұмыс күн бұрын жұмыскерлердің тізімін қоса беріп жазбаша хабарлама 

жіберу арқылы Менеджермен алдын ала келісумен жүзеге асырылады. 
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4. 2 СҚК аумағына мыналар кіргізілмейді:  

- алкогольдік немесе есірткіге мас күйдегі адамдар;      

5. Жалға алушылардың Үй-жай(-лар)ға(-дан) келуі және кетуі.       

Жалға алушылардың ТГК Үй-жайы(-лары)на(-нан) келу/кету тәртібі келесідей жүзеге асырылады: 

5. 1 Орынтұрақты Жалға берушімен алдын-ала келісусіз автокөлікті ұзақ мерзімге сақтау мақсатында 

пайдалану тек арнайы көліктерге (жедел жәрдем, өрт сөндіру, ТЖМ) және әкімшілік қызметкерлеріне 

рұқсат етіледі. Жалға алушылардың келуі және кетуі тек тауарларды тиеуге және түсіруге рұқсат етіледі 

(20 минуттан артық емес). 

5. 2 Мүлікті, жабдықтар мен материалдарды түсіру немесе тиеу кезінде Ортақ пайдаланылатын орындарға 

зиян келтіруді болдырмау үшін СҚК Ортақ пайдаланылатын орындарының лифтілерін, едендерін, 

төбелері мен қабырғаларын картон, пленка және т.б. көмегімен қорғау тиісті шараларын қабылдау қажет. 

5. 3 Жалға алушы келу немесе кету рәсімінен кейін Ғимарат(-тар)ты және Ортақ пайдаланылатын орындарды 

қоқыс пен бөгде заттардан босатуы керек. 

5. 4 Кету кезінде Ғимарат(-тар)тың кілтін Менеджерге тапсыру қажет. 

6. Тауар-материалдық құндылықтарды әкелу және әкету 

 

6. 1 Жалға алушының СҚК аумағына күн сайынғы сұраныстағы заттарды (ауыз су, кеңсе тауарлары, 

кішігабаритті жүк, шығыс материалдары және т.б.) қоса алғанда тауар-материалдық құндылықтарды 

әкелуі және әкетуі жүк тиеу станциясында іске асырылады. 

6. 2 Жалға алушының тауар-материалдық құндылықтарды әкелуі және әкетуі тек СҚК өрт баспалдақтарын 

қолдану арқылы жүзеге асырылады, жүк тасымалдау үшін СҚК жолаушылар лифтілерін пайдалануға 

қатаң тыйым салынады. 

6. 3 Тауар-материалдық құндылықтарды әкелу/әкету және кіргізу/шығару жұмыстары Жалға берушіге, басқа 

Жалға алушылар мен СҚК Келушілеріне қандай да бір қолайсыздықтар туғызбауы немесе СҚК қалыпты 

жұмысына кедергі келтірмеуі керек. Жалға алушы осымен байланысты шығыстар мен шығындарға 

жауапты болады. 

 

6. 4 СҚК-ге/ден тауар-материалдық құндылықтарды әкелу/әкету кезінде Жалға алушы келесі 

жауапкершілікте болады: 

 

- СҚК-де және СҚК-ге іргелес аумақта ірi габаритті материалдарды, жиһаздарды, жабдықтарды, 

тасымалдау кезінде, сондай-ақ Үй-жайларға(-дан) келу/кету кезінде Жалға алушы (немесе ол таңдаған 

тасымалдаушы компания) Жалға берушіге және/немесе басқа Жалға алушыларға және/немесе үшінші 

тұлғаларға өз әрекеттері/әрекетсіздігі (немесе ол таңдаған тасымалдаушы компанияның 

әрекеттері/әрекетсіздігі) нәтижесінде зиян келтірген жағдайда жауапты болады. 

