
Тех тапсырма. 

Үй - жайлардың жалпы ауданы-3 349 ш. м. 

Шаршы метр құны – 190 теңге. 

Банк ВТБ (Қазақстан) Әкімшілік ғимаратының үй-жайларын жинау (клининг) бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесі және кезеңділігі бойынша 

нормативтер 

 

1. Әкімшілік ғимараттарға және Әкімшілік ғимараттарда орналасқан қосымша кеңселерге шаруашылық қызмет көрсету Қызметтер тізбесіне (1-қосымша) сәйкес 

жүзеге асырылады және келесілерді қамтиды: 

а) үй-жайларды негізгі тазалау; 

б) үй-жайларды күтіп ұстау; 

в) мұрағат үй-жайларын жинау; 

г) техникалық үй-жайларды тазалау; 

д) қойма үй-жайларын жинау; 

е) қосымша жұмыстарды орындау; 

2. Бір шаршы метрге шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі қызметтердің құнына келесілер енгізілуі тиіс: 

А) Банк нысандарына шаруашылық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету үшін персоналды ұсыну; 

б) санитарлық тораптарды (8 санитарлық торап), ас үй жабдықтарын (тоңазытқыштар, қысқа толқынды пештер) және үй-жайларды жинауды қоса алғанда, 

күнделікті (негізгі және қолдаушы) жинау; 

в) санитарлық аймақтар мен сервистік бөлмелерді шығын материалдарымен жинақтау (1-қосымшаның 5-тармағы); г) қосымша қызметтер (1-қосымшаның 6-

тармағы); 

3. Бір шаршы метрге шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі қызметтердің құнына шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер тізбесінде көзделген 

көлемдерден тыс, Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша көрсетілетін қосымша қызметтер (1-қосымшаның 6-тармағы) қосылмауы мүмкін. 

 

 

 

 

 

 



1 - қосымша 

 
Шаруашылық қызмет көрсету бойынша қызметтердің тізбесі 

1. Үй-жайларды жинау 

1.1. Негізгі тазалау 

  

Күн сайын, күніне бір рет жұмыс күні басталғанға дейін немесе аяқталғаннан кейін жүргізіледі: 

-  негізгі (әкімшілік) ғимараттарда жұмыс күндері 06.00-ден 08.45-ке дейін немесе 18.30-дан 22.00-ге дейін (келісім бойынша); 

-  жұмыс режиміне сәйкес әкімшілік ғимараттарда орналасқан қосымша кеңселерде. 

 

№ Атауы  

Кезеңділігі 

Кабинеттер,  

оpen-space 
VIP аймақ 

Клиенттік 

аймақ 

Кіру 

топтары, 24-

аймақ, 

холлдар, 

баспалдақта

р, дәліздер, 

лифтілер, 

балкондар 

Сан 

тораптар 

Сервистік 

аймақтар 

1  

Көлденең және тік беттерден 

2 м дейінгі биіктікке 

ластануларды жою 
күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын 

2  

Есік төсемдерін және есік 

жақтауларын тазалау. Есік 

тұтқаларын тазалау және 

дезинфекциялау 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын 

3  

Жазу үстелдерін, 

жылжымалы тумбочкаларды 

қоса алғанда, құжаттарды 

жылжытпай тазалау 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын - күн сайын 

4  

Арнайы құралдарды қолдана 

отырып, ағаш беттерге күтім 

жасау 

қажеттілігіне 

қарай 
күн сайын 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 



5  

Инженерлік жабдықтардың 

корпустарын тазалау аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

6  

(Желдеткіш қораптар мен 

торлар, электр қораптар, 

ажыратқыштар, розеткалар, 

жылыту радиаторлары, сумен 

жабдықтау және жылыту 

құбырлары, күзет-өрт дабылы 

бергіштері) 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын 

7  

Айналы беттерден 

ластануларды жою, түсті 

металдардан жасалған металл 

беттерін, интерьер 

элементтерін жылтырату 

 

