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Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
_____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_____________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Министерство национальной экономики Республики
Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 ж ылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құж аттама

Санитариялық-эпидемиолог иялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарноэпидемиолог ической служ бы
Ақмола облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын
қорғау департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреж дение "
Департамент по защите прав потребителей Акмолинской
области"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверж дена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпиде миологиялық қорытынды
Санитарно-эпиде миологиче ское заключе ние
№ С.06.X.KZ27VBS00031173
Дата: 03.06.2016 ж. (г.)
1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
компьютерный томограф SOMATOM Definition AS 40 Siemens ГКП на ПХВ "
А кмолинская областная детская
больница"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының , шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің,
қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или
вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.05.2016 10:29:18 № KZ06RBP00030636
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "
А кмолинская областная детская больница " при управлении здравоохранения
Акмолинской области, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 87а
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта
санитарно-эпидемиологической экспертизы)
здравоохранение и социальные услуги
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)
4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)
5.Ұсынылган құжаттар (Представленные документы) 1. Заявление от 18.05.2016г. № KZ06RBP00030636. 2.
Протокол дозиметрических измерений рентгеновского излучения в рентгеновском кабинете от 22.04.2016г.
№ 27.
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске
технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, проце
условий, технологий, производств, продукции)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.

Компьюте рный томограф «SOM ATOM De finition AS 40 Sie me ns» производства Ге рмания, 2013 года
выпуска. Пре доставле ны сле дующие докуме нты: санитарно – эпиде миологиче ское заключе ние на
компьюте рный томограф «SOM ATOM De finition AS 40 Sie me ns» от 24.04.2014г. № 11-387,
государстве нная лице нзия на осуще ствле ние обраще ния с приборами и установками, ге не рирующими
ионизирующе е излуче ние от 09.10.2015г. № 15018145, срок де йствия до 09.10.2020г., положе ние об
отде ле нии луче вой диагностики от 08.01.2015г., приказ об отве тстве нности за радиационную
бе зопасность, хране ние , использование источников ионизирующих излуче ний от 11.01.2016г. № 18–
АХЧ, приказ об отне се нии спе циалистов к списку «А» от 11.01.2016г № 16- АХЧ, инструкция по
радиационной бе зопасности и производстве нной санитарии для пе рсонала, инструкция по де йствию
пе рсонала в аварийных ситуациях в ре нтге н кабине те , инструкция по бе зопасности и охране труда,
договор на прове де ние изме ре ний индивидуальных доз кате гории «А» с ТОО «КАТЭП» от 23.02.2016г.
№ 17, договор на прове де ние контроля по эксплуатации ре нтге н – аппаратов от 10.06.2015г., договор на
радиационный контроль от 16.03.2016г № 64, протокол дозиме триче ского контроля от 22.04.2016г. № 2732, протокол расче та дозовой нагрузки на пацие нта от 17.09.2015г. № 64, протокол обсле дования
индивидуальных сре дств радиационной защиты от 20.06.2015г. № 258/15, паспорт на ре нтге н – аппарат,
те хниче ский паспорт ре нтге н кабине та, журнал по прове де нию инструктажа, контрольно – те хниче ский
журнал. Индивидуальное сре дство защиты: фартук. Пе рсонал группы «А» - 5 че лове к, индивидуальные
дозиме тры име ются.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды
бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету
мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта,
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие
направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения
и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из
генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол дозиметрических измерений рентгеновского излучения в рентгеновском кабинете от 22.04.2016г.
№ 27.
Санитариялық-эпиде миологиялық қорытынды
Санитарно-эпиде миологиче ское заключе ние
компьютерный томограф SOMATOM Definition AS 40 Siemens ГКП на ПХВ "
А кмолинская областная детская
больница"
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года « О
здоровье народа и системе здравоохранения» ).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарных правил "
С анитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам"
,
утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года № 260.
Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы
санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан
18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK настоящее санитарноэпидемиологическое заключение имеет обязательную силу
Ақмола облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау де партаме нті ре спубликалық
ме мле ке ттік ме ке ме сі
020000, Көкше тау Қ.Ә., Көкше тау қ., Ке не сары, 14а.
М е мле ке ттiк санитариялық Бас дә рiге рі, қолы (орынбасар)
Ре спубликанское государстве нное учре жде ние "Де партаме нт по защите прав потре бите ле й
Акмолинской области"
020000, Кокше тау Г.А., г.Кокше тау, Ке не сары, 14а.
(Главный государстве нный санитарный врач (заме стите ль))
Мусина Айнагуль Советовна
те гi, аты, ә ке сiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отче ство, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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