- Жалға алушы өзі таңдаған тасымалдаушы компанияда жұмыстарды/қызметтерді жүзеге асыру үшін 

барлық қажетті лицензиялардың болуына жауапты болады; 

- Жалға алушы тасымалдаушы компанияны қоса алғанда қораптар мен басқа да қоқыстарды жинау үшін 

жауапты болады. Жеткізілген жиһаздың, жабдықтың қаптамалары немесе басқа да ірі габаритті қоқысты 

Жалға алушы СҚК-ден өз есебінен шығаруы керек. СҚК Ортақ пайдаланылатын орындарында қаптама 

материалдарын (қағаз, жаңқа, шере, жәшіктер, қораптар, тақталар және т.б.) қалдыруға тыйым салынады. 

Менеджер Жалға алушы және/немесе Жалға алушы таңдаған тасымалдаушы компания осы Ережелерді 

бұзумен жүргізіліп жатқан жоғарыда аталған жұмысты бұзушылықтар жойылғанға дейін тоқтатуға 

құқылы. Жалға алушы және/немесе Жалға алушы таңдаған тасымалдаушы компания мүлікті СҚК-ге/ден 

кіргізу және шығару нәтижесінде келтірген немесе Жалға алушыға тиесілі заттармен келтірілген барлық 

Бұзушылықтар және/немесе материалдық зиян Жалға алушы есебінен жөнделуі керек және/немесе Жалға 

алушы есебінен өтелуі керек.  

Жалға беруші, Жалға алушы, Менеджер, тасымалдаушы компанияның өкілдерінің (болған жағдайда) 

Бұзушылықтар және/немесе материалдық залал келтіргені туралы тиісті Акт жасалады, онда 

Бұзушылықтар және/немесе зиян мөлшері және оны Жалға алушының жою/өтеу тәртібі айқындалады. 
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7. Лифт. 

СҚК жолаушылар лифтілерін қандай да бір жүкті, қораптарды және басқа заттарды алып өту, сондай-ақ иісі 

бар дайын тамақ өнімдерін, химиялық заттар, улы және жарылғыш заттар тасымалдау үшін пайдалануға 

тыйым салынады !!! 

7.1 Жалға алушы, сондай-ақ оның қызметкерлері СҚК лифтілерін шамадан тыс жүктемеуі және лифт 

кабинасының қабырғасында көрсетілген рұқсат етілген ең үлкен жүктемесін ескеруі керек. СҚК лифт 

кабинасының есігін өздігінен ашуға және лифт кабинасы тура қабатта тоқтап қалған жағдайда да өздігінен 

шығуға тырысуға тыйым салынады! Сабыр сақтап, кезекші қызметкер немесе лифт жабдығы механигінің 

нұсқауларын орындау қажет! 

7.2 Осы бапта жазылған ережелерді сақтамаған жағдайда Жалға алушы осы Ереженің №1 қосымшасына 

сәйкес жауапты болады. 

8. Қоқысты жинау/жою. 

8. 1 Жалға алушыларға СҚК-ге іргелес аумақта (артқы аулада) орналасқан қалдықтар мен қоқыстарды жинау 

үшін арнайы белгіленген орындарда тек қарапайым тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстарды жинауға 

рұқсат етіледі. 

8. 2 Картон қораптарын бөлшектеп, СҚК-ге іргелес орналасқан аумақта (артқы аулада) осыған арналған 

контейнерге салу керек. 

8. 3 Жалға алушылар ірі габаритті және құрылыс қалдықтарын СҚК аумағынан тек өздігінше өз қаражаты 

есебінен шығарады. Менеджермен келісілген шығару күніне дейін Жалға алушы қоқысты Үй-жай(-лар)да 

сақтайды. 

8. 4 Ортақ пайдаланылатын орындарда кез-келген қоқысты сақтауға, сондай-ақ ірі габаритті және құрылыс 

қалдықтарын тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлерге тастауға және сақтауға тыйым салынады! 

Осы тармақта белгіленген ережелер бұзылған жағдайда, Жалға алушы осы Ережелердің №1 

қосымшасында белгіленген жауаптылықта болады. 

9. Үй-жай(-лар) ережелері. 

Жалға алушы қызметкерлерді, келушілерді, әріптестерді, клиенттерді, қонақтарды СҚК-де болу және жұмыс 

жүргізу ережелерімен таныстыруға міндетті. 

