
 

 

 
    
 18 декабря 2018 года   № 22-нпа                г. Бишкек 

 

 

«Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики  

СН КР 31-13:2018 «Теплицы и парники» 
 

В целях обеспечении безопасности теплиц и парников, 
руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики 
«О делегировании отдельных нормотворческих полномочий 
Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов 
исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 и Положением о 
Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 
(далее-Госстрой), утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №372,  приказываю: 

1. Утвердить Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 

31-13:2018 «Теплицы и парники» согласно приложению. 
2. Государственному проектному институту градостроительства и 

архитектуры при Госстрое: 

- принять меры по официальному опубликованию настоящего 

приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики «Об источниках официального опубликования нормативных 

правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117. 

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 

направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на 

государственном и официальном языках, на бумажном и электронном 

носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в 

Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной 

регистрации; 

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

приказа направить копии в Аппарат Правительства Кыргызской 

Республики для информации. 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня 

официального опубликования. 
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4. Со дня вступления в силу настоящего приказа отменить действие 
строительные нормы и правила Кыргызской Республики СНиП 2.10.04-85. 
«Теплицы и парники». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Госстроя М.А. Акматалиева. 
 
 
 
Директор                    Б. Абдиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Завизировано: 

 

Статс-секретарь                                                                      С.Н.Борубаев 

 

Заместитель директора                                                          М.А.Акматалиев 

 

Заведующий отделом 

правового обеспечения                                                         А.Ч.Бегалиев 

 

Согласовано: 

 

И.о. начальника 

Управления архитектуры  

и технического нормирования                                             У.К.Калманбетов 

 

Главный специалист  

Управления архитектуры  

и технического нормирования                                             Н.А.Раисова 

 

Исполнитель: 

 

Директор Государственного 

Проектного института  

Градостроительства и архитектуры 

при Госстрое                                                                          Ж.А.Асаналиев 

 

Ведущий специалист                                                                         

по государственному языку                                                 А.А.Кызалакова 

 

 

 

Рассылка: В дело, всем подведомственным, региональным и 

территориальным подразделениям Госстроя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 
 

2018-жылдын 18-декабры   №22-нпа                                                              Бишкек шаары  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Күнөсканалар жана парниктер»   

курулуш ченемдерин КР КЧ 31-13:2018 бекитүү жөнүндө 

 

 Күнөсканалардын жана парниктердин коопсуздугун камсыздоо 

максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-

сентябрындагы №530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым 

укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына 

өткөрүү жөнүндө» токтомун жана Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 

2013-жылдын 24-июнунда №372 токтому менен бекитилген Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш      жана 

турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары 

Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып, буйрук кылам:  

1. Тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери 

КР КЧ 31-13:2018 «Күнөсканалар жана парниктер» бекитилсин.  

2.  Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура 

мамлекеттик долбоорлоо институту:   

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-

февралындагы №117 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 

актыларын расмий жарыялоо  булактары жөнүндө” токтомуна ылайык 

ушул буйруктун расмий жарыяланышы боюнча чараларды көрсүн; 

- буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн 

ичинде буйруктун көчүрмөлөрүн эки нускада мамлекеттик жана расмий 

тилдерде, электрондук жана кагаз түрүндө, аталган буйрукту жарыяланган 

булакты  көрсөтүү менен мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз 

Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн; 

- ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн 

ичинде буйруктун көчүрмөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

Аппаратына маалымат үчүн жөнөтүлсүн. 

3. Ушул буйрук расмий жарыялангандан күндөн тартып 30 күн 

өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

 архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 

 

 

 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 



 

 

 4.  Ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып курулуш ченемдери 

жана эжелери  КЧжЭ 2.10.04-85 «Күнөсканалар жана парниктер» 

колдонулуусу токтотулсун.   

5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун 

директорунун орун басары М.А. Акматалиевге   жүктөлсүн. 

 
 
 
Директор                                     Б. Абдиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Кол коюлду: 

Статс-катчы                   С. Н. Борубаев 

 

Директордун орун басары      М.А. Акматалиев 

 

Укуктук камсыздоо  

бөлүмүнүн башчысы                 А. Ч. Бегалиев 

 

Макулдашылды: 

 

Архитектура жана техникалык  

ченемдештирүү башкармалыгынын м.а.                           У.К. Калманбетов 

                                                                              
Архитектура жана техникалык  

ченемдештирүү башкармалыгынын 

башкы адиси                                                                           Н.А. Раисова 

 

Аткаруучу: 

Мамкурулуштун алдындагы   

Шаар куруу жана архитектура  

мамлекеттик долбоорлоо  

институтунун директору                                                            Ж. А. Асаналиев 

 

Жетектөөчү адис – котормочу                  А.А. Кызалакова   

 

 

Жөнөтүлсүн: делого, Мамкурулуштун баардык ведомство карамагындагы 

жана аймактык бөлүнүштөрүнө. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Система нормативных документов в строительстве 
 

ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 

 
КҮНӨСКАНАЛАР ЖАНА ПАРНИКТЕР 

 

Greenhouses and hotbeds 

 

                                      Дата введения 18 декабря 2018г.  

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на 

проектирование новых и реконструируемых теплиц и парников всех типов 

и назначений, в том числе: зимних и сезонных овощных и рассадных 

теплиц и парников, предназначенных для выращивания овощей и рассады, 

входящих в состав тепличных овощных комбинатов (ТОК), рассадно-

овощных тепличных комбинатов (РОТК), а также других объектов 

защищенного грунта. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных нормах использованы нормативные 

ссылки на следующие документы: 

Закон Кыргызской Республики от 7 июня 2016 г. № 78 «Об 

обеспечении пожарной безопасности»; 

СНиП 2.01.07-85  Нагрузки и воздействия; 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции; 

СНиП 2.03.11-85  Защита строительных конструкций от коррозии; 

СНиП 2.03.13-88  Полы; 

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий; 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

МСН 2.04-02-2004 Тепловая защита зданий; 

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

СНиП II-23-81 Стальные конструкции; 

СНиП II-25-80 Деревянные конструкции; 

          СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий; 

СНиП КР 23-02-00 Строительная климатология; 

СН КР 20-02:2018 Сейсмостойкое строительство. Нормы 

проектирования; 

СН КР 31-06:2018 Административные и бытовые здания; 



 

 

СН КР 35-01:2018 Проектирование среды жизнедеятельности с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

СП КР 35-101:2018 Обеспечение среды жизнедеятельности при 

планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов; 

СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», 

утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики 

от 11 апреля 2016 года № 201; 

СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 

года № 201; 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Общие требования безопасности; 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. 

Процессы производственные. Общие требования безопасности; 

ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия; 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия; 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения; 

ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в 

строительстве. Основные положения; 

 
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими строительными нормами 

целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на территории 

Кыргызской Республики по соответствующим информационным указателям 

Национального органа по стандартизации и уполномоченного государственного органа  

по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной 

деятельности, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящими строительными нормами, следует 

руководствоватся замененным (измененнным) нормативным документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

          В настоящих строительных нормах приняты следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 ангарные теплицы: Однопролетные сооружения защищенного 

грунта. 

3.2 биотопливо: Топливо из растительного или животного сырья, из 

продуктов жизнедеятельности организмов или органических 

промышленных отходов (например, смесь навоза, торфа или соломы), 

имеющая способность самовозгораться изнутри, повышая температуру 

почвенного слоя и воздуха теплицы (парника). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99139?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99139?cl=ru-ru
http://docs.cntd.ru/document/1200118606
http://docs.cntd.ru/document/1200124407
http://docs.cntd.ru/document/1200119804
http://docs.cntd.ru/document/1200006604
http://docs.cntd.ru/document/1200115736
http://docs.cntd.ru/document/1200095838


 

 

3.3 блочные теплицы: Многопролетные сооружения, блокируемые 

из отдельных звеньев теплиц. 

3.4 сезонные (весенние) теплицы: Сезонные теплицы с весенне-

осенним оборотом овощных культур. 

3.5 гидропонные теплицы: Теплицы, в которых корнеобитаемым 

слоем растений служат искусственные субстраты с применением 

питательной среды. 

3.6 дозаривание: Способность сорванных недозрелыми плодов 

приобретать биологическую спелость. 

3.7 зимние теплицы: Теплицы круглогодового действия. 

  3.8 камера дозаривания: Герметическая газовая камера с 

регулируемой температурой, влажностью, дозатором газа (этилена), 

газоанализатором. Из расчета 2,3 м на 1000 м теплиц для выращивания 

томатов. 

3.9 кляммеры: Прижимы для стекла (при стыках стекла) из жести 

или алюминия. 

3.10 парник: Неотапливаемое культивационное сооружение со 

свето-прозрачным покрытием, предназначенное для выращивания рассады 

и овощей, с уходом за растениями снаружи сооружения. 

3.11 пиковая резервная котельная: В сильные морозы 

используется централизованное теплоснабжение резервной котельной. 

3.12 почвенные теплицы: Теплицы, в которых корнеобитаемым 

слоем растений служат тепличные грунты или почвосмеси. 

3.13 рассадно-овощной тепличный комбинат (РОТК): Комплекс 

производственных, вспомогательных, административно-хозяйственных 

построек, предназначенных для выращивания рассады в открытый грунт и 

овощей. 

3.14 теплица: Отапливаемое сооружение защищенного грунта со 

светопрозрачным покрытием, предназначенное для выращивания рассады, 

овощей и цветов, с уходом за ними внутри сооружения. 

3.15 тепличный овощной комбинат (ТОК): Комплекс 

производственных, вспомогательных, административно-хозяйственных 

построек, предназначенных для выращивания овощей. 

3.16 тепличный эффект: Повышение температуры воздуха в 

теплицах и парниках за счет превращения проникающей внутрь через 

светопрозрачное ограждение теплицы коротковолновой солнечной 

радиации, которая за счет поглощения темными предметами теплицы 

(почва, растения, оборудование и т.д.) переходит в длинноволновую 

радиацию, почти полностью задерживаемую ограждением и не 

проникающим наружу из теплицы. Это в первую очередь относится к 

стеклу, в то время как пленка меньше задерживает длинноволновую 

радиацию и в ясные ночи может сильно охлаждать помещение теплиц, 

вызывая на почве так называемые "радиационные заморозки". 



 

 

3.17 фотосинтетически активная радиация: Солнечная радиация с 

длиной волны в диапазоне 380-710 нм, которая используется растениями 

для фотосинтеза, роста и развития. 

3.18 шпалера: Решетка, проволока или шпагат, служащая опорой 

для растений. 

3.19 шпросы: Специальные металлические профили для крепления 

стекла и других материалов светопрозрачного ограждения теплиц и 

парников. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 При проектировании теплиц и парников следует: 

принимать конструктивные схемы, обеспечивающие необходимую 

прочность, жесткость и пространственную неизменяемость сооружения в 

целом, его отдельных элементов на всех стадиях строительства 

(возведения, монтажа) и эксплуатации, а также возможность 

использования их для обеспечения монтажа инженерных коммуникаций (в 

том числе использование закладных элементов в фундаментах для 

использования их в качестве естественных заземлителей); 

соблюдать при выборе строительных изделий и материалов для 

сооружений, размещаемых на одной площадке, требования объектной 

унификации.  

расчет и проектирование строительных конструкций должны 

производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07, СНиП 

2.03.01, СНиП II-25 и других норм, связанных с особенностями 

строительства зданий, сооружений и построек сельскохозяйственного 

назначения. 

конструкции теплиц должны обеспечивать максимальное 

проникновение в них прямого и рассеянного света, равномерную без 

резких колебаний температуру, минимальные теплопотери, естественный 

воздухообмен для регулирования температурно-влажностного режима и 

возможность максимальной механизации производственных процессов. 

4.2 Теплицы и парники относятся к категории Д - сооружения с 

пониженной пожароопасностью (кроме теплиц с газовым обогревом с 

устройствами, устанавливаемыми в объеме сооружений), к V степени 

огнестойкости и ненормируемому пределу огнестойкости строительных 

конструкций, к классу С3 конструктивной и классу Ф5.3 функциональной 

пожарной опасности. Отнесение конкретных теплиц и парников к более 

высокой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности должно подтверждаться заключением соответствующих 

подразделений уполномоченного органа по обеспечению пожарной 

безопасностии на его основании - заданием на проектирование. 