күн сайын 

 

күн сайын 

 

күн сайын 

 

күн сайын 

 

күн сайын 

 

күн сайын 

8  

Шыны беттерден 

(терезелерден, қалқалардан) 

және терезе жақтауларынан 2 

м дейінгі биіктікке жергілікті 

ластануларды жою 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

9  

Портьерлік перделерден, 

жалюздерден шаңды кетіру айына 1 рет айына 1 рет айына 1 рет айына 1 рет айына 1 рет айына 1 рет 

10  

Еденнен 3 м аспайтын 

биіктіктегі шырақтарды, 

люстраларды, браларды 

тазалау 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын - күн сайын 

11  

Ұйымд.техникасынан, 

тұрмыстық техникадан, 

телефондардан, үстел 

шамдарынан, үстел керек-

жарақтарынан және т. б. шаң 

мен дақтарды кетіру 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын - күн сайын 



12  

Банкоматтар корпусын 

ылғалды жинау. Мониторды, 

пернетақтаны, банкомат 

тақтасын шаңнан тазарту. 

Жарнамалық және 

ақпараттық стендтерден 

шаңды кетіру. 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет  
- 

аптасына 1 

рет 

13  

Тұрмыстық техниканың 

сыртын (тұрмыстық 

тоңазытқыштар, 

микротолқынды пештер, 

электр шәйнектері, кофе 

машиналары, кулер және т. 

б.) арнайы жуу құралдарын 

қолдана отырып ылғалды 

жинау 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын 

14  

Бөгде заттардан босатылған 

терезе алды тақтайларынан 

шаңды кетіру 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

15  

Егер жабындардың сипаты 

мүмкіндік берсе, 

қабырғалардан жергілікті 

ластануды жою 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын - - 

16  

Кілем, кілем жабындарын, 

плинтустар мен кірден 

қорғайтын кілемшелерді 

шаңсорғышпен тазалау 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 
- - 

17  

Кілемнен, кілем жабынынан 

және плинтустардан дақтарды 

және өздігінен ластануларды 

жою 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай, бірақ 

кемінде 

аптасына 1 

рет 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 
- - 



18  

Арнайы құралдарды қолдана 

отырып, жиһаздың былғары 

бетіне күтім жасау 
күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын 

19  

Қатты еденді, баспалдақ 

сатыларын (баспалдақ 

маршын), кіру тобын 

құрғақ/дымқыл тазалау 

- күн сайын - - күн сайын - 

20  

Сантехниканы жуу: 

раковиналарды, унитаздарды, 

бидені, писсуарларды, себезгі 

тұғырықтарын, кабиналарды, 

унитаз орындықтарын (екі 

жағынан), сантехника 

сүрмелерінің сыртқы 

бөліктерін, дезинфекциялау 

әсері бар құралдарды 

пайдалана отырып, 

аксессуарларды, 

қабырғаларды жуу. 