10. Жоғалған заттарды табу бюросы. 

10. 1 СҚК-нің Ортақ пайдаланылатын орындарында Жалға алушы, Жалға алушының Келушілері ұмытқан 

және күзет қызметі қызметкерлері немесе Менеджер тапқан барлық бұйымдар мен заттар Күзет 

бастығында сақталады. 

10. 2 СҚК ішінен табылған барлық заттар табылған жері, күні және уақытын көрсетумен таңбаланады. 

11. Менеджер қызметтері. 

СҚК-де қызмет ұсыну үшін Менеджердің келесі қызметтері бар: 

- Техникалық қызмет; 

- Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қызметі; 

- Тазарту қызметі; 

- Өртке қарсы қызмет; 

11. 1 Ғимарат Менеджері 

Менеджер СҚК-де Жалға алушыларға барлық қажетті қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді және олардың 

мәселелерін, ұсыныстарын және шағымдарын қарайды. 

Жұмыс уақытынан тыс, сондай-ақ демалыс және мереке күндері СҚК-де техникалық қызметшілердің кезекші 

ауысымы, Күзет қызметі қызметкерлерінің ауысымы және Тазарту қызметінің кезекші мамандары болады. 

11. 2 Күзет қызметі 

СҚК Ортақ пайдаланылатын орындарын күзетуді Жалға берушімен келісім жасасқан күзет қызметіне 

лицензиясы бар кәсіби ұйым жүзеге асырады. 

Күзет қызметінің функциялары Ғимаратқа кіруді (оның ішінде: Ортақ пайдаланылатын орындар, Үй-жайлар, 

Жер үсті орынтұрағы мен СҚК-ге іргелес аумақ), тәулік бойғы бейнебақылауды қоса алғанда бақылауды 

ұйымдастыру болып табылады. 
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Үй-жайлардың ішінде жалға алушы өзінің қауіпсіздік мәселелеріне дербес жауап береді. 

11. 3 Техникалық қызмет 

ТҚ-ға СҚК, Ортақ пайдаланылатын орындардағы барлық инженерлік жүйелерді жұмыс жағдайында ұстау 

және СҚК-дегі инженерлік жабдықтардың жұмыс істеуінің белгіленген параметрлерін қамтамасыз ету міндеті 

жүктеледі. 

ТҚ Менеджердің тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс режимі бар техника мамандары, сонымен қатар 

аптасына 5 күн 8 сағат жұмыс режимі бар инженерлер штатымен ұсынылған. ТҚ-ны Менеджер басқарады. 

ТҚ мамандары қызмет көрсетуші компаниялардың логотипі бар арнайы униформа киеді.  

11. 4 Тазарту қызметі 

СҚК тазарту қызметі іргелес аумақтағы және Ортақ пайдаланылатын орындардағы тазалықты қамтамасыз 

етеді. 

Кешенді тазарту қызметтері тек СҚК Ортақ пайдаланылатын орындарында ғана көрсетіледі. 

Жалға алушыларға раковиналар мен унитаздарға құйылыс тесігінің бітеліп қалуына және СҚК сантехникалық 

жабдықтарының беттерін бүлдіруге ықпал ететін тамақ қалдықтары мен кез келген сұйықтықтарды құюға 

тыйым салынады. 

11. 5 Өртке қарсы қызмет 

ӨҚҚ СҚК-ден эвакуациялау бойынша жылына кемінде 2 реттен сирек емес жалпы жаттығулар өткізуге 

жауапты. Жалға алушы (Жалға алушының қызметкерлері) жаттығуларға қатысуға, Үй-жай(-лар)дағы барлық 

ӨҚҚ талаптарын сақтауға міндетті. 