4.2.1 Категорию взрывопожарной и пожарной опасности теплиц и 

парников и их помещений следует принимать в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности". 



 

 

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 

следует устанавливать в зависимости от пределов огнестойкости и классов 

пожарной опасности применяемых строительных конструкций. 

4.2.2 Площадь пожарного отсека принимается в соответствии с 

требованиями Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной 

безопасности". В помещениях, в которых предусматриваются рабочие 

места, следует предусматривать пути эвакуации и эвакуационные выходы 

в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении 

пожарной безопасности". 

4.3 Общая площадь теплиц определяется как сумма 

производственных площадей и вспомогательных помещений, 

выполненных из тепличных конструкций. 

4.4 Расстояния между зимними теплицами, входящими в состав ТОК 

и РОТК, определяются шириной проездов и составляют не менее 6 м, 

между сезонными теплицами - не менее 1,5 м. 

4.5 Санитарно-защитные зоны между тепличными и парниковыми 

хозяйствами и селитебной зоной определяются требованиями СанПиН, 

утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

11апреля 2016 г. № 201. 

4.6 Зооветеринарные разрывы между тепличными и парниковыми 

хозяйствами и животноводческими, птицеводческими фермами и 

комплексами должны быть не менее 150 м. 

Зооветеринарные разрывы между тепличными и парниковыми 

хозяйствами и ветеринарными объектами городских поселений и других 

муниципальных образований должны быть не менее, м: 

150 - от ветеринарных аптек; 

300 - от питомников, гостиниц (приютов передержки) для животных, 

грумерских салонов; 

400 - от кладбищ для домашних животных; 

600 - от ветеринарных лечебниц городских ветеринарных станций. 

4.7 Теплицы и парники по надежности строительных конструкций и 

оснований относятся к классу сооружений КС1 ответственности в 

соответствии с ГОСТ 27751. 

4.8 Площадки для теплиц и парников должны соответствовать 

требованиям СНиП II-97. Отметка пола в сооружениях должна быть выше 

планировочной отметки примыкающих к ним участков площадки не менее 

чем на 0,1 м. 

4.9 При проектировании теплиц в районах с объемом снегопереноса 

за зиму свыше 200 м
3
/м, согласно СНиП КР 23-02, необходимо 

предусматривать искусственные снегозащитные мероприятия и устройства 

(при отсутствии естественных), совмещая их функцию с ветрозащитной и 

ограждением территории. 

4.10 Теплицы и парники рекомендуется размещать с учетом 

использования нетрадиционных источников энергии: геотермальных вод, 



 

 

низкопотенциального сбросного тепла ГРЭС, газокомпрессорных станций 

и др. 

4.11 Объемно-планировочные и конструктивные решения теплиц и 

парников пожарной безопасности должны выполняться с учетом Закона 

Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности".  

4.12 Для ремонта и обслуживания технологического оборудования в 

теплицах, а также для очистки стекол с внутренней и внешней стороны 

следует использовать специальные механизмы, устройства и 

приспособления. 

4.13 Опасные и вредные производственные факторы (опасный 

уровень напряжения в электрической сети, повышенная влажность воздуха 

и его пониженная подвижность, высокая температура поверхностей 

технологического оборудования, падающее и разбитое стекло, 

повышенная яркость света и уровень ультрафиолетовой радиации при 

искусственном облучении и досвечивании растений, наличие продуктов 

распада в воздухе, наличие на строительных конструкциях пестицидов и 

агрохимикатов, загазованность воздушной среды в процессе подкормки 

растений углекислым газом, наличие вредных для человека 

микроорганизмов и др.) необходимо при проектировании учитывать и 

минимизировать их вредное воздействие на человека, руководствуясь 

ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.3.002. 

4.14 При применении опыления растений пчелами следует 

устанавливать ульи с работающими пчелами или шмелями, количество 

которых определяется расчетами. 

4.15 Для сравнительной оценки строительных решений теплиц 

следует пользоваться следующими показателями: 

производственная или инвентарная площадь, занятая под тепличные 

культуры и рабочие проходы между ними; 

полезная площадь, определяемая как сумма производственных и 

подсобных площадей; 

коэффициент затенения теплиц несущими конструкциями, 

определяемый отношением площадей проекции несущих конструкций 

(при углах 20°, 45° и 70° на плоскость ограждения) к общей площади 

ограждения; 

коэффициент ограждения, выражающий отношение площади 

наружных ограждающих поверхностей к производственной площади; 

коэффициент естественной освещенности. 

4.16 Территория размещения теплиц и парников должна иметь 

сетчатое ограждение высотой не менее 1,6 м. 

4.17 Обеспечение доступности сооружений теплиц и парников и 

входящих в их состав помещений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, если для них предусматриваются рабочие места, 

следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в  СН КР 

35-01 и СП КР 35-101. 
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5 Объемно-планировочные и конструктивные решения 

 

5.1 По конструктивному исполнению теплицы подразделяются на 

ангарные (однопролетные) и блочные. 

5.2 Объемно-планировочные решения теплиц должны отвечать 

требованиям ГОСТ 28984, а также требованиям технологии производства, 

агротехнических регламентов и параметров согласно заданию на 

проектирование. 

5.3 Теплицы следует проектировать однопролетными (ангарными) и 

многопролетными. 

Парники следует проектировать с односкатным или двускатным 

покрытием. 

5.4 Административные и бытовые здания и помещения, входящие в 

состав объектов защищенного грунта, следует проектировать в 

соответствии с требованиями СНиП КР 31-06 и СНиП КР 20-02. 

5.5 Геометрические параметры теплиц и парников должны 

назначаться в соответствии с технологическими решениями проекта. 

Пролеты однопролетных теплиц рекомендуется назначить не более 21 м, 

блочных - 16 м. Увеличение этих параметров возможно по заданию на 

проектирование. Высота от отметки поверхности пола до низа 

выступающих конструкций, подвесного оборудования, коммуникаций 

должна назначаться из условия свободного проезда предусмотренных 

технологией машин и механизмов, но не менее 2,4 м. Пролет парников 

должен быть не менее 1,5 м. 

Высоту продольных вертикальных ограждений от поверхности 

питательного слоя почвы или пола теплиц следует принимать: в ангарных 

теплицах не менее 1,8 м, в блочных - не менее 2,4 м. 

Наибольшее расстояние между температурными швами при 

расчетной температуре наружного воздуха, равной или ниже минус 45°С 

(расчетная температура наружного воздуха соответствующего района, за 

которую принимается средняя температура наиболее холодной 

пятидневки), по длине теплиц (поперек пролетов) - 200 м, по ширине 

теплиц (вдоль конька) - 200 м, при выполнении мероприятий по учету 

температурных расширений. 

5.6 Теплицы рекомендуется проектировать в соответствии с СНиП 

II-25, СНиП II-23. Материал каркаса, ограждения и покрытия теплиц 

принимаются согласно заданию на проектирование. 

Парники рекомендуется проектировать с деревянным или 

железобетонным каркасом в соответствии с СНиП II-25, СНиП II-23. 

5.7 Светопрозрачные ограждения зимних теплиц следует 

проектировать с использованием стекла или полимерных синтетических 

материалов, как правило, двухслойными или однослойными, при 

необходимости с дополнительной трансформирующейся шторой или 

теплозащитным экраном, сезонных теплиц - с использованием 

полимерных синтетических материалов, снимаемых на зимний период. 



 

 

5.8 Высота цоколя теплиц должна быть не менее 0,3 м от 

планировочной отметки примыкающих к нему участков площадки. В 

стенах теплиц, предназначенных для выращивания рассады, высаживаемой 

в открытый грунт, необходимо предусматривать вентиляционные проемы, 

если альтернативное решение не предусмотрено заданием на 

проектирование. 

5.9 Отметка верха фундаментов под опоры (стойки каркаса) теплиц 

должна быть выше отметки поверхности пола теплицы не менее чем на 0,3 

м. При расположении блочных теплиц на наклонных площадках отметки 

верха отдельных фундаментов допускается назначать переменными с 

уклоном теплиц по рельефу местности, но не более: 

остекленных и с комбинированным покрытием (остекленной 

кровлей и полимерными стенами) вдоль коньков (лотков) - 2%, поперек 

коньков – 1,5%; 

с полимерным покрытием - 3% в обоих направлениях. 

5.10 Уклон прямолинейных скатов покрытий теплиц надлежит 

принимать не менее 40%, криволинейных, стрельчатого очертания - не 

менее 20%. 

В блочных теплицах ендовы необходимо проектировать в виде 

лотков с уклоном не менее 0,2% и ширине не менее 200 мм. 

Уклон покрытия парников должен быть не менее 6%. 

5.11 Суммарная площадь светонепроницаемых конструкций теплиц 

должна составлять не более 15% общей площади при светопрозрачном 

ограждении из стекла и 10% - при ограждении из пленки. 

5.13 Антикоррозионную защиту строительных конструкций и 

изделий следует назначать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11, 

при этом среду внутри теплиц по степени агрессивного воздействия 

следует относить для стальных конструкций - к слабоагрессивной, для 

алюминиевых и деревянных - к неагрессивной. 

5.14 Нагрузки на строительные конструкции теплиц и парников 

следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07, учитывая 

следующие указания: 

а) вес снегового покрова на 1 м
2 

горизонтальной поверхности земли 

при проектировании зимних теплиц с однослойными ограждениями, с 

двухслойными ограждениями при подаче теплоносителя между слоями, а 

также однопролетных пленочных теплиц с двухслойным ограждением 

следует принимать для районов: I - 100 Па; II - 150 Па; III - 200 Па; IV-VIII 

- 400 Па; при проектировании весенних пленочных теплиц с однослойным 

ограждением - 100 Па для всех районов. 

Коэффициент перехода отвеса снегового покрова на горизонтальной 

поверхности земли к нормативной нагрузке на покрытие теплиц и схемы 

распределения снеговой нагрузки необходимо принимать в соответствии 

приложением А. Расчетная снеговая нагрузка на покрытие теплиц должна 

приниматься с коэффициентом надежности по нагрузке 1,4; 



 

 

б) скоростной напор ветра следует принимать переменным по высоте 

с коэффициентом 1 на высоте 10 м и с коэффициентом 0,6 на высоте 2 м и 

менее; для промежуточных значений высот коэффициенты определяют 

линейной интерполяцией; для теплиц с ограждением из пленки указанные 

коэффициенты следует уменьшать на 20%; 

в) нормативную нагрузку на несущие конструкции теплиц от шпалер 

с подвешенными растениями следует принимать равной 150 Па (15 кгс/м
2
) 

и относить к кратковременной с коэффициентом надежности по нагрузке 

1,3; 

г) водоотводящие лотки (металлические и деревянные) покрытий 

блочных зимних теплиц необходимо проверять на нормативную 

сосредоточенную нагрузку 1000 Н, весенних пленочных теплиц - на две 

сосредоточенные вертикальные нагрузки 1000 Н каждая (приложенные на 

расстоянии между ними 1 м) с коэффициентом надежности по нагрузке 

1,2; 

д) нагрузки от технологического оборудования (установок 

электрооблучения, трубопроводов и др.) следует принимать по данным 

соответствующих частей проекта. 

5.15 Расчетные величины кратковременных нагрузок или 

соответствующие им усилия следует определять по СНиП 2.01.07. 

5.16 Теплицы в сейсмических районах следует проектировать без 

учета сейсмических воздействий. 

5.17 Толщину стальных гнутых профилей для ограждающих 

конструкций теплиц необходимо принимать по расчету, но не менее 1 мм, 

деталей крепления стекла и пленки - не менее 0,4 мм. 

5.18 Гибкость стальных сжатых элементов каркаса теплиц не должна 

превышать 180, растянутых элементов и связей - величин, указанных в 

СНиП II-23. 

5.19 Прогибы стальных конструкций теплиц следует определять в 

соответствии с указаниями СНиП II-23. При этом вертикальные 

относительные прогибы элементов остекленных теплиц не должны 

превышать для шпросов - 1/150, прогонов - 1/200, лотков - 1/300, ригелей - 

1/250, ферм, несущих технологическое оборудование, - 1/400, ферм, не 

несущих технологического оборудования, - 1/250 пролета. 

Относительный прогиб изгибаемых элементов пленочных теплиц не 

должен превышать 1/75 пролета. 

5.20 При расчете стальных конструкций теплиц из гнутых профилей 

толщиной 3 мм и менее при двух и более гибах в поперечном сечении и 

при отношении высоты стенки или ширины полки к радиусу гиба менее 

30, величины расчетного сопротивления стали на растяжение, сжатие и 

изгиб следует увеличивать на 10%. 