- 
қажеттілігіне 

қарай 
- - 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

21  
Ауаның дезодорациясы 

- 
қажеттілігіне 

қарай 
- - 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

22  
Кәріз траптарын толтыру 

- күн сайын күн сайын күн сайын - - 

23  

Кәріз траптарының торларын 

тазалау - - күн сайын күн сайын - - 

24  
Лифт жолдарын тазарту 

күн сайын күн сайын - күн сайын - - 



25  

Таяныштарды, 

баспалдақтарды, парапеттерді 

ылғалды/құрғақ жинау 
күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын 

26  

Қағаз жойғыштардан 

(шредерлерден) қалдықтарды 

жою, полиэтилен пакеттерді 

ауыстыру 

тоқсанына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 
күн сайын 

аптасына 1 

рет 

27  

Қоқыс себеттерінен қоқысты 

шығару, полиэтилен 

пакеттерін ауыстыру, тазалау 

және дезинфекциялау (қажет 

болған жағдайда), 

қалдықтарды жинау 

орындарына тасымалдау және 

контейнерлерге салу 

айына 1 рет 
аптасына 1 

рет 
айына 1 рет 

айына 1 рет айына 1 рет 
айына 1 рет 

28  

Беттерді дезинфекциялық 

ерітіндімен өңдеу 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

тоқсанына 1 

рет 

29  

2 м астам биіктікте көлденең 

және тік беттерден 

ластануларды жою 
айына 2 рет 

аптасына 1 

рет 

айына 2 рет айына 2 рет 
күн сайын 

аптасына 1 

рет 

30  

Төбені дымқыл тазарту 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 

аптасына 1 

рет 
- 

аптасына 1 

рет 

31  

Қол жетпейтін жерлерді, 

төменгі деңгейдегі беттерді 

жинау 
қажеттілігіне 

қарай 
күн сайын 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 
- - 

32  

Өрт сөндіру жабдығынан шаң 

мен дақтарды кетіру 
- күн сайын - - күн сайын күн сайын 



33  

Тақталардан, ақпараттық 

тақталардан және 

стендтерден шаң мен 

дақтарды кетіру 

күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын күн сайын 

      

1.2. Қолдаушы тазалау 

Күн сайын жұмыс күні ішінде жүргізіледі. 

Негізгі (әкімшілік) ғимараттарда: 

- жұмыс күндері: 9.00-ден 18.00-ге дейін, кезекші режимде 18.00-ден 20.00-ге дейін, 

- демалыс және мереке күндері: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.   

 

№ Атауы 

Кезеңділігі 

Кабинеттер,  

оpen-space 
VIP аймақ 

Клиенттік 

аймақ 

Кіру 

топтары, 24-

аймақ, 

холлдар, 

баспалдақта

р, дәліздер, 

лифтілер, 

балкондар 

Сан 

тораптар 

Сервистік 

аймақтар 

1  

Еденнің, баспалдақ 

сатыларының қатты беттерін 

ылғалды/құрғақ тазалау қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай, 

бірақ 3 

сағатта 1 

реттен кем 

емес 

қажеттілігіне 

қарай,  

но не реже         

1 раза в час 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай, бірақ 

сағатына 1 

реттен кем 

емес 

қажеттілігіне 

қарай, бірақ 

сағатына 1 

реттен кем 

емес 

2  

Сантехниканы жуу: 

раковиналарды, унитаздарды, 

бидені, писсуарларды, себезгі 

тұғырықтарын, кабиналарды, 

унитаз орындықтарын (екі 

жағынан), сантехника 

сүрмелерінің сыртқы 

бөліктерін, дезинфекциялау 

әсері бар құралдарды 

пайдалана отырып, 

аксессуарларды, 

қабырғаларды жуу. 

- 

қажеттілігіне 

қарай, бірақ 

сағатына 1 

реттен кем 

емес 

- - 

қажеттілігіне 

қарай, бірақ 

сағатына 1 

реттен кем 

емес 

қажеттілігіне 

қарай, бірақ 

сағатына 1 

реттен кем 

емес 



3  

Ауаның дезодорациясы 
қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 
қажеттілігіне 

қарай 
қажеттілігіне 

қарай 
қажеттілігіне 

қарай 
қажеттілігіне 

қарай 

4  

Айналы және металл 

беттерден жергілікті 

ластануларды жою 
- 

қажеттілігіне 

қарай 
- - 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

5  

Шығын материалдарының 

болуын тексеру және 

жинақтау 
қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

 

 

6  

Қабырғалардың тік және 

көлденең беттерін ( 2,0 м 

аспайтын биіктікте), 

жиһазды, кеңсе 

жабдықтарын, инженерлік 

жүйелер элементтерін, 

ұйымдастыру техникасын, 

банкоматтарды, ақпараттық 

элементтерді, интерьер 

элементтерін (оның ішінде 

айналы, шыны және металл), 

есіктерді (оның ішінде 

шыны), есік блоктарын, 

терезе жақтауларын, терезе 

алды тақтайларын, 

терезелерді және т. б. 

