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2018/2019 елның ягу чорына Татарстан 
Республикасының ягулык-энергетика һәм 
торак-коммуналь комплекслары оешма-
ларын әзерләү мәсьәләләре турында  
 

 
Татарстан Республикасында ягулык-энергетика һәм торак-коммуналь 

комплекслар оешмалары тарафыннан 2017/2018 елның ягу чорын тотрыклы 
уздыруга үз вакытында һәм нәтиҗәле әзерләнү максатларында һәм «Энергия саклау 
турында һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү хакында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 ел, 23 
ноябрь, ФЗ-261 нче һәм «Җылылык белән тәэмин итү хакында» 2010 ел, 27 июль, 
ФЗ-190 нчы федераль законнарны үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 
1. 2018/2019 елның ягу чорына әзерләнү буенча республика штабын 

оештырырга һәм аның кушымтада күрсәтелгән составын расларга. 
2. Татарстан Республикасының министрлыкларына, дәүләт комитетларына, 

ведомстволарына һәм ведомстволарга караган оешмаларына – түбәндәгеләрне 
йөкләргә, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле 
үзидарә органнарына тәкъдим итәргә:  

2018 елның 5 июленә кадәр: 
узган  ягу сезоннарына әзерлек чорында билгеле булган бозулар анализын 

исәпкә алып, узган ягу чорларында иң күп ягылган вакытларда килеп чыккан 
һәлакәтле хәлләр анализын исәпкә алып, оешмаларны һәм муниципаль 
берәмлекләрне 2018/2019 елның ягу чорында (алга таба – ягу чоры) эшләүгә әзерләү 
буенча тереклек эшчәнлеген тәэмин итү системаларын диагностикалау, 
модернизацияләү, тузган һәм нормативта каралган вакытын эшләгән челтәрләрне 
һәм җиһазларны алыштыру, объектларны энергия ресурсларын исәпкә алу 
приборлары белән җиһазландыру чараларын үз эченә алган чаралар планнарын 
эшләргә һәм расларга; 
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Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы боерыгы белән 
расланган җылылык җитештерү чыганаклары – 2018 елга резерв ягулык 
хуҗалыклары һәм резерв ягулыгының норматив запаслары булу мәҗбүри булган 
Татарстан Республикасында газ кулланучылар исемлегенә кертелгән газ 
кулланучылар – резерв ягулык хуҗалыклары хәлен һәм ягулык җитештерү 
чыганакларында резерв ягулыгының норматив запаслары булуны тикшерүдә тотуны 
тәэмин итергә; 

үз ведомстволары буйсынуындагы объектларны әзерләүне һәм аларның 
гадәттән тыш хәлләр шартларында нормаль эшләве өчен электр энергиясенең резерв 
чыганаклары белән җиһазландыруны тикшерүдә тотуны тәэмин итергә; 

2018 елның 15 сентябренә кадәр, тереклек эшчәнлеген тәэмин итү 
системаларын эксплуатацияләү өчен җаваплы оешмалар белән берлектә, тереклек 
эшчәнлеген тәэмин итү системаларында һәлакәтләрне һәм төзексезлекләрне 
оператив бетерү өчен җиһазлар, материаллар һәм запас частьләр резервын 
булдырырга; 

җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү системаларында планлы ремонт 
үткәрелүгә бәйле рәвештә, кайнар су белән тәэмин итүне туктатып тору буенча 
расланган графикларны үтәүгә юнәлтелгән чаралар кабул итергә;  

бюджет йөкләмәләренең (булган очракта) расланган лимитларын исәпкә алып, 
электр, җылылык энергиясеннән һәм табигый газдан көн дә файдаланган өчен үз 
вакытында һәм тулысынча түләүне тәэмин итергә;  

ягулык-энергетика ресурсларына түләү өчен каралган бюджет акчасыннан 
максатчан файдалануны исәпкә алуны һәм тикшерүдә тотуны тәэмин итергә; 

файдаланылган ягулык-энергетика ресурслары өчен бурычларны, ягулык-
энергетика ресурсларын кайтартучылар белән килештерелгән графиклар буенча, ягу 
чоры башланганга кадәр каплау буенча чараларын күрергә; 

ягу чорында эшләргә әзерләнү өчен күздә тотылган акчаны тулысынча һәм үз 
вакытында түләүне һәм аннан максатчан файдалануны исәпкә алуны тикшерүдә 
тотуны тәэмин итергә; 

җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык кулланучы оешмаларның энергия 
җайланмаларына хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрне әзерләүне һәм аттестацияләүне 
(белемнәрен тикшерүне) оештырырга; 

