
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
"Газрын тосын бүтээгдэхүүний

тухай" хуулийн 11.2.3 заалт

Мэргэжлийн байгууллагаар

боловсруулсан зураг, төслийн дагуу

барьсан, газар эзэмших

зөвшөөрөлтэй.

0 25

2

"Хийн аж ахуйн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм"-ийн

3.11.1 заалт

Агуулах нь тэсрэлийн хамгаалалттай

цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр

тоноглогдсон.

0 25

3

“Хийн аж ахуйн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм”-ийн

3.11.1, “Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.18

заалт.

Баллон хадгалах борлуулах ажлын

байр нь хий алдагдал мэдрэгч,

дохиололтой.

0 25

4

“Хийн аж ахуйн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм”-ийн 1.2.1,

3.2.1, 3.8.2, “Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.2

заалт 

Даралтат сав /баллон/-ны ашиглалт,

аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг

тушаалаар томилсон, аюулгүй

ажиллагааны сургалтад хамрагдсан,

мэргэжлийн үнэмлэхтэй ажилтантай.

0 25

5

“Хийн аж ахуйн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.6.9

заалт

Хий борлуулах цэг, агуулахын

барилга байгууламж нь гал унтраах

анхан шатны багаж хэрэгслээр

хангагдсан. 

0 3

I. Хэсэг. Шингэрүүлсэн шатдаг хийтэй баллон хадгалах агуулах

№5.32.ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ БОРЛУУЛАХ 

ЦЭГИЙГ /АГУУЛАХ/ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Хуудас 1



6
"Газрын тосын бүтээгдэхүүний

тухай" хуулийн 11.2.5 заалт
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй. 0 3

7
"Хийн хангамж" БНбД 42-01-04

-ийн 8.117 заалт

Цэнэгтэй болон хоосон баллонуудыг

хадгалахад зориулсан байр

(үйлчилгээнд байгаа бүх баллоны 25

хувь хүртэлх тооны баллон багтаах),

баллон хүлээн авах, буулгах

зориулалттын тавцан талбайтай.

0 3

8

“Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.19

заалт 

Агуулахын байранд баллонуудтай

харьцаж ажиллахад шаардлагатай

заавар, дүрэм, зурагт хуудас тавьж

байрлуулсан.

0 3

9

“Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.17,

10.3.22 заалтууд

Хий дүүргэсэн баллон хадгалах

агуулах нь дээврийн хөндийгүй,

хөнгөн материалаар хийгдсэн

хучилттай нэг давхар, хана,

тусгаарлагч хучилт нь II зэрэглэлээс

доошгүй галд тэсвэртэй

материалаар хийгдсэн. Хаалга нь

гадагшаа онгойдог, шал нь

гулсамтгай биш тэгш гадаргуутай, оч

үүсэхгүй материалаар хийгдсэн. 

0 3

10

“Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.20 

Баллон хадгалах агуулахын байр нь

зураг төсөлд заасан эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан байгалийн ба

зохиомол агааржуулалттай.

0 3

11

“Хийн аж ахуйн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм”-ийн

3.11.4 заалт

Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын

баталгаатай.
0 3

12

“Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.24

заалт  

Баллоныг дүүргэлтийн цэг болон

хийн хэрэглэгч рүү зөөхдөө

тусгайлан тоноглосон тэргэнцэр

хэрэглэдэг.

0 3

13

“Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.25

заалт 

Хийн баллон тээвэрлэх тээврийн

хэрэгсэл нь гал унтраах хэрэгсэлтэй,

оч баригчтай, резинэн бус болон

модон тавиур бүхий тусгайлан

тоноглогдсон, аюултай ачааны

тэмдэгтэй.

0 3

14

"Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.4

заалт 

Хий борлуулах цэг, агуулах нь

мэргэжлийн байгууллагын салбар,

цэг эсвэл мэргэжлийн

байгууллагатай гэрээний үндсэн дээр

үйл ажиллагаа явуулдаг.

0 3

Хуудас 2



15

“Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм”-ийн 6.9

заалт

Хэрэглэгчийн хийтэй баллоныг

олгохдоо баллоны баталгаат

хугацааг хянаж, баллоны номерийг

хийн аж ахуйн журналд бүртгэж,

хэрэглэгчийн дэвтэрт бичдэг.

Аюулгүй ажиллагааны заавар,

зааварчилгаа өгдөг.

0 3

16

“Хийн аж ахуйн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.9.3,

"Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм"-ийн 8.5,

“Даралтат савыг

төхөөрөмжлөх, аюулгүй

ашиглах дүрэм”-ийн 10.3.4

заалт.

Хийн баллоныг халах хэрэгслээс 1

метрээс багагүй зайд, +35С-аас

ихгүй температурт хадгалдаг. Ил гал

гаргадаг халаах хэрэгсэлгүй.  

0 3

17

“Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм”-ийн 8.3

заалт

Хоосон болон хийтэй баллоныг тусад

нь хадгалсан
0 3

18

“Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм”-ийн 8.4

заалт

Баллон хадгалах агуулахад өөр

төрлийн хийтэй баллон

хадгалдаагүй.

0 3

19

“Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм”-ийн 8.2

заалт

Агуулахын байр талбайд гадны хүн

орох, тамхи татах, ил задгай гал

гаргахыг хориглосон анхааруулга

пайз байрлуулсан.

0 3

20

“Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм”-ийн 8.2

заалт

Аянга зайлуулагчтай буюу аянга

хамгаалалтын бүсэд байрладаг.
0 3

21

“Хийн аж ахуйн аюулгүй

ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.6.3

заалт

Хэрэглэгчийн баллоныг солих,

үйлчилгээ хийх ажлыг 2-оос доошгүй

ажилтан гүйцэтгэдэг.

0 3

22

“Хийн аж ахуйн техник

ашиглалтын дүрэм”-ийн 4.4

заалт

Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн дуудлагыг

хүлээн авч барагдуулсан тухай

тэмдэглэл хөтөлдөг.

0 3

23
"Газрын тосны бүтээгдэхүүний

тухай" хуулийн 7.1.1 заалт

Олон улсын стандартад нийцсэн

чанартай шингэрүүлсэн шатдаг хий

борлуулдаг.

0 3

24

Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах

цэг, агуулахын байр, баллон ачиж

буулгах тавцангаас талбай дахь

барилга байгууламж хүртэл зай

хэмжээ, м 1. Баллон тоо 400

хүртэл-20 м 2.

Баллон тоо 400-аас 1200 хүртэл-25 м

3. Баллон тоо 1200-аас дээш-30 м                                           

0 3

25
Орон сууцны барилга хүртэл

багтаамжаас үл хамааран -50 м
0 3

26

Үйлдвэрлэлийн бус олон нийтийн

барилга хүртэл багтаамжаас үл

хамааран -100 м

0 3

27

Олон нийтийн үйлчилгээний барилга,

автозамын зах хүртэл багтаамжаас

үл хамааран -20 м

0 3

"Хийн хангамж" БНбД 42-01-04

-ийн 8.117 заалт

Хуудас 3



0 169 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 4