құрғақ/ылғалды жинау. 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

қажеттілігіне 

қарай 

 

2. Қойма үй-жайларын жинау 

 

Күн сайын жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жүргізіледі.  



№ Атауы Кезеңділігі 

1 

Еденнің, баспалдақ сатыларының қатты беттерін ылғалды/құрғақ 

тазалау 

қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде 1 рет 

2 

Жиһаз, кеңсе жабдықтарын, кеңсе техникасын, ақпараттық 

элементтерді және т. б. тазалау 

қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде 1 рет 

3 

Есік блоктарын, терезе жақтауларын, терезе алды тақтайларын, 

терезелерді, инженерлік жүйелер элементтерін, радиаторлардың 

ашық беттерін және т. б. тазалау. 

қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде 1 рет 

4 

Ажыратқыштардан, розеткалардан, электр қоршауларынан шаң мен 

ластануларды жою 

қажеттілігіне қарай, бірақ күніне кемінде 2 рет 

5 

Тік және көлденең беттерді, сөрелерді, стеллаждарды 2 м дейінгі 

биіктікте құрғақ/ылғалды жинау 

қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде 1 рет 

6 

2 м астам биіктіктегі тік және көлденең беттерді құрғақ / ылғалды 

жинау 

қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына 1 реттен кем емес 

7 

Сантехниканы жуу: раковиналарды, унитаздарды, бидені, 

писсуарларды, унитаз орындықтарын (екі жағынан), сантехника 

сүрмелерінің сыртқы бөліктерін, дезинфекциялау әсері бар 

құралдарды қолдана отырып аксессуарларды жуу 

қажеттілігіне қарай, бірақ 2 сағатта 1 реттен кем емес 

8 
Шығын материалдарының болуын тексеру және жинақтау қажеттілігіне қарай, бірақ 2 сағатта 1 реттен кем емес 

9 
Жүк лифтілерінің кабиналарын құрғақ / дымқыл тазалау 

күн сайын 

10 

Қоқыс себеттерінен қоқысты шығару, полиэтилен пакеттерін 

ауыстыру, қалдықтарды жинақтау орындарына тасымалдау және 

контейнерлерге салу 
күн сайын 

11 
Көше қоқыс жәшіктерінен қоқысты шығару, 

қажеттілігіне қарай, бірақ 2 сағатта 1 реттен кем емес 

 

 

3. Мұрағат үй-жайларын жинау 

Күн сайын жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жүргізіледі.  



 

 
Атауы Кезеңділігі 

1 Еденнің қатты беттерін ылғалды / құрғақ тазалау 
қажеттілігіне қарай, бірақ күніне кемінде 1 рет 

2 
Жиһаз, кеңсе жабдықтарын, кеңсе техникасын, ақпараттық 

элементтерді және т. б. тазалау 

қажеттілігіне қарай, бірақ күніне кемінде 1 рет 

3 

Есік блоктарын, терезе жақтауларын, терезе алды тақтайларын, 

терезелерді, инженерлік жүйелер элементтерін, радиаторлардың 

ашық беттерін және т. б. тазалау. 

қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде 1 рет 

4 
Тік және көлденең беттерді, сөрелерді, стеллаждарды 2 м дейінгі 

биіктікте құрғақ/ылғалды жинау 

қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде 1 рет 

5 
2 м астам биіктіктегі тік және көлденең беттерді құрғақ / ылғалды 

жинау 

қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде 1 рет 

6 

Қоқыс себеттерінен қоқысты шығару, полиэтилен пакеттерін 

ауыстыру, қалдықтарды жинақтау орындарына тасымалдау және 

контейнерлерге салу күн сайын 

 

  

4. Техникалық үй-жайларды тазалау 

 

Күн сайын жұмыс күндері: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жүргізіледі. 

