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ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ:
НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙН ИШЛЭЛ:
НЭР, ТОМЪЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ:
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БАЙРШИЛ:
ЭЗЛЭХҮҮН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА БҮТЭЭЦИЙН
Й ШИЙДЭЛ:
Й
Үндсэн шаардлага
Суудлын автомашины газар доорх авто зогсоол
Суудлын автомашины газар дээрх битүү зогсоол
Суудлын автомашины газар дээрх задгай авто зогсоол
Суудлын автомашины механикжуулсан зогсоол
6. ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖ:
Е
Ерөнхий
й шаардлага
Усан хангамж
Халаалт, агаар сэлгэлт болон утааны эсрэг хамгаалалт
Цахилгаан хангамж
Ц
Автомат гал унтраагч болон галын автомат дохиолол
7. АШИГЛАЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА:

ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

y

Энэхүү норм ба дүрэм нь тээврийн хэрэгсэл байрлуулах барилга
байгууламж,
талбай,
байрлах
авто зогсоол ба
б й
б й тусгай
й байранд
б й
б й
б түүний
й эзэлхүүн
төлөвлөлт, бүтээцийн шийдэлд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлно.

y

Түүнчлэн дээрх барилга, байгууламжийн инженерийн тоног төхөөрөмж,
тэдгээрийг
й суурин газарт байрлуулахад
б й
энэ норм ба
б дүрмийг
й мөрдөнө.

y

Тэсрэх, хорт, халдварт болон цацраг идэвхит бодис тээвэрлэх
автотээврийн хэрэгслэлд зориулсан зогсоол буюу байр (хадгалах) бүхий
б
барилга
б й
байгууламжид
энэ норм ба
б дүрэм хамаарахгүй.
й

y

Энэхүү норм ба дүрэмд БНбД 21-01-02, БНбД 21-02-02 заасан үндсэн
шаардлага болон ерөнхий зарчмыг ашиглана

ИШ ТАТСАН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ
БНбД
БНбД
БНбД
БНбД

40-05-98
40-02-06
41
01 02
41-01-02
21-04-05

Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга
Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж
Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер
Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат
төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл
БНбД
30-01-04 Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт
БНбД
21-01-02
21
01 02 Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал
БНбД
21-02-02 Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын
аюулгүйн норм
БНбД
23-02-08 Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг
БНбД
30-02-07
30
02 07 Үйлдвэрийн газрын барилгажилтын ерөнхий
төлөвлөгөө
MNS 4991:2000
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын
бүсийн агаар дахь хорт бодисын концентрацыг хэмжих
аргачилалд тавих шаардлага.
MNS 5342:2007
Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага.
“Барилга байгууламж, өрөө тасалгааны галын болон
тэсрэлтийн аюулын ангиллыг тодорхойлох”

НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ
y

y
y

y

y

Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоол (цаашид авто зогсоол гэх) - зөвхөн авто
тээврийн хэрэгсэл байрлуулах (зогсоолын) зориулалттай барилга,
байгууламж (барилга, байгууламжийн хэсэг), түр буюу удаан хугацаагаар
байрлуулах
зориулалтын талбай.
б й
б й
Газар дээрх битүү авто зогсоол - гадна хашлага бүтээц бүхий авто тээврийн
хэрэгслийн зогсоол.
Задгай
д
авто зогсоол - гадна
д хашлага бүтээцгүй
ү ц ү авто тээврийн
р
хэрэгслийн
р
зогсоол. Задгай авто зогсоолд мөн харьцангуй урт хэмжээний хоёр талаасаа
задгай байгууламж хамаарна. Тухайн талын хашлага бүтээцийн гадаргуугийн
нийт талбайн 50 хувиас багагүйг нүх эзэлж байвал задгай авто зогсоолд
хамааруулна.
руу
Налуу пандус (рамп)-тай авто зогсоол – тойруугаар тогтмол өгсөх (буух)
эсвэл, давхар хооронд холбох пандус буюу налуу замаар авто тээврийн
хэрэгсэл түвшин хооронд шилжих боломж бүхий авто зогсоол.
Механикжсан авто зогсоол – жолоочийн оролцоогүйгээр зориулалтын
механикжсан төхөөрөмжөөр авто тээврийн хэрэгслийг байрлуулах зогсоолд
зөөвөрлөн байрлуулах боломжтой зогсоол.
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