5.21 Деревянные конструкции теплиц следует проектировать в 

соответствии с требованиями СНиП II-25. 

5.22 При расчете пленочных ограждений теплиц на воздействие 

ветровой нагрузки расчетное сопротивление полиэтиленовой пленки 



 

 

(ГОСТ 10354) на растяжение следует принимать 5 МПа (50 кгс/см
2
), 

модуль упругости 75 МПа (750 кгс/см
2
), на воздействие снеговой нагрузки 

или одновременно снеговой и ветровой нагрузок величину расчетного 

сопротивления и модуля упругости следует умножать на коэффициент 1,5. 

5.23 Для теплиц следует применять стекло унифицированных 

размеров, толщину стекла следует назначать по расчету, но не менее 3 мм 

для бокового ограждения и не менее 4 мм для остекления кровли. 

Применение ударопрочного и другого специального стекла принимается 

согласно заданию на проектирование. Расстояние между шпросами 

определяется расчетами. 

5.24 При расчете стеклянных ограждающих конструкций теплиц 

следует принимать: величину расчетного сопротивления стекла на изгиб 

12,5 МПа (125 кгс/см
2)

, модуль упругости 7,3·10МПа (7,3·10
5
 кгс/см

2
)и 

коэффициент поперечной деформации 0,22. При этом расчетные 

сопротивления стекла следует умножить на следующие коэффициенты 

условий работы: при закреплении стекла непрерывно по всему контуру 

(профильными элементами) - 1; при закреплении в отдельных точках 

контура (кляммерами и т.п.) - 0,8. Величину расчетного сопротивления 

стекла вертикальных ограждений необходимо умножать дополнительно на 

коэффициент условий работы, равный 1,2. 

5.25 В северных районах, в частности в районах с вечной мерзлотой 

особенностью объемно-планировочного и конструктивного решения 

теплиц является устройство проветриваемого подполья, над которым 

устраивается цокольное перекрытие или вмораживаемое основание с 

системой поддержания необходимых отрицательных температур. 

Цокольное перекрытие над проветриваемым подпольем должно 

обеспечивать требуемый температурный режим полов теплицы и 

исключение влияния теплового потока в сторону проветриваемого 

подполья. 

Цокольное перекрытие выполняют из следующих элементов: 

несущей конструкции, воспринимающей расчетные нагрузки; 

воздухоизоляционного слоя, препятствующего проникновению 

наружного воздуха в толщу цокольного перекрытия; 

теплоизоляционного слоя; 

стяжки, устраиваемой по нежестким или пористым элементам 

перекрытия; 

гидро- и пароизоляции; 

подстилающего слоя; 

покрытия пола. 

Торцовые стены следует выполнять из материалов с повышенным 

сопротивлением теплопередачи. Светопрозрачное покрытие выполняется 

из двух слоев стекла с устройством трансформирующегося 

теплозащитного экрана. 

Теплицы надо располагать вдоль направления доминирующих 

ветров по зимней розе ветров. 



 

 

5.26 Остекление и герметизацию теплиц следует проводить с учетом 

требований СНиП 12-04. 

5.27 Устройство дорог в теплицах и соединительных коридорах 

следует предусматривать без транспортных помех: ступеней, порогов, 

узких проездов, поворотов, уклонов, превышающих допустимые значения. 

5.28 Ветровую нагрузку для теплиц следует определять с учетом 

пульсационной составляющей согласно СНиП 2.01.07. 

 

6 Водоснабжение, внутренний водопровод и канализация 

 

6.1 Нормы и режим водопотребления в теплицах, качество и 

температура воды для полива и других технологических целей приведены 

в СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.2 При проектировании систем водоснабжения теплиц и парников 

необходимо руководствоваться указаниями СНиП 2.04.01и СНиП 2.04.02 с 

учетом правил настоящего раздела. 

6.3 Для полива в теплицах и для других производственных целей 

допускается при обосновании подавать воду питьевого качества, 

удовлетворяющую требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Если в сеть производственного 

водопровода подаются удобрения или другие вещества, он должен 

присоединяться к хозяйственно-питьевому водопроводу с разрывом струи 

не менее 50 мм от максимального уровня воды в баке или в резервуаре до 

низа подающего трубопровода. 

6.4 Внутреннее и наружное пожаротушение теплиц и парников не 

следует предусматривать. 

6.5 Внутренний водопровод теплиц должен присоединяться к 

наружному, в соответствии с категорией надежности водоснабжения. 

6.6 Внутри теплиц использование воды предусматривается в 

соответствии с технологией производства растительной продукции. 

Водопровод в теплицах должен быть оборудован системами полива 

растений, испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха, а также 

резервного полива (мытья полов, оборудования и других технологических 

целей) в соответствии с заданием на проектирование. 

В теплицах, предназначенных для выращивания овощей на 

искусственных субстратах, водопровод должен быть оборудован в 

соответствии с техническим заданием. 

Водопровод парников должен иметь краны для полива. 

6.7 Постоянный свободный напор воды в трубопроводах у форсунок 

и капельниц, зоны их действия и другие характеристики, необходимые для 

проектирования, следует принимать по данным заводов-изготовителей. 

6.8 Количество кранов для резервного полива определяется 

расчетом. 



 

 

6.9 Внутренние сети водопровода и канализации теплиц следует 

проектировать, как правило, из неметаллических труб; гребенки, фасонные 

части, их соединения и, при обосновании, магистральные трубопроводы, 

прокладываемые по коридорам и теплицам, - из металла. 

6.10 Внутренние сети водопровода и канализации теплиц 

допускается прокладывать по поверхности земли и в земле. 

Трубопроводы должны иметь устройства для их опорожнения, если 

иное не предусмотрено технологическими особенностями данной системы. 

6.11 На вводах в теплицы следует предусматривать установку 

водомеров. Допускается установка водомеров на группу или блок теплиц. 

6.12 Запорную арматуру необходимо устанавливать на вводах в 

теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и 

парников. 

6.14 Категория надежности систем водоснабжения теплиц должна 

быть не ниже II; парников - не ниже III согласно классификации СНиП 

2.04.02.  

6.15 Блочные зимние теплицы следует проектировать с внутренними 

водостоками для отвода атмосферных осадков из лотков покрытия. В 

качестве стояков для отвода стоков могут использоваться внутренние 

полости колонн каркаса при условии их защиты от коррозии. Блочные 

весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы необходимо 

проектировать без внутренних водостоков. 

6.16 Расчетные расходы дождевых вод при гидравлическом расчете 

лотков на кровлях теплиц и сетей внутренних водостоков следует 

определять по методу предельных интенсивностей. При этом период 

однократного превышения интенсивности дождя в расчетах внутренних 

водостоков необходимо принимать, как правило, равным 0,5 года. 

6.17 В зависимости от гидрогеологических условий площадки 

строительства необходимо предусматривать закрытый дренаж в зимних 

грунтовых теплицах и в рассадных отделениях весенних теплиц. 

Необходимость устройства дренажа, его конструкция, расстояние от 

проектной отметки поверхности грунта до верха дренажа должны 

обосновываться в каждом конкретном случае с учетом гидрогеологических 

условий площадки строительства, технологии выращивания и опыта 

работы теплиц в аналогичных условиях. 

В гидропонных теплицах на стеллажах, в опорных и на подвесных 

лотках отвод дренажных стоков следует предусматривать по системе 

сборных коллекторов в приемные резервуары для последующей 

утилизации или повторного использования. 

6.18 Дренаж должен обеспечивать оптимальный воздушно-

влажностный режим корнеобитаемого слоя, своевременное отведение 

дренажных стоков. 

6.19 В целях обеспечения безопасности работающих водопроводные, 

канализационные гидропонные сооружения и сети необходимо 

эксплуатировать. 



 

 

 

7 Отопление и вентиляция 

 

7.1 Отопление и вентиляцию теплиц и парников следует 

проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 и правилами 

настоящего раздела. 

Теплицы по надежности теплоснабжения, как правило, относятся к 

потребителям второй категории. Теплоснабжение теплиц следует 

осуществлять за счет собственных или централизованных источников 

тепла; при технико-экономическом обосновании следует предусматривать 

использование вторичных энергоресурсов. При использовании для 

отопления теплиц вторичных энергоресурсов допускается применять 

схемы теплоснабжения с использованием пиковой котельной. 

Коммерческий узел учета тепловой энергии должен размещаться в 

отдельном помещении индивидуального теплового пункта (ИТП) и 

центрального теплового пункта (ЦТП). 

7.2 Отопление и вентиляция теплиц и парников совместно с другими 

системами должны обеспечивать в них требуемые параметры 

микроклимата (температуру воздуха, почвы или субстрата, относительную 

влажность и скорость движения внутреннего воздуха). 

Обогрев может быть солнечным (за счет тепличного эффекта), 

биологическим (на биотопливе) или техническим. 

Теплицы должны быть оборудованы системой вентиляции. 

Необходимость устройства системы отопления теплиц и парников, а также 

ее мощность следует определять расчетом. 

7.3 Теплоснабжение теплиц и парников должно осуществляться за 

счет вторичных энергоресурсов, тепла геотермальных вод, при отсутствии 

указанных источников - от ТЭС и ТЭЦ или собственных источников тепла 

(котельных, расположенных как в отдельных зданиях, так и внутри 

тепличных конструкций с учетом соблюдения требований пожарной 

безопасности и норм по технике безопасности). При использовании газа с 

непосредственным его сжиганием в теплице. 

7.4 При использовании для отопления теплиц вторичных 

энергоресурсов допускается применять системы теплоснабжения с 

использованием пиковой резервной котельной. 

7.6 Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать 

согласно СНиП КР 23-02: 

а) в холодный период года: 

- для теплиц, эксплуатируемых в течение всего года, - среднюю 

температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92; среднюю 

относительную влажность наиболее холодного месяца и среднюю скорость 

ветра за январь; 

- для теплиц весенне-осеннего использования - среднюю 

температуру наиболее холодного месяца за период эксплуатации, 

сниженную на половину максимальной суточной амплитуды температуру 



 

 

воздуха, среднюю относительную влажность и среднюю скорость ветра в 

этом месяце; 

б) в тепличный период года (для всех теплиц): 

- среднюю температуру и среднюю относительную влажность самого 

жаркого месяца, среднюю скорость ветра за июль. 

7.7 Отопление и вентиляцию теплиц и парников следует 

проектировать без учета поступлений тепла, аккумулированного почвой в 

дневное время и от солнечной радиации. 

7.8 В зимних теплицах следует предусматривать водяное отопление 

или водяное в сочетании с воздушным (комбинированное отопление) и 

водяной обогрев почвы. Применение комбинированной системы 

отопления должно быть обосновано. Тепловую мощность воздушного 

обогрева в системе комбинированного отопления следует принимать в 

однопролетных теплицах равной 35-50%, в блочных - 20-40% общего 

расхода тепла в расчетный период. 

В сезонных теплицах следует предусматривать воздушное отопление 

от калориферов и теплогенераторов, при обосновании - водяное отопление 

с регистрами из труб. 

7.9 При проектировании систем отопления теплиц температуру 

теплоносителя следует принимать не более 150 °С. 

Системы отопления должны присоединяться к двухтрубным 

водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме. 

При технико-экономическом обосновании допускается применять 

теплоноситель с температурой до 150°С по независимой схеме, 

предусматривающей установку теплообменников и регуляторов давления 

в помещениях ИТП (ЦТП). 

7.10 Приборы отопления в теплицах необходимо размещать: 

в верхней зоне - под покрытием (подкровельный обогрев), 

водосточными желобами (подлотковый обогрев) и карнизами или на 

нижних поясах ферм (верхний обогрев); 

в средней зоне - у наружных стен (боковой обогрев), на внутренних 

стойках каркаса, затяжках рам и между рядами растений; 

в нижней зоне - на почве, для гидропонных теплиц - на полу между 

рядами растений (нижний обогрев), по контуру наружных стен и для 

обогрева грунта - на глубине не менее 0,1 м от проектной отметки 

поверхности почвы до верха труб отопления (подпочвенный обогрев). 

Каждая зона обогрева должна иметь заданные агротехнологией 

параметры системы обогрева. Каждая система обогрева имеет 

самостоятельную смесительную группу с циркуляционным насосом для 

обеспечения заданной температуры контура. 