СҚК-де Өртке қарсы қауіпсіздік қызметінің ережелерін сақтау мақсатында Жалға алушы және оның 

Мердігерлері: 

- өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, сондай-ақ өртке қарсы режимді сақтауға және ұстауға; 

- өртке қарсы жалған сигнализацияның алдын алу мақсатында қызметкерлермен жүйелі түрде нұсқама 

жүргізуге міндетті. Түтін шығаратын датчиктердің жанында қандай да бір жұмыстар жүргізуге, сондай-ақ 

ылғалдандырғыштар немесе ұқсас құрылғыларды қосуға, шаңдатуға, датчиктерді ұстауға, оларды өздігінен 

тасымалдауға/жылжытуға тыйым салынады; 

- отпен байланысты жұмыстарды жүргізу кезінде ҚТ бойынша инженер келісімін алуға; 

- отпен байланысты жұмыстарды жүргізу кезінде ҚТ бойынша инженерден осы жұмысты жүргізуге рұқсат 

нарядын алуға. Осы тармақтағы отпен байланысты жұмыстар ретінде ашық отты пайдаланумен, ұшқын 

түзумен немесе бөлшектерді (құрылым элементтерін) заттарды, материалдар мен құрылымдардың (электр 

доғасының, газ жалынының және плазмалық доғаның энергиясын пайдалану арқылы дәнекерлеу, кесу, 

құрылымдарды, жабдықтар мен және коммуникацияларды электр жылытқыштармен, дәнекерлеу 

шамдарымен газ және сұйық қыздырғыштармен қыздыру, металдарды ұшқын түзумен механикалық өңдеу) 

тұтанудың пайда болуына алып келуге қабілетті температураға дейін қыздырумен байланысты өндірістік 

операциялар түсініледі. 

- бұйрық негізінде Үй-жай(-лар)дағы өртке қарсы жағдайға жауапты адамды тағайындауға және бұйрықтың 

көшірмесін Менеджерге беруге; 

- СҚК ішінде темекі шегуге жол бермеуге; 

- Үй-жай(-лар)дың көрiнетiн жерлерінде өрт қауіпсіздігі ережелерін, сондай-ақ эвакуация жоспарларын 

орналастыруға міндетті. Үй-жай(-лар)дың өрт қауіпсіздігі ережелеріне Жалға алушының өрт қауіпсіздігі үшін 

жауапты қызметкері қол қоюы керек және Жалға алушының жетекшісімен бекітілуі керек. Эвакуация 

жоспарлары Жалға алушының әр қызметкерінің олармен танысуға мүмкіндігі болуы үшін Үй-жай(-лар)дың 

көрiнетiн жерлерінде орналастырылуы керек. 

Жалға алушыға: 

- қандай да бір оңай тұтанғыш, жанғыш, жарылғыш және уытты сұйықтықтарды, материалдарды, заттарды 

СҚК Үй-жай(-лар)ында, Жер асты паркингі, Жер үсті орынтұрағында, Ортақ пайдаланылатын орындарда 

сақтауға жол беруге; 

- СҚК жүк көтеретін лифтісінің есігін холдан кілттеуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 

Жалға алушы СҚК-де өрт сигнализациясы іске қосылған жағдайда міндетті бұғаттан шығарумен қол жеткізуді 

басқару жүйесін (ҚБЖ) орната алады; 

- қосулы электр жылытқыш құрылғыларын қараусыз қалдыруға тыйым салынады. 
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СҚК қабаттардағы дәліздерде эвакуациялық шығу есіктері және эвакуациялық жолдардағы басқа да есіктер 

СҚК-дан шығу бағытында ашылуы керек. 

СҚК қабаттардағы дәліздерінен, хол, фойе, вестибюльдер және баспалдақ торларынан эвакуациялық шығу 

есіктерінің олардың іштен кілтсіз ашылуына жол бермейтін тиектері болмауы керек. 

12. Медициналық көмек 

СҚК-де, СҚК-ге жапсарлар аумақта орын алған жазатайым оқиға кезінде Жалға алушы:  

• тез арада 103 телефон нөмірі бойынша хабарласып, жедел жәрдем шақыруға; 

• жазатайым оқиға жайында Менеджерге хабарлауға міндетті, бұл қажет болған жағдайда зардап 

шеккендерге жедел көмек көрсетуге мүмкіндік береді;  

•  жедел жәрдем келгенше зардап шегушінің қасында болуға;  

•  Жалға алушы, Қауіпсіздік қызметі мен Менеджер өкілдерінің қолы қойылып Төтенше жағдай туралы 

үш жақты акті жасауға міндетті. 