коммуналь тармак хезмәткәрләрен җәйге чорда авыл хуҗалыгы эшләренә 
җәлеп итмәүне; 

энергетика һәм торак-коммуналь комплекс объектлары эшендә төзексезлекләр 
барлыкка килгән очракта, мәгълүматны (843) 231-14-10 телефоны, (843) 231-15-55 
факсы буенча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 
хуҗалык министрлыгына, (843) 227-46-46, 227-46-58, 227-46-59 телефоннары буенча 
«Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының Татарстан 
Республикасы буенча баш идәрәсенең Кризис очракларында идарә итү үзәге»нә 
тапшырырга; 

3. Федераль бюджет акчасы исәбеннән финансланучы оешмалар 

җитәкчеләренә, Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсе 

белән берлектә, ягу чоры башланганга кадәр, файдаланылган ягулык-энергетика 
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ресурслары өчен бурычларны каплау һәм агымдагы түләүләрне тәэмин итү буенча 

кирәкле чаралар күрүне тәкъдим итәргә. 
4. Түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 
электр, җылылык энергиясен бирү хезмәтләрен күрсәтүче электр, җылылык 

энергиясен катнаш эшләп чыгару белән шөгыльләнүче предприятиеләргә 3 – 5 елга 
инвестицион планнарын төзегәндә һәлакәтләр һәм технологик өзүләр анализын 
исәпкә алуны; 

«Сетевая компания» ачык акционерлык җәмгыятенә һәм Татарстан 
Республикасында электр энергиясе тапшыру хезмәтләре күрсәтүче оешмаларга  
2018 елның 20 сентябренә кадәр, электр белән тәэмин итү турындагы шартнамәләр 
һәм электр белән тәэмин итүнең технологик һәм һәлакәт килеп чыккан вакытка 
каралган бронен килештерү актлары нигезендә, законнарга таянып, кулланучыларга 
электр энергиясен (куәтен) җибәрүне чикләү яки вакытлыча туктатып тору 
графикларын эшләүне һәм Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре 
һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм 
сәүдә министрлыгы, Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт 
комитеты, «Татарстан Республикасында ягулык-энергетика ресурсларыннан 
рациональ файдалануны һәм аларның сыйфатын тәэмин итү идарәсе» дәүләт 
бюджет учреждениесе, Экология, технология һәм атом күзәтчелеге буенча федераль 
хезмәтенең Идел буе идарәсе белән килештерүне; 

«Татэнерго» акционерлык җәмгыятенә, «Сетевая компания» ачык 
акционерлык җәмгыятенә, «ТГК-16» ачык акционерлык җәмгыятенә, «Түбән Кама 
ТЭЦ» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенә, «Газпром трансгаз Казань» 
җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенә, Татарстан Республикасында электр һәм 
җылылык энергиясе тапшыру хезмәтләре күрсәтүче оешмаларга:   

җылылык электр станцияләрендә, электр һәм җылылык челтәрләрендә 
һәлакәт-торгызу эшләрен алып бару өчен материаллар һәм чаралар запасларын 
булдыруны; 

2018 елның 1 октябренә кадәр, Россия Федерациясе Энергетика 
министрлыгының «Җылылык энергиясен, җылылык чыганагын тапшырганда 
технологик югалтулар нормативларын, җылылык энергиясе җитештергәндә 
ягулыкның чагыштырмача чыгымнары нормативларын, җылылык энергиясе 
чыганакларында ягулык запаслары нормативларын (электр һәм җылылык 
энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшли торган җылылык энергиясе 
чыганакларыннан тыш), шул исәптән җылылык белән тәэмин итү өлкәсендәге 
бәяләрне (тарифларны) дәүләт тарафыннан җайга салу максатларында билгеләү 
тәртибе турында» 2012 ел, 10 август, 377 нче боерыгы нигезендә резерв ягулыгы 
запасларын булдыруны; 

2018 елның 15 ноябренә кадәр ягу чорында эшләргә әзерлек паспортларын 
рәсмиләштерүне; 

«Газпром межрегионгаз Казань» акционерлык җәмгыятенә, «Газпром трансгаз 
Казань» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте белән берлектә: 