Технологические узлы управления системами обогрева теплицы 

допускается размещать внутри теплицы. 

7.11 Трубы для обогрева почвы следует располагать равномерно по 

площади теплиц на расстояниях, определяемых теплотехническим 

расчетом. 



 

 

7.12 Для водяного отопления теплиц в качестве отопительных 

приборов следует применять (в зависимости от температуры 

теплоносителя) пластмассовые, стальные гладкие трубы с 

соответствующей антикоррозионной защитой. Применение стальных труб 

для подпочвенного обогрева не допускается. 

7.13 Для обеспечения равномерного обогрева внутреннего воздуха 

теплиц следует: в зону высотой 1 м от поверхности почвы подавать не 

менее 40% общего количества теплоты, включая теплоту обогрева почвы; 

в остальной зоне удельная (на 1 м
2
 поверхности ограждений) теплоотдача 

отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях 

(стенах), должна быть на 25% больше теплоотдачи приборов, 

располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии). 

7.14 Запорная и регулирующая арматура должна обеспечивать 

раздельное включение (выключение) и регулирование теплоотдачи 

приборов отопления, размещенных в верхней, средней и нижней зонах 

теплицы. 

7.15 Расчет вентиляции теплиц следует производить с учетом 

удаления теплоизбытков от солнечной радиации в теплый период года. 

7.16 В теплицах необходимо предусматривать, как правило, 

естественную вентиляцию. Если она не обеспечивает требуемых 

параметров внутреннего воздуха, допускается применять смешанную 

вентиляцию (с естественным и механическим побуждением) и 

испарительное охлаждение. 

7.17 Проемы для естественной вентиляции (притока и удаления 

воздуха) следует располагать: 

в блочных теплицах в покрытии - вдоль коньков для удаления, в 

наружных стенах для притока воздуха; 

в блочных теплицах, имеющих рассредоточенную систему 

форточной вентиляции в кровле, проемы для естественной вентиляции в 

наружных стенах допускается не предусматривать; 

в ангарных теплицах - в наружных стенах для притока и в покрытии 

для удаления воздуха. 

Открывание и закрывание вентиляционных проемов должно быть 

механизировано. 

В теплицах с воздушным отоплением необходимо предусматривать 

использование вентиляторов системы отопления для вентиляции в теплый 

период года. 

Вентиляция парников осуществляется подниманием (открыванием) 

парниковых рам или покрытия из пленки. 

7.18 В однопролетных теплицах площади приточных и вытяжных 

проемов для естественной вентиляции следует определять расчетом. 

В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания 

овощей, общую площадь проемов для естественной вентиляции 

необходимо принимать: в районах севернее 60° с.ш. - не менее 10%,  в 

остальных районах - не менее 20% общей поверхности ограждения теплиц. 



 

 

В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания 

рассады (высаживаемой в открытый грунт), общую площадь проемов для 

естественной вентиляции следует принимать в соответствии с 

требованиями технологии. 

7.19 Применение газового отопления возможно при технико-

экономическом обосновании. 

7.20 Использование в качестве теплоносителя термальных вод 

возможно осуществлять при технико-экономическом обосновании с 

учетом температуры термальной воды, глубины ее залегания, засоленности 

и количества, достаточного для обогрева тепличного хозяйства. 

 

8 Электротехнические устройства 

 

8.1 Электротехнические установки должны проектироваться в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок. 

8.3 В проездах теплиц и коридорах следует предусматривать 

искусственное освещение преимущественно люминесцентными лампами 

или светодиодными светильниками; освещенность на уровне пола должна 

быть 10 лк. 

8.4 Облучение растений должно осуществляться 

высокоэффективными облучательными устройствами в соответствии со 

световыми режимами. 

Расстояния между облучательными устройствами и высота их 

подвески должны определяться расчетом. 

8.5 Прокладку распределительных сетей в теплицах из кабелей и 

проводов в трубах рекомендуется выполнять открыто на лотках или по 

конструкциям. 

В качестве естественных заземлителей для 

молниезащиты/заземления допускается (при подтверждении расчетами) 

использовать железобетонные фундаменты, а в качестве молниеприемника 

и молниеотвода - непосредственно металлические конструкции теплиц, 

парников при условии надлежащего соединения всех конструкций с 

фундаментами болтовым или сварным соединением. 

В случае наличия металлических прогонов допускается использовать 

их как систему уравнивания потенциалов. 

8.6 Камеры дозаривания, относящиеся к категории А по взрывной и 

взрывопожарной опасности. 

 

http://proverka.gov.kg/media/uploads/files/npa/


 

 

 
 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ 



 

 

_________________________________________________________________ 

Курулуштагы ченемдик документтер тутуму 

КҮНӨСКАНАЛАР ЖАНА ПАРНИКТЕР 

 

ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 

 

Greenhouses and hotbeds 

 

                                   Киргизүү датасы 2018-ж. 18- декабры 

 

1 Колдонуу чөйрөсү 

 

Ушул курулуш ченемдери жаңы долбоорлонуп жаткан жана 

реконструкцияланып жаткан бардык типтеги жана милдеттеги күнөсканаларга 

жана парниктерге тиешелүү, алардын ичинде: жашылча-жемиштерди жана 

көчөттөрдү өстүрүүгө арналган, жашылча-жемиштер күнөскана 

комбинаттарынын (ЖЖТК), көчөт-жашылча-жемиштер күнөскана 

комбинаттарынын (КЖЖТК), ошондой эле топурагы корголгон башка 

объекттердин курамына кирген кышкы жана мезгилдүү күнөсканалар жана 

парниктер. 

 

2 Ченемдик шилтемелер 

 

Ушул курулуш ченемдеринде төмөндөгү документтерге ченемдик 

шилтемелер пайдаланылды: 

Кыргыз Республикасынын 2016-ж. 7-июнундагы № 78 «Өрт коопсуздугун 

камсыздоо жөнүндө» мыйзамы; 

КЧжЭ 2.01.07-85  Жүктөөлөр жана таасирлер; 

КЧжЭ 2.03.01-84* Бетон жана темир бетон конструкциялары; 

КЧжЭ 2.03.11-85  Курулуш конструкцияларды коррозиядан сактоо; 

КЧжЭ 2.03.13-88  Полдор; 

КЧжЭ 2.04.01-85* Имараттардын ички суу түтүктөрү жана 

канализациясы; 

КЧжЭ 2.0402-84* Суу менен камсыздоо. Тышкы тармактар жана 

курулмалар; 

МАКЧ 2.04-02-2004 Имараттардын жылуулугун сактоо; 

КЧжЭ 2.04.05-91* Жылытуу, желдетүү жана кондициондоштуруу; 

КЧжЭ II-23-81 Болот конструкциялары; 

КЧжЭ II-25-80 Жыгач конструкциялары; 

КЧжЭ II-97-76 Айыл чарба ишканаларынын генералдык мерчемдери; 

КР КЧжЭ 23-02-00 Курулуш климатологиясы; 

КР КЧ 20-02:2018 Жер титирөөгө туруктуу курулуш. Долбоорлоо 

ченемдери; 

КР КЧ 31-06:2018 Администрациялык жана тиричилик имараттар;  



 

 

КР КЧ 35-01:2018 Жашоо-турмуш чөйрөсүн долбоорлоо керектөөлөрүн 

эсепке алуу менен мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү;  

КР КЭ 35-101:2018 Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 

имараттардын мерчемдик чечимдерин кабыл алууда жашоо-турмуш чөйрөсүн 

камсыздоо;  

КЭ 35-104-2001 Майыптар үчүн жумуш орундары бар имараттар жана 

бөлмөлөр; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-ж. 11-апрелдеги № 201 

токтому менен бекитилген СанЭжЧ «Ичүүчү суу. Ичүүчү суу менен 

камсыздоочу борборлоштурулган тутумдардагы суунун сапатына гигиеналык 

талаптар.  Сапатты контролдоо»; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-ж. 11-апрелдеги № 201 

токтому менен бекитилген СанЭжЧ «Санитардык-коргоочу зоналар жана 

ишканалардын, курулмалардын жана башка объекттердин санитардык 

классификациясы»; 

 ГОСТ 12.1.003-2014 Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын тутуму.  

Чуулдоо. Коопсуздуктун жалпы талаптары; 

 ГОСТ 12.3.002-2014 Эмгек коопсуздугунун стандарттарынын тутуму.  

Өндүрүш процесстери. Коопсуздуктун жалпы талаптары; 

ГОСТ 111-2014 Түссүз такта айнек. Техникалык шарттар; 

ГОСТ 10354-82 Полиэтилен пленкасы. Техникалык шарттар; 

 ГОСТ 27751-2014 Курулуш конструкциялардын жана түптөрдүн 

бекемдиги. Негизги жоболор; 

ГОСТ 28984-2011 Курулушта өлчөмдөрдү модулдук координациялоо. 

Негизги жоболор. 

 
Э с к е р т ү ү - Ушул курулуш ченемдерин колдонууда жогорудагы шилтеме 

жасалган ченемдик документтердин Кыргыз Республикасынын аймагында иштешин 

үстүбүздөгү жылда жарык көргөн Стандартташтыруу боюнча улуттук органдын жана 

архитектура-курулуш иши чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тийиштүү маалыматтык  боюнча текшерүү максатка 

ылайык келет. Эгерде шилтеме жасалган документ алмаштырылса (өзгөртүлсө), анда ушул 

курулуш ченемдерин колдонууда алмаштырылган (өзгөртүлгөн) документтерди 

жетекчиликке алуу абзел. Эгерде шилтеме жасалган документ алмаштырылбай эле алынып 

ташталса, анда ага шилтеме берилген тиркеменин  ушул шилтемеге тиешеси жок бөлүктөрү 

гана колдонулат.   

 

3 Терминдер жана аныктамалар 

 

Ушул курулуш ченемдеринде төмөндөгү терминдер тиешелүү 

аныктамалары менен берилген. 

3.1 ангар күнөсканалары: Бир пролеттуу корголгон топурагы 

курулмалары;  

3.2 биоотун: Өсүмдүк же айбандар сырьесунан, организмдердин бөлүп 

чыгаргандарынан же органикалык өнөр жай калдыктарынан (мисалы, кык, 

торф, самандын аралашмасынан) жасалган, ичинен өзүнөн өзү күйүп, топурак 

http://docs.cntd.ru/document/1200118606
http://docs.cntd.ru/document/1200124407
http://docs.cntd.ru/document/1200119804
http://docs.cntd.ru/document/1200006604
http://docs.cntd.ru/document/1200115736
http://docs.cntd.ru/document/1200095838


 

 

кыртышынын жана күнөскананын (парниктин) температурасын жогорулатууга 

жөндөмдүү отун. 

3.3 блоктуу күнөсканалар: Күнөскананын айрым звенолорунан 

блоктолуп жасалган көп пролетуу курулмалар;  

3.4 мезгилдүү (жазгы) күнөсканалар: Жашылча-жемиштерди жаз-күз 

пайдалануучу мезгилдүү күнөсканалар. 

3.5 гидропон күнөсканалары: Өсүмдүктөрдүн тамыры жайгашуучу 

катмар катары азык менен камсыздалган жасалма субстраттар колдонулган 

күнөсканалар; 

3.6 бышып жетилүү (дозаривание): Быша элегинде үзүлгөн 

жемиштердин биологиялык бышыккандыкка жетүүсү; 

3.7 кышкы күнөсканалар: Жыл бою иштеген күнөсканалар; 

3.8 бышып жетилүү камерасы: Күнөскананын 1000 метрге 2,3метр 

көлөмүнө  эсептелген, томаттарды өстүрүүгө ылайыкталган, температурасы, 

нымдуулугу жөнгө салынуучу, газдын дозатору(этилен), газ анализатору менен 

жабдылган газ камерасы.   

