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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясендә элемтә 

линияләренең һәм корылмаларының сакланышын тәэмин итү турында 

 

Элемтә чараларының өзлексез эшләвен тәэмин итү, элемтә җир асты 

коммуникацияләрендә аварияләрне кисәтү һәм РФ Хөкүмәтенең 1995 елның 9 

июнендәге 578 номерлы карары белән расланган Россия Федерациясе элемтә 

линияләрен һәм корылмаларын саклау кагыйдәләре таләпләрен үтәү 

максатларында Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1. Предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр, барлык милек 

рәвешләре, шулай ук шәхси хуҗаларга юл куймауны күрсәтергә: 

1.1. Элемтә линияләренең сак зонасында грунтны ачу белән бәйле 

барлык эш төрләрен җитештерү (0,3 м тирәнлектәге җир кишәрлегендә, 

Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма комитеты тарафыннан 

бирелгән эшләрне ордерсыз гына сөрүдән һәм җир асты инженер-

коммуникатив корылмалары хуҗалары булган кызыксынучы оешмалар белән 

бу эшләрне килештерүдән тыш). Бәхәсләр яисә каршылыклар килеп чыкканда 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 09.06 нчы карары белән эш итәргә.1995 ел, 

№ 578 һәм «Россия Федерациясе элемтә линияләрен һәм корылмаларын саклау 

кагыйдәләре". 

1.2. Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма комитеты 

тарафыннан бирелгән язма рөхсәттән башка гына җир эшләре алып бару 

(тротуарларны, елга аша күперләрне, инешләрне һәм юл үткәргечләрне 

ремонтлау, электр тапшыру линияләрен, мачт, баганаларны, яшел үсентеләр 

утыртуны). 

2. Предприятие, оешма җитәкчеләренә барлык милек рәвешләрендәге 

эшләрне башлау һәм җитештерүнең киләсе тәртибен үтәргә тәкъдим итәргә. 

2.1. Эшләр башланыр алдыннан, җитештерү урынына, район 

хакимиятенең җир комитеты тарафыннан бирелгән рөхсәтдә күрсәтелгән 

Килештерү шартлары нигезендә, кызыксынган оешма вәкилләрен чакыртырга 

кирәк. Элемтә кабель сак зонасында элемтә предприятиесе вәкиле булмаган 

җирдә җир эшләре башкару тыела. 
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2.2.  Эшләр җитештерүдә элемтә линияләренең һәм корылмаларының 

сакланышын тәэмин итү буенча килештерү шартларын һәм чараларны төгәл 

үтәргә кирәк. 

2.3. Землерода эшләүче эшчеләр, элемтә линияләренең һәм 

корылмаларының сакланышын тәэмин итеп, җир эшләрен җитештерү тәртибен 

өйрәнүне оештырырга. 

2.4.  Бөтен землерой машиналарда, бораулау һәм эретеп ябыштыру 

җайланмаларында җир эшләрен килештермичә генә тыю турында язулар ясарга 

кирәк. 

3. Барлык милек формасындагы оешма һәм предприятие 

җитәкчеләренә тәкъдим итәргә:  

3.1. үзенең хокукый актлары белән элемтә линияләрен һәм 

корылмаларын саклау буенча барлык эш төрләренең килештерүләрен һәм 

чараларны үтәүне контрольдә тоту йөкләнгән җаваплы затларны билгеләргә. 

3.2. Эшләр үткәрү тәртибен күздә тоткан элемтә линияләре, килешүләр 

булган предприятиеләр (оешмалар) белән төзергә. 

3.3. Электр элемтәсе предприятиеләре вәкилләренә элемтә 

линияләренең һәм корылмаларының сакланышын тәэмин итү буенча Сак-

аңлату эшләре алып баруда, ә элемтә чаралары урланган яки элемтә 

объектларында террорлык актлары кылган очракта оператив рәвештә аларны 

торгызуда ярдәм күрсәтергә. 

4.4. Элемтә кабельләрен узганда иң яхшы ориентирлау өчен элемтә 

предприятиесе вәкиле белән берлектә үз хуҗалыкларында җирдән файдалану 

карталарына элемтә кабеле трассасын төшерү. 

4. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге: 

4.1.     Бирелгән ордерларда элемтә линияләренең саклана торган 

зоналарында җир эшләрен җитештерүгә җир асты инженер-коммуникатив 

корылмалары, шулай ук җир кишәрлекләре хуҗалары булган кызыксынган 

оешмалар белән килештерү өчен исемлеккә кертелә.  

4.2.  Барлык милек формасындагы предприятие, оешма, учреждение 

җитәкчеләренә, гражданнарга, йорт төзелеше һәм җир участоклары хуҗаларына 

җиткерергә, элемтә чараларының нормаль гамәлдә булуын бозуда һәм элемтә 

корылмалары линияләренең бозылуда гаепле вазифаи затлар һәм гражданнар 

РФ законнары нигезендә җавап тота. Элемтә предприятиесенә китерелгән 

матди зыян аларны торгызуга фактик чыгымнар буенча исәпләнә һәм әлеге 

предприятие тарафыннан элемтәнең гамәлдә булуын туктату чорында алынган 

керемнәр тарифларын югалтуны исәпкә алып, гаепле затлар белән түләтелә. 

5. Саклау зоналарында урнашкан авыл хуҗалыгы җирләре, бакча һәм 

бакча участоклары һәм башка авыл хуҗалыгы максатларында элемтә 

корылмалары булган предприятиеләрнең ризалыгы булганда, бирелгән 

документларда аерым шартлары булган участокларда җир участокларына хокук 

турында тамга ясау мәҗбүри рәвештә билге ясарга. 

6. Россия Эчке эшләр министрлыгының Балтач районы буенча 

бүлегенә элемтә предприятиеләре вәкилләренә барлык очракларда да «Россия 



Федерациясе элемтә линияләрен һәм корылмаларын саклау 

кагыйдәләрен»бозуда һәртөрле ярдәм күрсәтергә тәкъдим итәргә. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының төзелеш, архитектура 

һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге начальнигына йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкчесе                                                                                     А. Ф. Хәйретдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