ягу чорында ягулык-энергетика һәм торак-коммуналь комплекслар 
оешмаларын Татарстан Республикасында куллану өчен кирәкле күләмнәрдә газ 
куллануның гарантияле күләмен исәпкә алып, газ белән ышанычлы тәэмин итү эшен 
үткәрүне; 
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суытканда кулланучыларны ягулыкның резерв төрләренә күчерү графигын 
һәм һәлакәт вакытында газ транспортлау системасы эшендә технология режимы 
бозылган очракта, газ сатып алучыларга һәлакәт аркасында газ бирүне чикләү һәм 
аларны бирүне туктату чираты графигын эшләүне, «Татарстан Республикасында 
ягулык-энергетика ресурсларыннан рациональ файдалануны һәм аларның сыйфатын 
тәэмин итү идарәсе» дәүләт бюджет учреждениесе белән килештерүне һәм 
Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында раслауны: 

2018 елның IV кварталына – 2018 елның 15 сентябренә кадәр; 
2019 елның I кварталына – 2018 елның 15 декабренә кадәр; 
«Татарстан Республикасында ягулык-энергетика ресурсларыннан рациональ 

файдалануны һәм аларның сыйфатын тәэмин итү идарәсе» дәүләт бюджет 
учреждениесенә, Экология, технология һәм атом күзәтчелеге буенча федераль 
хезмәтенең Идел буе идарәсе белән берлектә 2018 елның 1 августына кадәр 
җылылык җитештерү чыганаклары – 2019 елга резерв ягулык хуҗалыклары һәм 
резерв ягулыкның норматив запаслары булу мәҗбүри Татарстан Республикасында 
газ кулланучылар исемлеген әзерләүне һәм аны Татарстан Республикасы Сәнәгать 
һәм сәүдә министрлыгында раслауны; 

Экология, технология һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәтенең Идел 
буе идарәсенә: 

муниципаль берәмлекләрнең халыкны җылылык белән тәэмин итүне гамәлгә 
ашыручы объектларның һәм социаль өлкә объектларының ягу чорына әзерлеген 
тикшерүне көчәйтүне; 

материаллар белән җиһазландыруда булышлык күрсәтүне; 

киләчәк көзге-кышкы чорны узуда катнашучы предприятеләрнең энергетика 

җиһазларын һәм куркыныч җитештерү объектларын эксплуатацияләүче белгечләрен  

аттестацияләү (белемнәрен тикшерү) комиссиясендә катнашуны; 
2018 елның 5 июленә кадәр Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының 

2013 ел, 12 март, 103 нче боерыгы белән расланган Ягу чорына әзерлекне бәяләү 
кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) нигезендә муниципаль берәмлекләрнең ягу 
чорына әзерлегенә тикшерүләр үткәрү программаларын эшләүне һәм раслауны. 

5. Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына электр, 

җылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару белән шөгыльләнә, электр, җылылык 

энергиясен тапшыру буенча хезмәтләр күрсәтүче предприятиеләрнең ягу сезонына 

әзерлеген тикшерүдә тотуны тәэмин итәргә.  
6. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә 

органнарына түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 
2019 елга, җаваплылыгы чикләнгән «Газпром трансгаз Казань» җәмгыяте һәм 

«Газпром межрегионгаз Казань» акционерлык җәмгыяте белән берлектә, җирле 
бюджетлар акчасы исәбеннән финансланучы оешмалар өчен ягулык-энергетика 
ресурсларыннан файдалану лимитларын (натураль һәм кыйммәти чагылышта), 
законнар нигезендә, 2018 елның 1 сентябренә барлыкка килгән бурычларны исәпкә 
алып, бу оешмаларның нормаль эшчәнлеген тәэмин итә торган дәрәҗәдә 
билгеләүне; 

торак-коммуналь комплекс оешмаларының һәлакәт-техник запасын 

билгеләнгән тәртиптә тулыландыруны тикшерүдә тотуны; 
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ягулык-энергетика һәм торак-коммуналь комплекслар объектларында гадәттән 

тыш хәлләр барлыкка килгән очракларда халыкны вакытлыча урнаштыру 

пунктларын билгеләүне; 

идарәче компанияләрнең торак-коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен 

халыктан акча җыю эшен нәтиҗәле оештыруны, шул исәптән торак-коммуналь 

хезмәтләрдән файдаланган өчен гражданнарның вакыты чыккан бурычларын 

каплауга юнәлдерелгән чаралар күрүне; 
гражданнар өчен уңайлы вакытта мөрәҗәгатьләр буенча кабул итү 

оештыруны, гражданнар мөрәҗәгатьләрен карап тикшерү буенча торак-коммуналь 
комплекс предприятиеләре җитәкчеләре белән айлык киңәшмәләр практикасын 
дәвам итүне; 