3.9 кляммерлер: Канылтырдан же алюминден жасалган айнек кысуулар 

(айнектердин кошулган жерлеринде); 

3.10 парник: Жылытылбаган, жарыкка тунук жабуу менен жабылган, 

жашылча-жемиштерди жана көчөттөрдү өстүрүүгө арналган, өсүмдүктөр 

курулманын сыртынан багылган культивациялык курулма; 

3.11 аргасыз резерв котельнаясы: Катуу аяздар болгон учурда 

боборлоштурулган жылуулук камсыздоосмунун резервдик котельнясы 

колдонулат; 

3.12 топурактуу күнөсканалар: Өсүмдүктөрдүн тамыры жайгашуучу 

катмар катары күнөскананын топурактары же топурак аралашмалары 

колдонулган күнөсканалар; 

3.13 көчөт-жашылча-жемиштер күнөскана комбинаттары (КЖЖТК): 

Көчөттөрдү жана жашылча-жемиштерди ачык топуракта өстүрүүгө арналган 

өндүрүш, көмөкчү, администрациялык-чарба курулмалардын комплекси; 

3.14 күнөскана: Жылытылган, жарыкка тунук жабуу менен жабылган, 

жашылча-жемиштерди, көчөттөрдү жана гүлдөрдү өстүрүүгө арналган, 

өсүмдүктөрдү курулманын сыртынан да, ичинен да багууга болгон курулма; 

3.15 жашылча-жемиштер күнөскана комбинаттары (ЖЖТК): 

Жашылча-жемиштерди өстүрүүгө арналган өндүрүш, көмөкчү, 

администрациялык-чарба курулмалардын комплекси; 

3.16 күнөскана эффекти: Күнөскананын жарыкка тунук жабуусу 

аркылуу өткөн кыска толкундуу күн радиациясы күнөскананын кара түстүү 

нерселеринин (топурак, өсүмдүктөр, жабдыктар ж.б.) сиңирүүсүнүн эсебинен 

узун толкундууга өзгөрүп, жабуунун ичинде дээрлик кармалып, күнөскананын 

сыртына чыкпай калуусунун эсебинен күнөсканаларда жана парниктерде 

температуранын жогорулашы. Бул, биринчи кезекте, айнекке тиешелүү, себеби 

пленка узун толкундуу радиацияны аз кармап калат, ачык түндөрү күнөскананы 

өтө муздатып жибериши мүмкүн жана топуракта «радиациялык тонду» пайда 

кылат; 



 

 

3.17 фотосинтетикалык активдүү радиация: Толкуну 380-710 

нмдиапазондогу узундуктагы күн радиациясы, ал өсүмдүктөрдө фотосинтез, 

өсүү жана өнүгүү үчүн пайдаланылат;  

3.18 шпалера: Өсүмдүктөргө тирөөч катары кызмат кылган решетка, сым 

же шпагат; 

3.19 шпросы: Күнөсканаларды жана парниктердиайнектер жана башка 

жарыкка тунук жабуулар менен тосуу үчүн бекитүүчү атайын металл 

профилдер.  

 

4 Жалпы жоболор 

 

4.1 Күнөсканаларды жана парниктерди долбоорлоодо төмөндөгүлөрдү 

тутуу керек: 

- курулманын жалпысынан жана анын айрым элементтеринин 

курулуштун жана эксплуатациянын бардык баскычтарында (тургузууда, 

монтаждоодо) зарыл болгон бекемдигин, катуулугун жана мейкинде 

өзгөрүлбөстүгүн камсыздаган конструкциялык схемаларды кабыл алуу, 

ошондой эле аларды инженердик коммуникацияларды (алардын ичинде 

пайдубалдарда орнотулган элементтерди табигый жердетүүчүлөр катары 

колдонуу үчүн) монтаждоо үчүн колдонууга мүмкүндүктү камсыздоо; 

-бир аянтта жайгашкан курулмаларга курулуш буюмдарын жана 

материалдарын тандоодо объекттик унификация талаптарын тутуу;  

- курулуш конструкцияларынын эсеби жана долбоорлонушу КЧжЭнин 

2.01.07, КЧжЭнин2.03.01 жана КЧжЭнин II-25 ж.б. ченемдердин айыл чарба 

милдетиндеги имараттарды, курулмаларды жана курулуштарды куруунун 

өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу талаптарына ылайык жүргүзүлүүсү; 

- күнөсканалардын конструкциялары аларга түз жана жайылган 

жарыктын максималдуу киришин, бир калыптагы, чукул өзгөрүүлөрүсүз 

температураны, жылуулукту минималдуу жоготууну, температуралык-

нымдуулук режимди жөнгө салуучу табигый аба алмашууну камсыздашы керек 

жана өндүрүш процесстеринин максималдуу механизацияланышына 

мүмкүндүк түзүү.   

4.2 Күнөсканалар жана парниктер Д категориясындагы –өрт кооптуулугу 

төмөн (курулманын көлөмүндө орнотулган газ менен жылытылган 

күнөсканалардан тышкары) курулмаларга кирет, Vдаржадагы өрткө туруктуу 

жана ченеми жок чектеги өрткө туруктуу курулуш конструкцияларына, С3 

класстагы конструкциялык жана Ф5.3 классындагы функционалдык өрт 

кооптуулугуна кирет. Конкреттүү бир күнөсканалардын жана парниктердин 

өрткө туруктуулугунун мындан да жогору даражага жана конструкциялык өрт 

кооптуулгунун классына тиешелүүлүгү өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 

ыйгарым укутуу мамлекеттик органдын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 

корутундусу менен тастыкталышы керек, анын негизинде – долбоорлого 

тапшырма берилет. 

4.2.1 Күнөсканалардын, парниктердин жана алардын бөлмөлөрүнүн 

жарылуу-өрттөнүү жана өрт кооптуулугунун категориясын   Кыргыз 



 

 

Республикасынын «Өрт коопсуздугун камсыздоо жөнүндө» мыйзамына ылайык 

кабыл алуу керек.  Өрткө туруктуулук даражасын жана өрт кооптуулук классын 

пайдаланып жаткан курулуш конструкцияларынын өрткө туруктуулугунун 

чегине жана өрт кооптуулугунун классына жараша аныктоо керек. 

4.2.2 Өрт отсегинин аянты Кыргыз Республикасынын «Өрт коопсуздугун 

камсыздоо жөнүндө» мыйзамынын талаптарына ылайык кабыл алынат. 

Жумушчу орундары бар бөлмөлөрдө Кыргыз Республикасынын «Өрт 

коопсуздугун камсыздоо жөнүндө» мыйзамына ылайык эвакуция жолдору жана 

чыгыштары каралууга тийиш.   

4.3 Күнөсканалардын жалпы аянты күнөскана конструкцияларынан 

жасалган өндүрүш аянттарынын жана көмөкчү бөлмөлөрдүн суммасы катары 

аныкталат. 

4.4 ЖЖТКнын жана КЖЖТКнын курамына кирген кышкы 

күнөсканалардын ортосундагы аралык транспорт өткөөлдөрүнүн кеңдиги менен 

аныкталып, 6м кем эмес болот, мезгилдүү күнөсканалардын аралыгы – 1,5 м. 

кем эмес болууга тийиш. 

4.5 Күнөскана жана парник чарбаларынын жана селитебдик зоналардын 

ортосундагы санитардык-коргоочу зоналар Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2016-ж. 11-апрелдеги № 201 токтому менен бекитилген СанЭжЧ 

талаптарына ылайык аныкталат. 

4.6 Күнөскана жана парник чарбалары менен мал, куш фермалары жана 

комплекстеринин ортосундагы зооветеринардык ажырымдар 150 м. кем эмес 

болууга тийиш. 

Күнөскана жана парник чарбалары менен шаардык калктуу пунктардын 

ж.б. муниципалдык түзүлүштөрдүн ортосундагыветеринардык объекттердин 

ажырымдары төмөндөгүлөрдөн кем эмес болууга тийиш: 

ветеринардыкдарыканалардан –150; 

питомниктерден, айбанаттар үчүн мейманканалардан (колдоо көрсөтүүчү 

баш маана кылуучу жерлерден), грумер салондордон –300; 

үй айбанаттардын көрүстөндөрүнөн –400; 

шаардык ветстанциялардын ветеринардыкдоктурканаларынан –600. 

4.7 Күнөсканалар жана парниктер курулуш конструкцияларынын жана 

түптөрүнүн бекемдиги боюнча ГОСТ 27751 ылайык КС1 жоопкерчилигиндеги 

класстагы курулмаларга кирет. 

4.8 Күнөсканалар жана парниктер үчүн аянттар КЧжЭнин II-97 

талаптарына ылайык келүүгө тийиш.  Курулмалардагы полдун белгиси аларга 

ыкташ болгон аянттын тилкесинин мерчемделген белгисинен 0,1м кем эмес 

бийиктикте турушу керек.  

4.9 Кыш мезгилинде метрине 200 м
3 

кар жааган райондордо 

күнөсканаларды долбоорлоодо КР КЧжЭсине 23-02 ылайык кардан коргоочу 

жасалма орнотмолор жана иш-чараларкаралышы керек (табигыйлары жок 

болгон учурда). Жана алардын функциясы шамалдан коргоочу жана аймакты 

тосуучу функциялар менен айкалыштырылышы зарыл. 

4.10 Күнөсканаларды жана парниктерди энергиянын салттуу эмес 

булактарын: геотермалдык сууларды, ГРЭСтердин төмөн потенциалдуу сброс 



 

 

болгон жылуулугун, газкомпрессор станциялар ж.б. колдонууну эске алып 

жайгаштыруу сунушталат.  

4.11 Күнөсканалардын жана парниктердин көлөмдүү-мерчемдүү жана 

конструкциялык чечимдери Кыргыз Республикасынын «Өрт коопсуздугун 

камсыздоо жөнүндө» мыйзамын эске алуу менен аткарылууга тийиш. 

4.12 Күнөсканалардагы технологиялык жабдыктарды тейлөө жана 

ремонттоо үчүн, ошондой эле айнектердин тышкы жана ички жагын тазалаш 

үчүн атайын механизмдерди, орнотууларды жана куралдарды пайдалануу 

керек. 

4.13 ГОСТ 12.3.002 жана ГОСТ 12.1.003 жетекчиликке алып, долбоорлоо 

учурунда кооптуу жана зыяндуу өндүрүш факторлору (электр тармагындагы 

чыңалуунун кооптуу деңгээли, абанын өтө нымдуу болушу жана  алмашпай 

турушу, технологиялык жабдыктардын сырты жогорку температурада болушу, 

сынган жана түшүп жаткан айнек, жарыктын өтө ачык болушу жана жасалма 

шоолаландырууда жана өсүмдүктөрдү кошумча жарыктандырууда ультра 

кызгылт көк радиациянын деңгээли, абада бөлүнүү заттарынын болушу, 

курулуш конструкцияларында пестициддердин жана агрохимикаттардын 

болушу, өсүмдүктөрдү көмүр кычкыл газы менен азыктандырган учурда 

абанын газдалуусу, адамга зыяндуу микроорганизмдердинболушу ж.б.) эске 

алынышы керек жана алардын адамдарга тийгизген терс таасирин 

минималдаштыруу зарыл. 

4.14 Өсүмдүктөрдү арылар менен чаңдатууда саны эсептөө аркылуу 

аныкталган жумушчу арылары же жапан арылары бар бал челектерди орнотуу 

абзел. 

4.15 Күнөсканалардын курулуш чечимдеринин наркын салыштыруу үчүн 

төмөндөгү көрсөткүчтөрдү пайдалануу керек: 

күнөсканада өсүүчү өсүмдүктөргө өндүрүш же инвентардык аянт жана 

алардын ортосундагы жумушчу өткөөлдөр;   

өндүрүш жана көмөкчү аянттарынын суммасы катары аныкталган 

пайдалуу аянт; 

көтөрүп туруучу конструкциялар менен күнөскананы көлөкөлөнтүү 

коэфициенти тосмонун жалпы аянтына көтөрүп туруучу конструкциялардын 

проекциясынын (тосмонун үстүнө 20°, 45° жана 70° бурч менен тийген учурда) 

аянттарынын ара катышы менен аныкталат; 

 тосмонункоэффициенти тышкы тосмолордун аянтынын өндүрүш 

аянтына ара катышы менен туюнтулат; 

табигый жарыктандыруу коэффициенти. 

4.16 Күнөсканалар жана парниктер жайгаштырылган аймак 1,6метрден 

төмөн эмес бийиктиктеги тор тосмо менен тосулууга тийиш. 

4.17 Эгерде мумкунчулугу чектелген адамдарга күнөсканалар жана 

парниктер курулмаларында жана алардын курамына кирген бөлмөлөрдө 

жумушчу орундар каралса, анда ал жерлерге кирүүнү КР КЭде 35-101 жана КР 

КЭ 35-101 баяндалган талаптарга ылайык камсыздоо керек. 