13. Үй-жай(-лар)да жөндеу жұмыстарын жүргізу тәртібі   

13. 1 Барлық Жалға алушылар: 

- Жалға берушіден Үй-жай(-лар)да жөндеу/реконструкция жұмыстарын жүргізу үшін келісім алуға; 

- Жалға берушіге тартылған мердігерлердің тізімін (ТАӘ, жеке куәлігі/төлқұжатының деректері), олар 

орындайтын жұмыс орны мен кезеңін көрсетумен хат ұсынуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда тізімдерді 

жаңартуға; 

- СҚК жалпы жүйелеріне араласумен байланысты жұмыстарды Менеджермен алдын-ала келісуге (суды ағызу, 

өрт датчиктерін өшіру және т.б.); 

- жүк автокөліктерінің кіруіне жазбаша сұрату ұсыну және СҚК аумағында жүру уақыты мен бағдары 

жөніндегі Менеджер нұсқауларын орындауға; 

- Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында келісілген жобалық құжаттардың түпнұсқасын ұсыну 

және оның көшірмесін Менеджерге беруге; 

- шулы, бояу, дәнекерлеу жұмыстарын жұмыстан тыс уақытта жүргізуге; 

- жұмысты Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес (бұдан әрі - ҚР ҚНжЕ) 

және Менеджердің келісімімен жүргізуге; 

- жинақталған барлық құрылыс қоқыстары мен қалдықтарын күнделікті негізде шығаруға; 

- барлық мердігерлерді СҚК-де болу ережелерімен таныстыруға міндетті. 

13. 2 Жалға алушылар мен олардың мердігерлеріне:     

- СҚК жолаушылар лифтісін құрылыс материалдары мен қалдықтарын тасымалдау үшін пайдалануға; 

- Эвакуациялық жолдар мен Ортақ пайдаланылатын орындарды құрылыс материалдарымен бөгеуге және 

қалдықтармен ластауға; 

- газ баллондары мен жанғыш сұйықтықтарды бір жұмыс ауысымының қажеттілігінен асатын мөлшерде 

сақтауға; 

- гидрооқшаулағыш және жылу оқшаулағыш жабындарды, электр, жылыту, суқұбыр, дренаж және кәріз 

желілерінің төсемдерін куәландырусыз жабуға. 

Куәландыру жасырын жұмысқа тиісті актілерді рәсімдеумен Менеджердің қатысуымен жүзеге асырылады; 

- жазбаша хабарлаусыз салқындату жүйелерінен су ағызуға; 

- өрт крандарын бөлшектеу, жобалау орнынан ауыстыруға; 

- өрт сигнализациясы датчиктерін бөлшектеу, жобалау орнынан ауыстыру және өшіруге; 

- қолданыстағы жылу, ыстық және салқын сумен жабдықтау тікқұбырларында санитарлық-техникалық 

жұмыстар жүргізуге; 

- Менеджерге алдын-ала сұраусыз қайта құрылатын үй-жайға үш фазалы электрмен жабдықтау беруге; 

- сертификатталмаған материалдарды қолдануға; 

- СҚК-де жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізетін мердігер ұйымдар қызметкерлерінің СҚК аумағында лас 

киімде болуына; 

- Мердігер өкілдерінің СҚК-де жолаушылар лифтілерін жұмыс киімдерінде пайдалануына; 

- СҚК-де алкогольдік ішімдіктерді ішу, алкогольдік мастану және есірткіге мас күйде болуға; 

- СҚК-де тұруға (қызмет түрін қоспағанда). 

- СҚК аумағында сағат 23:00-ден бастап 6:00-ге дейін шулы жұмыстар, іс-шаралар мен әрекеттер өткізуге; 
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- СҚК ішінде сағат 9:00-ден бастап 20:00-ге дейін шулы және бояу жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. 