яңа кулланылышка кертелә торган социаль өлкә объектларын һәм торак 
фонды объектларын, үз вакытында җылылык бирү өчен ягу чорында 
эксплуатацияләүгә әзерлек паспорты белән тәэмин итү максатында, әзерләүне 
тикшерүдә тотуны көчәйтүне;  

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе белән берлектә, газ ягучы 
җиһазларны куллануны тикшерүдә тотуны көчәйтүне, шул исәптән: 

күпфатирлы йортлардагы төтен һәм вентиляция каналларын идарәче 
оешмалар, торак милекчеләре ширкәтләре, торак-төзелеш кооперативлары 
тарафыннан, әлеге эш төрләрен үткәрүгә лицензияләре булган махсуслаштырылган 
оешмаларны җәлеп итеп тикшерүен, һәм шәхси йортлардагы төтен һәм вентиляция 
каналларын, әлеге чараларны гамәлгә ашыру өчен җаваплылыкны җирле үзидарә 
органнарының тиешле вазыйфаи затларына йөкләп тикшерүне тәэмин итү буенча 
чаралар күрүне; 

«Газпром трансгаз Казань» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенә төтен һәм 
вентиляция каналларына тикшерүләр үткәрүдән баш тарту очраклары турында, 
тиешле газ җиһазларын сүндерү турындагы тәкъдимнәр белән, мәгълүмат юллауны; 

технологик бозуларны бетерү, туктату һәм җылылык, электр, ягулык һәм су 
белән тәэмин итүче оешмалар, торак-коммуналь комплекс хезмәтләре һәм башка 
оешмаларның гадәттән тыш хәлләрне һәм аларның нәтиҗәләрен бетергәндә үзара 
хезмәттәшлеге буенча күнекмәләр үткәрү планын эшләү һәм раслауны һәм һәм 
2018/2019 елның ягу чорына әзерләнү буенча республика штабына аның үтәлеше 
турында ай саен мәгълүмат бирүне;  

2018 елның 1 июленә кадәр, составына Экология, технология һәм атом 

күзәтчелеге буенча федераль хезмәтенең Идел буе идарәсе вәкилен һәм коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүчеләрне кертеп, җылылык белән тәэмин итүче оешмаларның ягу 

сезонына әзерлеген Кагыйдәләр нигезендә бәяләү буенча комиссияләр оештыруны;  

2018 елның 1 июленнән башлап, атна саен үз ведомстволарына караган 

социаль өлкә объектларының һәм торак фонды объектларының ягу чорында 

эксплуатацияләүгә әзерлек паспортларын бирүнең барышы һәм аларны дөрес 

тутыру турында «Торак фонды мониторингы», «Муниципаль берәмлекләрнең ягу 

чоры» автоматлаштырылган мәгълүмат системаларына (алга таба – система) 

мәгълүмат кертүне;  
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халык күпфатирлы йортта турыдан-туры шартнамәләргә күчкән очракта 

идарәче оешмаларның ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар каршындагы 

бурычын каплауны тикшерүдә тотуны тәэмин итүне; 

күпфатирлы йортларга хезмәт күрсәтү яңа идарәче оешмага күчкәндә элеккеге 

идарәче оешманың ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар каршындагы 

бурычларын (йөкләмәләрен) тапшыруны тикшерүдә тотуны тәэмин итүне; 
2018 елның 1 июленнән 1 ноябренә кадәрге чорда, һәр айның 3 сенә кадәр, бу 

карарга теркәлгән кушымтада күрсәтелгән форма буенча ягу чорында эшләүгә 
әзерләнү барышы турындагы мәгълүматны «Торак фонды мониторингы» 
автоматлаштырылган мәгълүмат системасына һәм атна саен  http://ozp.gosnadzor.ru 
адресы буенча «Муниципаль берәмлекләрнең ягу чоры» системасына кертүне; 

2018 елның 5 июленә кадәр, җылылык белән тәэмин итүче оешмаларның һәм 
җылылык энергиясеннән файдаланучыларның ягу сезонына әзерлеген бәяләүгә 
тикшерү үткәрү графигын Экология, технология һәм атом күзәтчелеге буенча 
федераль хезмәтенең Идел буе идарәсе белән килештерүне; 

2018 елның 1 сентябренә кадәр, җылылык белән тәэмин итүче оешмаларның 
резерв ягулыгы хуҗалыкларын эшләрлек хәлгә китерү һәм резерв ягулыгының 
кирәкле запасын булдыру чараларын күрүне; 