 

5 Көлөмдүү-мерчемдүү жана конструкциялык чечимдер 



 

 

5.1 Конструкциялык аткарылышы боюнча күнөсканалар ангар тибиндеги 

(бир пролеттуу) жана блоктуу болуп бөлүнүшөт. 

5.2 Күнөсканалардын көлөмдүү-мерчемдүү чечимдери ГОСТ 28984, 

ошондой эле өндүрүш технологиясынын талаптарынажооп бериши керек, 

агротехникалык регламенттерге жанадолбоорлоо 

тапшырмасынынпараметрлерине ылайык болууга тийиш. 

5.3 Күнөсканаларды бир пролеттуу (ангар) жана көп пролеттуу кылып 

долбоорлоо абзел. 

Парниктерди бир жагына жантайма же эки жагына жантайма жабуусу 

менен долбоорлоо абзел. 

5.4 Корголгон топурагы объекттеринин курамына кирген 

администрациялык жана тиричилик имараттарды жана бөлмөлөрдү КР КЧ 31-

06, КР КЧ 20-02 талаптарына ылайык долбоорлоо абзел. 

5.5 Күнөсканалардын жана парниктердин геометриялык параметрлери 

долбоордун технологиялык чечимдерине ылайык дайындалышы керек. Бир 

пролеттуу күнөсканалардын пролеттору 21м. чоң эмес, блоктуу 

күнөсканалардыкын 16м. чоң эмес дайындоо сунушталат. Ушул 

параметрлердин чоңойтулушу долбоорлоо тапшырмасы боюнча гана 

жүргүзүлүшү мүмкүн. Полдун үстүнөн чыгып турган конструкциялардын, асма 

жабдыктардын, коммуникациялардын төмөн жагына чейинки бийиктик 

технологиялык жактан каралган машиналардын жана механизмдердинэркин 

өтүшүнө ылайык дайындалууга тийиш, бирок 2,4м. кем эмес болушу керек. 

Парниктердики – 1,5м. кем эмес болушу керек. 

Топурактын азыктандыруучу катмарынын же күнөскананын полунун 

үстүнөн узунунан кеткен вертикалдуу тосмолордун бийиктиги: ангар 

күнөсканаларында – 1,8 м. кем эмес, блоктууларда – 2,4м. кем эмес болуусу 

абзел. 

Температуралык кеңейтүүлөрдү эсепке алуу боюнча иш-чаралар 

жүргүзүлүп жатканда сырттагы абанын эсеп температурасы -45°С ге барабар 

же андан төмөн болгондо (өтө суук болгон беш күндүк температуранын орточо 

тепмературасы тиешелүү райондун сырттагы эсеп температурасы катары   

кабыл алынат)температуралык тигиштердин эң чоң аралыгы күнөскананын 

узундугу боюнча (пролеттердун туурасынан) - 200м., күнөскананын 

туурасынан (конектубойлото)-200м. түзүшү керек.  

5.6 Күнөсканаларды КЧжЭге II-25, КЧжЭгеII-23 ылайык долбоорлоо 

сунушталат. Күнөскананын каркасынын, тосмосунун жана жабуусунун 

материалдары долбоорлоого тапшырмага ылайык кабыл алынат. 

КЧжЭ II-25ке, КЧжЭ II-23кө ылайык парниктерди жыгач же темир бетон 

каркастар менен долбоорлоо сунушталат. 

5.7 Кышкы күнөсканалардын жарыкка тунуктосмолорун айнекти же 

синтетикалык полимер материалдарды, адатта, бир же эки кабаттууларды 

колдонуп, зарыл болгон учурда трансформация боло турган штораларды же 

жылуулукту сактоочу экрандарды кошуп долбоорлоо абзел. Мезгилдүү 

күнөсканаларды кышында чечип сала турган синтетикалык полимер 

материалдарды колдонуп долбоорлоо сунушталат. 



 

 

5.8 Күнөсканалардын цоколунун бийиктиги ага аянттын ыкташкан 

тилкелеринин мерчемделүүчү белгисинен 0,3 м төмөн эмес болууга тийиш.  

Ачык топуракка отургузула турган көчөттөр өстүрүлө турган күнөсканалардын 

дубалдарында, эгерде долбоорлоо тапшырмасында башка альтернативалуу 

чечимдер каралбаса, желдетүүчү тешиктерди калтыруу керек.  

5.9 Күнөсканалардын тирөөчтөрүнө (каркастын түркүгүнө) 

пайдубалдардын үстүнкү белгиси күнөскананын полунан 0,3 м. кем эмес 

бийиктикте болууга тийиш. Блоктуу күнөсканалар жантайыш аянтта 

жайгашкан учурларда айрым пайдубалдардын белгисин жердин рельефи 

боюнча күнөскананын өзгөрүлмө жантайышы менен коюуга уруксат берилет, 

бирок төмөндөгүлөрдөн жогору болбошу керек: 

айнек жана аралаш жабуусу менен (айнек тунуке жана полимер дубалдар) 

конекторду бойлой (лотокторду)- 2%, конектордун туурасынан – 1,5%; 

полимер жабуусу менен эки багытка тең - 3%. 

5.10 Күнөсканалардын жабууларынын тик сызыктуу жантаймаларынын 

эңкейишин 40%дан төмөн кабыл алыш керек, ийри сызыктууларын, кууш 

сымалдардын эңкейишин -20%дан төмөн кабыл алыш керек. 

Блоктуу күнөсканалардын ендоваларын эңкейиши 0,2% дан кем эмес 

жана туурасы 200 ммден кем эмес лоток түрүндө долбоорлоо керек. 

Парниктердин жабуусунун эңкейиши 6%дан кем эмес болушу керек. 

5.11 Жарыкка тунук тосмосу айнектен жасалган күнөскананын жарык 

кирүүчү конструкцияларынын суммардык аянты жалпы аянттын 15%нан көп 

болбошу керек, ал эми пленкадан болгондо - 10%дан көп болбошу керек. 

5.13 Курулуш конструкцияларынын жана буюмдарынын коррозияга 

каршы корголушун КЧжЭнин 2.03.11талаптарына ылайык дайындоо абзел, 

мында агрессивдүү таасирдин деңгээлине жараша күнөскананын ичиндеги 

чөйрөнү болот конструкцияларына аз агрессивдүү, ал эми алюминь жана жыгач 

конструкцияларына агрессивдүү эмес деп табуу керек. 

5.14 Күнөскана жана парниктердин курулуш конструкцияларына болгон 

жүктү (нагрузканы) КЧжЭнин 2.01.07талаптарына ылайык, төмөндөгү 

көрсөтмөлөрдү эске алып, кабыл алуу абзел: 

а) бир катмарлуу тосмолуу, ортосунда жылуулукту алып жүрүүчү 

төшөлгөн эки катмарлуу тосмолуу, ошондой эле бир пролеттуу пленкалуу эки 

катмарлуу тосмолуу кышкы күнөсканаларды долбоорлоодо райондор үчүн 

жердин горизонталдуу үстүнүн 1чарчы метрине кардын салмагы: I - 100 Па; II - 

150 Па; III - 200 Па; IV-VIII - 400 Па; жазгы пленкалуу бир катмарлуу тосмолуу 

күнөсканаларды долбоорлоодо бардык райондор үчүн – 100 Па болот. 

Жердин горизонталдуу үстүндөгү кардын үстүнкү катмарынын тик 

ылдыйынын күнөскана жабууларынын ченемдик жүктөрүнө өтүү 

коэффициентин жана кар жүгүн бөлүштүрүү схемаларын А тиркемесине 

ылайык кабыл алуу керек. Күнөсканалардын жабууларына кардын эсептик 

жүгү 1,4 жүк боюнча ишенимдүүлүк коэфициенти менен кабыл алынышы 

керек. 

б) шамалдын ылдамдык күчүн (напор) өзгөрүлмө бийиктик боюнча 

1коэфициенти менен 10м. бийиктикте жана 0,6 коэфициенти менен 2м. жана 



 

 

андан төмөн бийиктиктерде кабыл алуу абзел; бийиктиктин аралыктагы 

маанилери үчүн коэфициенттерди сызыктуу интерполяция менен аныкташат; 

пленка менен тосулган күнөсканалар үчүн көрсөтүлгөн коэфициенттерди 20%га 

төмөндөтүп туруу сунушталат; 

в) күнөсканалардын көтөрүп туруучу конструкцияларына асылган 

өсүмдүктөрү бар шпалерлердин ченемдик жүгүн150Пага (15кгс\м) барабар деп 

кабыл алуу абзел жана жүк боюнча 1,3 ишенимдүүлүк коэфициенти менен 

кыска мөөнөттүүгө тиешелүү деп табуу керек; 

г) блоктуу кышкы күнөсканалардын жабууларынын суу буруучу 

лотокторун (металл жана жыгач) 1000Н ченемдик топтолгон жүккө текшерип 

туруу зарыл, жазгы пленкалуу күнөсканаларды – жүк боюнча 1,2 

ишенимдүүлүк коэфициенти менен эки вертикалдуу, ар бири 1000Н болгон 

ченемдик топтолгон жүккө текшерип туру керек (алардын ортосундагы аралык 

1 м).  

д) технологиялык жабдыктардын (электр шоолаландыруу 

орнотмолорунун, трубопроводдордун ж.б.) жүгүн долбоордун тиешелүү 

бөлүктөрүнүн маалыматы боюнча кабыл алуу абзел. 

5.15 Кыска мөөнөттүү жүктөрдүн эсеп чоңдуктарын же аларга ылайык 

келген аракеттерди КЧжЭ 2.01.07 боюнча аныктоо абзел. 

5.16 Сейсмикалык райондордогу күнөсканаларды сейсмикалык 

таасирлерди эсепке албай долбоорлоо абзел. 

5.17 Күнөсканалардын тосуучу конструкциялары үчүн ийилген болот 

профилдердин калыңдыгын эсеп боюнча кабыл алуу керек, бирок 1ммден кем 

эмес, айнекти бекемдөөчү детальдардын жана пленканын калыңдыгы – 

0,4ммден кем эмес болууга тийиш. 

5.18 Күнөсканалардын каркасынын кысылган болот элементтеринин 

ийилгичтиги КЧжЭII-23тө көрсөтүлгөн 180 керилген элементтерден жана 

байланыш-чоңдуктардан ашпоого тийиш. 

5.19 Күнөсканалардын болот конструкцияларынын ийилүүсүн КЧжЭ II-

23тө көрсөтүлгөндөргө ылайык аныктоо абзел. Мында айнектелген 

күнөсканалардын элементтеринин вертикалдуу салыштырмалуу ийилүүсү 

шпростор үчүн -1/150, прогондор үчүн - 1/200, лотоктор үчүн - 1/300, ригелдер 

үчүн - 1/250, технологиялык жабдыктарды көтөрүп туруучу фермалар үчүн - 

1/250 пролеттон ашпоого тийиш. 

Пленкалуу күнөсканалардын ийилүүчү элементтеринин салыштырмалуу 

ийилүүсү 1/75 пролеттон ашпоого тийиш. 

5.20 Күнөсканалардын 3мм жанаандан аз эки же андан көп туурасынан 

кеткен ийүүлөрү бар жана дубалдын бийиктигинин же текченин туурасынын 

ийүүнүн радиусуна 30дан кем катышта ийилген профилдерден жасалган болот 

конструкцияларын эсептөөдө болоттун керүүгө, кысууга жана бурууга эсеп 

каршылыгынын чоңдугун 10%га көбөйтүү сунушталат. 

5.21 Күнөсканалардын жыгач конструкцияларын КЧжЭ II-25тин 

талаптарына ылайык долбоорлоо абзел. 

5.22 Күнөсканалардынпленкалуу тосмолорун шамалдын согуу күчүнө 

(нагрузка) эсептөөдө полиэтилен пленканын керүүгө эсеп каршылыгын 



 

 

(ГОСТ10354) 5 МПа (50 кгс/см
2
) кабыл алуу абзел, серпилгичтик модулун 75 

МПа (750 кгс/см
2
), кар жүгүнүн таасирине же бир учурда кар жүгүнүн жана 

шамал күчүнүн таасирине эсептегенде эсеп каршылыгын жана серпилгичтик 

модулун 1,5 коэфициентке көбөйтүү керек. 

5.23 Күнөсканаларда бирдей өлчөмдөгү айнекти колдонуу абзел, 

айнектин калыңдыгын эсеп боюнча дайындоо керек, бирок капталтосмолору 

үчүн 3 мм кем эмес, тунукени айнек менен каптоодо 4мм кем эмес болууга 

тийиш. Урунбас жана атайын айнектер долбоорлоо тапшырмасына ылайык 

колдонулат. Шпростордун ортосундагы аралык эсептер менен аныкталат. 