14. Жалға алушының жауапкершілігі 

14. 1 Жалға алушы осы Ережелердің бұзылуына жауапты болады. 

14. 2 Осы Ережелерді бұзғаны үшін Жалға алушыдан өндіріп алынатын айыппұлдардың тізбесі мен 

мөлшері Ереженің №1 қосымшасында көрсетілген. 

14. 3 Жалға беруші/Менеджер Жалға алушының қызметкерлері және/немесе Жалға алушының келушілері 

және/немесе Жалға алушының мердігерлері жасаған бұзушылықтарды Актіде тіркейді. Актіні Жалға алушы 

мен Күзет қызметі өкілінің қатысуымен Менеджердің өкілі жасайды. Актінің бір көшірмесі Жалға алушыға 

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

14. 4 Жалға алушы Жалға берушінің алдында өз қызметкерлерінің немесе Жалға алушының/оның 

мердігерлерінің келушілерінің әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен, тікелей және нақты залал, сондай-ақ 

жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары, Жалға берушінің талабы қойылған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн 

ішінде өтелетін, Ережеде қарастырылған Ортақ пайдаланылатын орындар немесе қоғамдық тәртіпті 

бұзушылықтар түрінде келтірілген залал немесе шығын үшін жауапты болады. 

14. 5 Жалға беруші анықталған бұзушылықтар туралы Актінің негізінде Жалға алушыға жазбаша ескерту 

ұсынады. Егер бұзушылық жағдайы қайталанса, Жалға беруші анықталған бұзушылықтар туралы Актінің 

негізінде Жалға алушыға осы Ережелердің №1 қосымшасында белгіленген мөлшерде айыппұл төлеу туралы 

талап қояды. Айыппұлдар Жалға алушы тиісті талапты алғаннан бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей 

Жалға берушінің есеп шотына ақша аудару арқылы төленуі керек. 

14. 6 Жалға алушының қызметкері осы Ережені бұзған жағдайда, айыппұлдар Жалға алушыға 

қолданылады және Жалға берушіге соңғысының ұсынған төлем шоты негізінде төлеуге жатады. Жалға алушы 

өзінің барлық қызметкерлерін осы Ережемен қол қойғыза отырып таныстыруға міндеттенеді. 

 

№ 1-қосымша 

 

СҚК ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІН БҰЗҒАНЫ ҮШІН АЙЫППҰЛДАР 

 

№  Бұзушылықтардың тізбесі Бұзушылықтар 

1 Рұқсат етілмеген орында темекі шегу (электронды темекілерді қоса 

алғанда)   

10 АЕК 

2 Автокөлікті орынтұраққа қою ережелерін сақтамау 10 АЕК 

3 Жол белгілерін сақтамау 10 АЕК 

4 СҚК аумағында белгіленген жылдамдықты асыру 10 АЕК 

5 СҚК-де лифтілерді пайдалану ережелерін бұзу 10 АЕК 

6 Қалдықтарды жою тәртібін бұзу, СҚК-де кең Ортақ пайдаланылатын 

орындарды бөгеу   

10 АЕК 

7 Ортақ пайдаланылатын орындарда құрылыс материалдарын төгу және 

сақтау    

10 АЕК 

8 Ортақ пайдаланылатын орындарда, СҚК-нің қасбетінде келісусіз 

жарнамалық маңдайша, баннерлер, стендтер орналастыру 

10 АЕК 

9 Эвакуация жолдарында ҚБЖ-сыз есіктердің болуы  10 АЕК 

10 Эвакуациялық шығу және лифт холын бөгеу  10 АЕК 

11 Жалға алушының немесе оның мердігерінің кінәсінен өртке қарсы 

сигнализацияның жалған іске қосылуы  

10 АЕК 

12 Жалға алушының немесе оның мердігерінің жөндеу жұмыстарын 

жүргізу ережелерін бұзуы     

10 АЕК 

 

Жоғарыда келтірілген бұзушылықтардың кез келгенін жою мерзімі Акт жасалғаннан кейін бірден 

басталады. 