 

№ Атауы Кезеңділігі 

1 
Еденнің қатты беттерін ылғалды / құрғақ тазалау по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в неделю 

2 
Жиһаз, кеңсе жабдықтарын, кеңсе техникасын, ақпараттық элементтерді 

және т. б. тазалау 

по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в неделю 

3 

Есік блоктарын, терезе жақтауларын, терезе алды тақтайларын, 

терезелерді, инженерлік жүйелер элементтерін, радиаторлардың ашық 

беттерін және т. б. тазалау. 

по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в неделю 

4 
2 м астам биіктіктегі тік және көлденең беттерді құрғақ / ылғалды жинау по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

5 
Сантехниканы жуу: раковиналарды, унитаздарды, писсуарларды, унитаз 

орындықтарын (екі жағынан), себезгі кабиналарын, тұғырықтарды, 

по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 часа 



сантехника сүрмелерінің сыртқы бөліктерін, дезинфекциялау әсері бар 

құралдарды қолдана отырып аксессуарларды жуу 

6 
Шығын материалдарының болуын тексеру және жинақтау по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 часа 

7 

Қоқыс себеттерінен қоқысты шығару, полиэтилен пакеттерін ауыстыру, 

қалдықтарды жинақтау орындарына тасымалдау және контейнерлерге 

салу күн сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Шығыс материалдарының тізбесі * 

 

Атауы  Параметрлері Аймақ  

Бүріккіштегі ауа тазартқыш 
 

сантораптар 

Писсуарларға арналған таблеткалар 
 

сантораптар 

Сұйық крем-сабын 
 

сантораптар 

Кесекті дәретхана сабыны 
 

сервистік аймақтар 

Ыдыс жууға арналған жуғыш зат 
 

сервистік аймақтар 

Ыдыс жууға арналған губка 
 

сервистік аймақтар 

Қағаз сүлгілер z орамды Z орамды сантораптар 

Дәретхана қағазы z орамды үш қабатты, ақ сантораптар 

Дәретханаға арналған жеке жабындар 
 

сантораптар 



"TORK" сергіткіші, картридж, көлемі 0,75 л, 

батарейкалар  
сантораптар 

 

* Банк нысандарындағы шығыс материалдары келесілерді қоспағанда: VIP сипаттамалары мен сапасы бойынша ұқсас материалдармен ауыстырылуы мүмкін (келісім бойынша).  

 

 

6. Қосымша қызметтер тізбесі (жеке келісім бойынша) 

 

№ Атауы 

1 
Өнеркәсіптік альпинизмді қолдана отырып шынылауды жуу 

2 
Өнеркәсіптік альпинизмді қолданбай шынылауды жуу 

3 
Кеңселерде арақабырғалардың шыны беттерін жуу 

4 
Қасбетті және кіру тобының үстіндегі қасбет/ күнқағар элементтерін, оның ішінде өнеркәсіптік альпинизмді, сыртқы өрт 

сатыларын, сыртқы жарнама маңдайшаларын қолдана отырып тазалау 

5 
Терезе торларын жуу 

6 
Терезелерді оқшаулау 

7 
3 метрден астам биіктікте Люстраларды, шырақтарды, браларды тазалау 

8 
Кілемді құрғақ тазалау 

9 
Кілемдерді құрғақ тазалау 

10 
Жұмсақ жиһазды құрғақ тазалау 

11 
Жалюздерді, перделерді химиялық тазалау 

12 
Жалпы тазалау (құрылыстан кейінгі тазалау) 

13 
Балшықтан қорғайтын кілем жабындарын ұсыну жөніндегі қызметтер 

14 
Еденнің қатты беттерін химиялық тазалау 

15 
Еден мен сатылардың қатты беттерін ажарлау және кристалдау 



16 
Жұмыс күндері қосымша қызметкерлер 

17 
Демалыс және мереке күндері қосымша персонал 

 

 