5.24 Күнөсканалардын айнек тосмо конструкцияларын эсептөөдө 

төмөндөгүлөрдү эске алуу абзел: айнектин ийилип кетүүсунө эсеп каршылык 

чоңдугун 12,5 МПа (125 кгс/см
2)

, серпилгичтик модулу 7,3·10МПа (7,3·10
5
 

кгс/см
2
) жана туурасынан кеткен деформация коэфициенти 0,22. 

Мындаайнектин эсеп каршылыгын жумуш шартынын төмөндөгү 

коэфициенттерине көбөйтүү абзел: айнекти бүт контур боюнча үзгүлтүксүз 

бекемдөөдө (профилдик элементтер менен) -1; контурдун айрым жерлеринде 

бекемдөөдө (кляммерлер ж.б. менен) – 0,8.  Вертикалдуу тосмолордун 

айнектерининэсеп каршылык чоңдугун кошумчалап, 1,2 барабар болгон жумуш 

шарттарынын коэфициентине көбөйтүү керек. 

5.25 Түндүк райондордо, тактап айтканда, түбөлүк тоң болгон 

райондордо күнөсканалардын көлөмдүү-мерчемдүү жана конструкциялык 

чечилиштеринин өзгөчөлүгү – полдун желдетилүүчү алды болуп эсептелет.  

Анын үстүндө цоколь перекрытиеси же зарыл болгон терс температураларды 

кармап туруучу тоңдурулган негиз орнотулат. Полдун желдетилүүчү алдынын 

үстүндөгү цоколь перекрытиеси күнөскананын полдорунун талап кылынган 

температуралык режимин сактоону жана полдун желдетилүүчү алдына жылуу 

аба агымынын таасирин жокко чыгарууну камсыздашы керек. 

Цокольперекрытиесин төмөндөгү элементтерден жасашат: 

эсеп жүктөрдү кабыл алган көтөрүп туруучу конструкциялардан; 

цокольперекрытиесинин калың катмарына тыштагы абанын кирип 

кетүүсүнө тоскоол болгон аба обочолонтуучу катмардан; 

жылуулукту обочолонтуучу катмардан; 

перекрытиенинкатуу эмес же көңдөйлүү элементтерине тартылган 

стяжкадан; 

гидро- жана буу обочолонтуучудан;   

астыга салынуучу катмардан; 

полдун үстүн жабуудан. 

Торец дубалдарды жылуулукту өткөрүүгө жогорку каршылык көсөтүүчү 

материалдардан жасоо абзел. Жарыкка тунук жабуулар тарнсформациялануучу 

жылуулукту сактоочу экран орнотулган айнектин эки кабатынан жасалат. 

Күнөсканаларды шамалдын кышкы розасы боюнча көп соккон багытын 

бойлото жайгаштыруу керек.  

5.26 Күнөсканаларды айнектөөнү жана жылчыксыз бекитүүнү КЧжЭнин 

12-04 талаптарын эске алып жүргүзүү абзел. 



 

 

5.27 Күнөсканалардагы жолдорду жана байланыштыруучу коридорлорду 

транспортко тоскоолдук жаратпай тургандай кылып жасоо керек: тепкичтерди, 

босогону, кууш өткөөлдөрдү, бурулуштарды, уруксат берилгенден жогору 

болбогонэңкейиштерди. 

5.28 Күнөсканаларга шамалдын күчүн (нагрузкасын) 

КЧжЭге2.01.07ылайык пульсациялык түзүүчүнү эсепке алып аныктоо абзел. 

 

6 Суу менен камсыздоо, ички суу түтүктөрү жана канализация 

 

6.1 Күнөсканалардагы сууну керектөө ченемдери жана режимдери, сугат 

үчүн суунун сапаты жана температурасы ж.б. технологиялык максаттар үчүн 

ченемдер жана режимдер «Ичүүчү суу. Ичүүчү суу менен камсыздоочу 

борборлоштурулган тутумдардагы суунун сапатына гигиеналык талаптар.  

Сапатты контролдоо» СанЭжЧде көрсөтүлгөн. 

6.2 Күнөсканалардын жана парниктердин суу менен камсыздоотутумун 

долбоорлоодо ушул бөлүмдүн эрежелерин эске алып, КЧжЭ 2.04.01 жана КЧжЭ 

2.04.02лердеги көрсөтмөлөрдү жетекчиликке алуу керек. 

6.3 Негизделген учурда, күнөсканаларда сугат үчүн ж.б. өндүрүш 

максаттарында, «Ичүүчү суу. Ичүүчү суу менен камсыздоочу 

борборлоштурулган тутумдардагы суунун сапатына гигиеналык талаптар.  

Сапатты контролдоо» СанЭжЧнын талаптарын канааттандырган ичүүчү сууну 

берүүгө уруксат берилет. Эгерде өндүрүш суу түтүктөрүнүн тармагына 

семирткичтер же башка заттар берилсе, ал чарба-ичүүчү суу түтүгүнө бактагы 

суунун максималдуу деңгээлинен же резервуарда суу берүүчү трубопроводдун 

төмөн жагына чейин агымдын ажырымы 50 ммден кем эмес болуп 

бириктирилиши керек. 

Если в сеть производственного водопровода подаются удобрения или 

другие вещества, он должен присоединяться к хозяйственно-питьевому 

водопроводу с разрывом струи не менее 50 мм от максимального уровня воды в 

баке или в резервуаре до низа подающего трубопровода. 

6.4 Күнөсканалардын жана парниктердин ички жана тышкы өртүн 

өчүрүүнү кароонун кереги жок. 

6.5 Күнөсканалардын ички суу түтүктөрү тышкы суутүтүктөрүнө суу 

менен камсыздоо ишенимдүүлүгү категориясына ылайык бириктирилиши 

керек. 

6.6 Күнөсканалардын ичинде сууну пайдалануу өсүмдүк продукциясын 

өндүрүү технологиясына ылайык каралат. 

Күнөсканалардын ичиндеги суутүтүктөрү долбоорлоо тапшырмасына 

ылайык өсүмдүктөрдү сугаруу, буулантып муздатуучу жана абаны кошумча 

нымдатуучу, ошондой эле резервдик сугаруу (полдорду, жабдыктарды жуу 

үчүн ж.б. технологиялык максаттарга) тутумдары менен жабдылышы керек. 

Жашылча-жемиштерди жасалма субстраттар менен өстүрүүгө арналган 

күнөсканаларда суу түтүктөрү техникалык тапшырмага ылайык жабдылууга 

тийиш. 

Парниктердин суу түтүктөрүндө сугат үчүн крандар болушу керек. 



 

 

6.7 Суу түтүктөрүндөгү форсункалардын жана тамчылатмалардын 

жанындагы суунун туруктуу жиреши, алардын таасир этүү зонасы ж.б. 

долбоорлоо үчүн зарыл болгон мүнөздөмөлөрдү өңдүрүүчү заводдордун 

маалыматтары боюнча кабыл алуу абзел. 

6.8 Резервдик сугат үчүн крандардын саны эсеп менен аныкталат.   

6.9 Күнөскананын суу түтүктөрүнүн жана канализациясынын ички 

тармактары, адатта, металл эмес түтүктөрдөн болот; гребенкалары, фасон 

бөлүктөрү, алардын байланыштары жана, негизделген учурда, күнөскананын 

коридорлорунда төшөлгөн магистралдык трубопроводдору – металлдан болот. 

6.10 Күнөскананын суу түтүктөрүнүн жана канализациясынын ички 

тармактарын жердин үстүнөн же жерде алып өтүүгө уруксат берилет. 

Эгерде ушул тутумдунтехнологиялык өзгөчөлүктөрү менен башкалар 

каралбаса, трубопроводдор бошотуучу түзүлүштөргө ээ болушу керек. 

6.11 Күнөсканаларга кире турган жерде суу ченегичтерди орнотуу 

каралышы керек. Күнөсканалардын тобуна же блогуна суу ченегичтерди 

орнотууга уруксат берилет. 

6.12 Күнөсканаларга кире турган жерде жана күнөсканалардын жана 

парниктердин магистралдык трубопроводдорунан бутакталып кеткен жерине 

бекиткич арматураны орнотуу зарыл. 

6.14 Күнөсканалардын суу менен камсыздоо тутумунун ишенимдүүлүк 

категориясы КЧжЭ 2.04.02нин классификациясына ылайык IIден төмөн 

болбошу керек; парниктердики– IIIтөн төмөн болбошу керек. 

6.15 Кышкы блоктуу күнөсканаларды жабуудагы лотоктордон 

атмосфералык жаан-чачындарды агызуу үчүн ички суу агызгычтары менен 

долбоорлоо керек. 

  Агындыларды буруп туруу үчүн, эгерде алар коррозиядан корголгон 

болсо, стояктар катары каркастын колонналарынын ички көңдөйлөрүн 

пайланса болот. Блоктуу жазгы жана бир пролеттуу жана кышкы 

күнөсканаларды ички суу агызгычтары жок долбоорлоо керек. 

6.16 Күнөсканалардын тунукесиндеги жана ички суу агызгычтардын 

тармагындагы лотокторду гидравликалык эсептөөдө жаан сууларынын эсептик 

сарпталышын жеткен чектеги интенсивдүүлүк методу менен аныктоо абзел. 

Мында жаандын интенсивдүүлүгүнүн ашып кетүүсүнүн бир жолку 

мезгилин ички суу агызгычтардын эсебинде, адатта, 0,5 жылга барабар деп 

кабыл алуу керек.  

6.17 Курулуш аянтынын гидрогеологиялык шарттарына жараша кышкы 

топурагы күнөсканаларында жана жазгы күнөсканалардын көчөт отургузуучу 

бөлүмдөрүндө жабык дренаж каралууга тийиш. 

Дренажды кабыл алуунун зарылдыгын, анын конструкциясын, 

топурактын долбоордогу белгисинен дренаждын үстүнө чейинки аралыкты ар 

бир конкреттүү учурда, курулуш аянтынын гидрогеологиялык шарттарын, 

өстүрүүнүн технологиясын жана ушундай шарттарда иштеген күнөсканалардын 

тажрыйбасын эске алып, негиздөө керек. 

Стеллаждалган гидропон күнөсканалар дагы илме жана тиреме 

лотоктордун дренаж агындарынын бургучтарын чогултма коллекторлордун 



 

 

системасы боюнчакийин утилизациялоого же кайтадан пайдаланууга кабыл 

алуучу резервуарларга чогула турган кылып жасоо абзел.  

6.18 Дренаж тамыр жайгашкан катмарды оптималдуу аба-нымдуулук 

режим менен, дренаж агындарын өз убагында чыгарып турууну камсыз 

кылуусу керек. 

6.19 Жумушчулардын коопсуздугун камсыздоо максатында суу түтүк, 

канализация гидропон курулумаларын жана тармактарды эксплуатациялоо 

керек. 

 

7 Жылытуу жана желдетүү 

 

7.1 Күнөсканалардын жана парниктердин жылытылышын жана 

желдетилишин КЧжЭ 2.03.01нин талаптарына жана ушул бөлүмдүн 

эрежелерине ылайык долбоорлоо абзел. 

 Күнөсканалар жылуулук менен камсыздалуунун ишенимдүүлүгү боюнча, 

адатта, экинчи категориядагы керектөөчүлөргө кирет. Күнөсканаларды 

жылуулук менен камсыздоо жеке же борбордук жылуулук булактарынын 

эсебинен жүргүзүлөт; техникалык-экономикалык негиздөөдө экинчи энергия 

ресурстарын пайдаланууну кароого болот. Күнөсканаларды жылытуу үчүн 

экинчи энергия ресурстарын пайдаланууда пик казандарын колдонгон 

жылуулук менен камсыздоо схемаларын пайдаланууга уруксат берилет. 

Жылуулук энергиясын эсептөөчү коммерциялык түйүн бөлөк бөлмөдө 

жайгаштырылышы керек. 

7.2 Күнөсканалардын жана парниктердин жылытылышы жана 

желдетилиши башка тутумдар менен бирге микроклиматтын талап кылынган 

параметрлерин (абанын, топурактын же субстраттын температурасын, абанын 

салыштырмалуу нымдуулугун жана ички абанын жылышынын ылдамдыгын) 

камсыздоого тийиш. 