2018 елның 1 сентябренә кадәр, халыкның тереклек эшчәнлеген тәэмин итү 
системалары объектларының өзлексез эшләвен тәэмин итү өчен коммуналь хуҗалык 
оешмаларының мобиль дизель-генераторларын эшләү хәленә китерү өчен чаралар 
күрергә; 

2018 елның 15 сентябренә кадәр, энергетика комплексы объектларын, сәнәгать 
һәм торак-коммуналь комплекс оешмаларын ягу чорына әзерләү чаралары планнары 
үтәлешен тикшерүдә тотуны тәэмин итүне; 

2018 елның 15 сентябренә кадәр, әзерлек паспортларын әзерләп һәм аларны 
«Торак фонды мониторингы» системасына урнаштырып, торак-коммуналь хуҗалык 
һәм социаль өлкә объектларын ягу чорына әзерләүне тәмамлауны; 

2018 елның 1 ноябренә кадәр, Кагыйдәләр нигезендә җылылык белән тәэмин 
итүче оешмаларның ягу чорына әзерлеге актларын Экология, технология һәм атом 
күзәтчелеге буенча федераль хезмәтенең Идел буе идарәсенә алуны тәэмин итүне; 

2018 елның 15 ноябренә кадәр, муниципаль берәмлекләрнең ягу чорына 
әзерлеге паспортларын алуны.   

7. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 
хуҗалык министрлыгына: 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе белән берлектә: 
торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү күчерүдә торак законнары таләпләрен 

үтәүне тикшерүдә тотуны көчәйтүне; 
күпфатирлы йортларда капиталь ремонтны сыйфатлы үткәрүне тикшерүдә 

тотуны тәэмин итүне; 
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре җирле үзидарә органнары 

белән берлектә: 
социаль өлкә һәм торак фонды объектларына җылы җибәрү чорында «кайнар 

линия» телефоны буенча диспетчер хезмәте эшен оештырырга һәм җылы җибәрү 
датасы турында массакүләм мәгълүмат чараларында хәбәр итәргә; 

http://ozp.gosnadzor.ru/


7 
 

коммуналь комплекс оешмаларының финанс-хуҗалык эшчәнлеге 
мониторингы буенча, шул исәптән предприятиеләрнең ягулык-энергетик 
ресурсларын кулланган өчен бурычларын, бюджетка һәм бюджеттан тыш фондларга 
түләүләр буенча бурычларны каплауны тәэмин итүне тикшерүдә тоту буенча 
системалы эшне оештырырга; 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгы белән берлектә 2018 елның 1 октябренә кадәр: 

ягу чорында Татарстан Республикасының ягулык-энергетика һәм торак-
коммуналь комплекслары оешмаларында килеп чыгу ихтималы булган һәлакәтләргә 
бәйле булган гадәттән тыш хәлләрне бетерү гамәлләренең оператив планына 
(«Стужа» оператив планы), узган ягу чорлары йомгакларын исәпкә алып, төзәтмәләр 
кертергә; 

Татарстан Республикасының ягулык-энергетика һәм торак-коммуналь   
комплекслары оешмаларында гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә һәлакәт-торгызу 
формированиеләренең әзерлеген тикшерүләрдә катнашырга. 

8. Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына, 
халыкны һәм социаль-мәдәни билгеләнештәге учреждениеләрне коммуналь 
хезмәтләр белән тәэмин итүче җылылык-, су-, электр- һәм газ белән тәэмин итү 
предприятиеләре хосусыйлаштыру планына кертелгән очракта, алу шартларында 
аларның билгеләнешен үзгәртүне чикләүне күздә тотарга. 

9. Татарстан Республикасының Дәүләт торак инспекциясенә: 
күпфатирлы йортларны ягу чорында эшләүгә нәтиҗәле әзерләү чараларын 

үтәү барышын тикшерүдә тотуны тәэмин итәргә; 
техник документлар һәм норматив хокукый актлар нигезендә күпфатирлы 

йортларда капиталь ремонт үткәрү буенча мәгълүматны ачу стандартлары 
кысаларында күпфатирлы йортлар белән идарә итү өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә 
ашыручы оешмаларның мәгълүматны үз вакытында ачуын тикшерүдә тотуны 
тәэмин итәргә. 

10. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Торак-коммуналь 
хуҗалык мәсьәләләре һәм 2017/2018 елның ягу чорына Татарстан Республикасының 
ягулык-энергетика һәм торак-коммуналь комплекслары оешмаларын әзерләү 
мәсьәләләре турында» 2017 ел, 30 июнь, 453 нче карары үз көчен югалткан дип 
санарга. 

11. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 
Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


