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Зеленодольск шәһәре Башкарма 
комитетының   2015 елның 27 
мартындагы  №04-03-31 карары белән 
расланган «2029 елга кадәр 
Зеленодольск муниципаль районы  
Зеленодольск шәһәрен җылылык белән 
тәэмин итү схемасы» проектына 
үзгәрешләр кертү турында   
 
 2010 елның 27 июлендәге «Җылылык белән тәэмин итү турында» №190-ФЗ 
Федераль законга,  2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле 
үзидарә оешмаларының гомуми принциплары турында» №131-ФЗ Федераль законга 
ярашлы рәвештә, Россия Федерациясе Хѳкүмәтенең  2012 елның 22 февралендәге 
«Җылылык белән тәэмин итү схемаларына, аларны эшләүгә һәм раслауга таләпләр 
турында» 154нче карары, «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге Уставы белән, Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты 
 
КАРАР ИТӘ: 
 

1.  Зеленодольск шәһәре Башкарма комитетының  2015 елның 27 мартындагы 
31нче карары белән расланган «2029 елга кадәр Зеленодольск муниципаль районы 
Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы» проектына түбәндәге 
ѳстәмәләрне кертергә: 

- 9нчы бүлекнең 9.1нче пунктына «Тѳзелешкә, реконструкциягә һәм техник 
кораллануга инвестицияләр кертүгә нигезләмә» текстын  кушымтага ярашлы 
рәвештә ѳстәргә. 
1. Зеленодольск муниципаль район Советы аппаратының җәмәгатьчелек һәм СМИ 
белән элемтә бүлеге җитәкчесе Д.С.Анисимовка әлеге карар кабул ителгән кѳннән 
алып 15 кѳн эчендә  аны Татарстан Республикасы хокукый информация рәсми 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре порталы составындагы Зеленодольск муниципаль районы 
информацион сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) һәм СМИда бастырып 
чыгарырга. 
2. Әлеге карарның үтәлешен контрольгә алуны үземдә калдырам. 
 

Җитәкче              Д.А. Сапожников 
 
 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 Зеленодольск  
муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 4 мартындагы   
539нчы карарына 
кушымта 
 
 

1. 9.1нче пункт,  9нчы бүлек: 
 - Шустов урамында кв.1-7 котельнаясының   ТК-38/1дән 120 метр озынлыктагы 
2Ф219 Ф140/110мм. җылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен үзгәртеп кору. 
 - Беренче Май урамында 1-7 кв.котельнаясының ТК-36дан ТК-38гә кадәр 125 
метр озынлыкта 2Ф219 һәм Ф110/75мм.  җылылык челтәрен ГВС челтәрен үзгәртеп 
кору. 
 - Ленин урамында 1-7кв.котельнаясының ТК-4ё1/1дән ТК-43кә кадәр 
2Ф150ммлы 130 метр озынлыкта  2Ф150мм.  җылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен 
үзгәртеп кору. 
 - Тѳзүчеләр проспектының «А» микрорайонында  ТК-19дан ТК-20гә кадәр, 234 
метр озынлыкта 2Ф426мм.  җылылык челтәрен үзгәртеп кору. 
 - Тѳзүчеләр проспектының «А» микрорайоны котельнаясында ТК-32дән КРТП-
5кә кадәр  110 метр озынлыкта 2Ф273 җылылык челтәрен үзгәртеп кору. 
 - Столичная урамында «А» микрорайонындагы котельнаясында ТК-25тән ТК-
26га кадәр  80 метр озынлыкта  2Ф325мм. җылылык челтәрен үзгәртеп кору 
 -  Комаров урамында «А» микрорайоны котельнаясының ТК-5.7дән ТК-5.9га 
кадәр 160 метр озынлыкта 2Ф159 һәм Ф125/90 мм.җылылык челтәрен һәм ГВС 
челтәрен үзгәртеп кору. 
 - Комаров урамында «А» микрорайоны котельнаясының ТК-5.9дан ТК-5.11гә 
кадәр 26 метр озынлыкта  2Ф133 Ф90/63мм.җылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен 
үзгәртеп кору 
 - Фрунзе урамында 19 кв. котельнаясының ТК-10нан ТК-13кә кадәр 123 метр 
озынлыкта  2Ф273 һәм Ф140/110мм. җылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен үзгәртеп 
кору.  
 - Паратская урамында кв.1-7 котельнаясының ТК-3тән ТК-5кә кадәр 190 метр 
озынлыкта  2Ф500мм. җылылык челтәрен үзгәртеп кору. 
 - Кв.1-7 котельнаясының  ТК-1гә кадәр, 20 метр озынлыкта  2Ф630мм. 
җылылык челтәрен үзгәртеп кору. 
 - Паратская урамында кв.1-7 котельнаясының ТК-1дән ТК-2гә кадәр, 170 метр 
озынлыкта  2Ф500мм. җылылык челтәрен үзгәртеп кору 
 - Энгельс урамында кв.12  котельнаясының ТК-4тән  ТК-11гә кадәр,  290 метр 
озынлыкта  Ф125/90мм. ГВС челтәрен үзгәртеп кору. 
 - Кв.22А котельнаясының тѳтен торбаларын алмаштыру. 
 - «А» микрорайоны котельнаясында ПТВМ-30М казанының 2 челтәр насосын 
һәм тѳтен суырткычын алмаштыру. 
 - Кв.1-7, кв.86, ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-5, КРТП-1, КРТП-4, КРТП-5 
котельнаяларында насослар алмаштыру. 
 - Королев урамында ЦТП-3, Столичная урамында ЦТП-6, Тукай урамында 
ЦТП-1, Союзная урамында ЦТП-2дә теплообменниклар алмаштыру. 
 - Кв.1-7, кв.86, мкр.«А» котельныйларында насосларга ешлык 
алмаштыргычлар кую. 
 - Мәктәп-интернат котельнаясында казаннарны, газ торбаларын, тѳтен 
торбаларын ЦТП режимына күчереп демонтажлау. 