Жылытуу күн менен (күнөскана эффектисинин эсебинен), биологиялык 

(биоотун менен), же техникалык болушу мүмкүн. 

Күнөсканалар желдетүүчү тутум менен жабдылууга тийиш. 

Күнөсканалардын жана парниктердин жылытуу тутумун орнотуу 

зарылдыгын, ошондой эле анын кубаттуулугун эсеп менен аныктоо абзел. 

7.3 Күнөсканаларды жана парниктерди жылуулук менен камсыздоо 

геотермалдык суулардын жылуулугунун экинчи энергия ресурстарынын 

эсебинен жүргүзүлүшү керек, аталган булактар жок болгон учурда – ЖЭС жана 

ЖЭБдердин же өздүк жылуулук булактарынан (өрт коопсуздугунун талаптарын 

жана коопсуздук техникасынын ченемдерин тутууну эске алып, башка 

имараттарда, ошондой эле күнөскана конструкциясынын ичинде жайгашкан 

казандардан) жүргүзүлүүгө тийиш. Газды колдонууда аны күнөсканада 

күйгүзүп жылытууга болот.   

7.4 Күнөсканаларды жылытуу үчүн экинчи энергия ресурстарын 

колдонууда пик резерв казанын пайдаланган жылуулукту камсыздоочу тутумду 

колдонууга уруксат берилет. 



 

 

7.6 Тышкы абанын эсептик параметрлерин КР КЧжЭсине23-02ылайык 

кабыл алуу абзел:  

а) жылдын суук мезгилдеринде: 

- жыл бою иштеген күнөсканалар үчүн-  0,92 камсыздалуусу менен эң 

суук суткалардын орто температурасын; эң суук айдын орто салыштырмалуу 

нымдуулугун жана январь айынын шамалынын орто ылдамдыгын; 

- жаз-күз мезгилдеринде колдонулган күнөсканалар үчүн -абанын 

температурасынын максималдуу суткалык амплитудасынын жарымына 

төмөндөтүлгөн эксплуатациялоо мезгилиндеги эң суук айдын орточо 

температурасы, ушул айдын орточо нымдуулугу жана   шамалдын орточо 

ылдамдыгы; 

б) жылдын күнөскана мезгилиндеги (бардык күнөсканалар үчүн): 

- эң ысык айдын орточо температурасы жана салыштырмалуу орточо 

нымдуулугу, июль айындагы шамалдын орточо ылдамдыгы. 

7.7 Күнөсканаларды жана парниктерди жылытууну жана желдетүүнү күн 

радиациясынан алынган жана күндүзү топурак менен аккумуляцияланган 

жылуулукту эсепке албай туруп долбоорлоо абзел. 

7.8 Кышкы күнөсканаларда суу менен жылытуу же суу менен жылытууну 

аба менен айкалыштыруу (айкалыштырылган жылытуу) жана топуракты суу 

менен жылытуу каралышы абзел. Айкалыштырылган жылытуу тутумду 

пайдалануу негиздүү болуш керек. Айкалыштырылган жылытуу тутумундагы 

абанын ысышынын жылуулук кубаттуулугун бир пролеттуу күнөсканаларда 

35-50%га барабар, болктууларда эсеп мезгилинде жылуулукту жалпы 

сарптоонун - 20-40%на барабар кабыл алуу абзел.  

Мезгилдүү күнөсканаларда калориферлерденжанажылуулук 

генераторлорунан аба менен жылытуу, негиздеген учурда – регистрлери 

түтүктөрдөн турган суу менен жылытуу каралышы керек. 

7.9 Күнөсканалардын жылытуу тутумдарын долбоорлоодо жылуулукту 

алып жүрүүчүнүн температурасын 150 °С жогору эмес кабыл алуу абзел. 

Жылытуу тутумдары эки түтүктүү жылуулук тармактарына, адатта, көз 

каранды схема боюнча бириктирилет. 

Техникалык-экономикалыкжактан негиздеп, жылуулукту 

алмаштыруучуларды жана жөнгө салуучуларды ИТП (ЦТП) бөлмөлөрүндө 

орнотууну талап кылган150 °С чейинки температурадагы жылуулукту алып 

жүрүүчүнүкөз каранды эмес схема боюнчаколдонууга уруксат берилет. 

7.10 Жылытуучу куралдарды күнөсканаларда төмөндөгү жерлерге 

жайгаштыруу керек: 

жогорку зонада–жабуунун алдында (тунуке алдындагы жылытуу), суу 

агызуучу кобулчалардын алдында (лоток алдындагы жылытуу) жана карнизже 

фермалардын ылдыйкы тилкелеринде (жогорку жылытуу); 

ортончу зонада–тышкы дубалдардын жанында (капталдан жылытуу), 

каркастын ички түркүктөрүндө, алкактардын затяжкаларында жана 

өсүмдүктөрдүн катарларынын арасында; 

төмөнкү зонада - топуракта, гидропон күнөсканалар үчүн - полдо, 

өсүмдүктөрдүн катарларынын арасында (төмөнкү жылытуу); тышкы 



 

 

дубалдардын контуру боюнча жана топуракты жылытуу үчүн - топурактын 

долбоордогу белгисинен жылытуучу түтүктөрдүн үстүнө чейин 0,1 м кем эмес 

тереңдикте (топурактын алдындагы жылытуу). 

Жылытуунун ар бир зонасы агротехнология менен берилген жылытуу 

тутумунун параметрлерине ээ болуга тийиш. Жылытуунунар бир тутуму 

контурдун аныкталган температурасын камсыздоо үчүн циркуляциялык кысып 

соргучу бар өз алдынча аралаштыруучу топко ээ. 

Күнөскананын жылытуу тумунун башкаруучу технологиялык түйүндөрдү 

күнөскананын ичине коюуга уруксат берилет. 

7.11 Топуракты жылытуу үчүн трубалар күнөскананын аянтына текши 

жайгаштырылышы керек, алардын аралыгы жылуулук технологиялык эсеп 

менен аныкталат. 

7.12 Күнөсканаларды суу менен жылытуу үчүн жылытуучу куралдар 

катары (жылуулукту алып жүрүүчүнүн температурасына жараша) пластмасса, 

коррозияга каршы тиешелүү түрдө сакталган болот жылмакай трубаларды 

колдонууга болот.  

Топуракты алдынан жылытууга болот трубаларын пайдаланууга уруксат 

берилбейт. 

7.13 Күнөсканалардын ички абасын бир калыпта текши жылытууну 

камсыздоо үчүн төмөндөгүлөрдү аткаруу абзел: топурактын үстүнөн 1м. 

бийиктиктеги зонага жылуулуктун жалпы санынан 40%дан аз эмесин берүү 

керек, анын ичине топуракты жылытуунун жылуугу да кирет; калган зоналарда 

вертикалдуу тосмолордо жайгашкан жылытуучу куралдардын салыштырмалуу 

жылуулук берүүсү (тосмолордун 1 м
2
) эңекейиш тосмолордо(жабууларда) 

жайгашкан куралдардын жылуулук берүүсүнөн 25%га көп болууга тийиш.  

7.14 Кулпулоочу жана жөнгө салуучу арматура өзүнчө жандырууну, 

(включение) өчүрүүнү(выключение) камсыздашы керек жана күнөскананын 

жогорку, ортончу жана төмөнкү зоналарында жайгашкан жылытуучу 

куралдардын жылуулук берүүсүн жөнгө салып туруусу керек.  

7.15 Күнөсканалардын желдетилип турушун эсептөөдө жылдын жылуу 

мезгилинде күн радиациясынан пайда болгон ашыкча жылуулукту алып 

салууну эске алып, эсеп жүргүзүү абзел. 

7.16 Күнөсканаларда, эреже катары, табигый желдетүүнү колдонууну 

алдын ала кароо керек. 

 Эгерде ал ички абанын талап кылынган параметрлерин камсыз кыла 

албаса, аралаш желдетүүнү (табигый жана механикалык жүргүзүлүшү менен) 

жана буу менен муздатууну колдонууга уруксат берилет.   

7.17 Табигый желдетүү үчүн тешиктерди (аба кирип-чыгып турушу үчүн) 

төмөндөгүдөй жайгаштыруу керек: 

жабылган блоктуу күнөсканаларда – абаны чыгаруу үчүн конекторду 

бойлото, тышкы дубалдарда – аба кириш үчүн; 

тунукенин ар кайсы жеринде жайгашкан форточкалуу желдетүүчү 

тутумга ээ болгон блоктуу күнөсканалардатабигый желдетүү үчүн тышкы 

дубалдардагы тешиктерди жасабай коюга уруксат берилет; 



 

 

ангар күнөсканаларда - тышкы дубалдарда – аба кириш үчүн, жабууларда 

–аба чыгыш үчүн. 

        Желдетүүчү тешиктердин ачылып-жабылышын  механизациялаштырыш 

керек. 

Аба менен жылытылуучу күнөсканаларда жылдын жылуу мезгилинде 

жылытуучу тутумду желдетүү үчүн желдетмелерди пайдалануу каралууга 

тийиш. 

Парниктер парник алкактарын же пленка жабууларын көтөрүп 

(ачып)желдетилет. 

7.18 Бир пролеттуу күнөсканаларда табигый желдетүү үчүн аба кирүүчү 

жана чыгуучу тешиктердин аянтын эсеп менен аныктоо абзел. 

Жашылча-жемиш өстүрүүгө арналган көп пролеттуу күнөсканаларда 

табигый желдетүү үчүн тешиктердин жалпы аянтын: т.к. түндүк жак районунда 

60° түндүк кеӊдигинде - 10%дан кем эмес, башка райондордо – 

күнөсканалардын тосмолорунун жалпы аянтынан 20%данкем эмес кабыл алуу 

абзел. 

Көчөт отургузууга арналган (ачык топуракка отургузула турган) көп 

пролеттуу күнөсканаларда табигый желдетүү үчүн тешиктердин жалпы аянтын 

технологиянын талаптарына ылайык кабыл алуу абзел. 

7.19 Техникалык-экономикалык негиздеме болгон учурда газ менен 

жылытууну колдонууга уруксат берилет. 

7.20 Термалдык суулардын температурасын, анын жердин канчалык 

тереңинде жатышын, күнөскана чарбасын жылытууга жетишерлигин, 

туздуулугун жана көлөмүн эске алган техникалык-экономикалык негиздеме 

болгон учурдатермалдык сууларды күнөсканаларды жылытуу үчүн колдонууга 

болот. 

 

8 Электр-техникалык түзүлүштөр 

 

8.1 Электр-техникалык түзүлүштөр Электр-техникалык түзүлүштөрдү 

орнотуу эрежелерине ылайык долбоорлонушу керек. 

8.3 Күнөсканалардын транспорт өткөөлдөрүн жана коридорлорун 

жасалма жарык менен, көбүнчө люминесцент лампалары менен же жарыкдиод 

шамдары менен жарыктандыруу каралышы абзел; полдун деңгээлиндеги 

жарыктандыруу 10 лк болууга тийиш. 

8.4 Өсүмдүктөрдүшоолаландыруу жарык режимине ылайык жогорку 

натыйжалуу шоолалантуучу түзүлүштөр менен ишке ашырылышы керек. 

Шоолалантуучу түзүлүштөрдүн ортосундагы аралык жана аларды асып 

турган түзүлүштөрдүн бийиктиги эсеп менен аныкталууга тийиш. 

8.5 Күнөсканалардагы бөлүштүрүүчү тармактардын трубадагы кабель 

жана сым төшөлмөлөрүн ачык лотоктордо же конструкциялар боюнча жасоо 

сунушталат. 

Чагылгандан коргоо/жердетилиш үчүн табигый жердетүүчү катары 

(эсептер менен тастыкталган учурда) темир бетон пайдубалдарды колдонууга 

уруксат берилет, ал эми чагылган кабыл алуучу жана чагылган тосуучу катары 



 

 

– күнөсканалардын, парниктердин металл конструкцияларынын өзүн 

пайдаланса болот, бирок бардык конструкцияларды пайдубалдарга болт же 

ширетүү жолу менен бекем бириктирип чыккан шартта гана. 

Металл прогондор бар болгон учурларда аларды потенциалдарды 

теңештирүү тутуму катары колдонууга уруксат берилет. 

8.6 Жарылуу жана өрт кооптуулугу боюнча А категориясына кирген 

бышырып жетилтүүчү камералары.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


