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2019-2020 елларга Саба муниципаль районының 

җылыту чорына әзерлеген тикшерүне үткәрү 

Муниципаль Программасын раслау турында һәм 

җылыту чорына әзерлекне тикшерү буенча 

район комиссиясе төзү турында 

 

 

 

Җылылык белән тәэмин итүче, җылылык челтәрләре оешмаларының һәм 

җылылык энергиясен кулланучыларның җылылык чорына әзерлеген бәяләү, 

2019-2020 елгы җылылык чорына вакытында һәм нәтиҗәле әзерләнү 

максатыннан, Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

КАРАР ЧЫГАРА:  

 

1. Саба муниципаль районының 2019-2020 елларга ягулык чорына 

әзерлекне тикшерү буенча Муниципаль Программаны расларга. 

2. Ягулык чорына әзерлекне тикшерү буенча түбәндәге составта район 

комиссиясе төзергә: 

 
1. Ишниязов М.Р. - Саба муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе, 

комиссия рәисе; 

Комиссия әгъзалары: 

2. Арефьева Е.Н. 

 

 

- Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең Үзәк 

инспекторлык бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

3. Гарипов И.Р. - Саба муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы; 

4.Загидуллин Р.Ф. - Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният 

бүлеге начальнигы; 

5. Мухетдинов И.И. - "Газпром трансгаз Казан" җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыятенең «Сабагаз» эксплуатация-җитештерү идарәсе 

начальнигы (килешү буенча); 



6. Нуриев З.Д. - Ростехнадзорның Идел буе территориаль идарәсенең Идел буе 

территориаль бүлеге баш дәүләт инспекторы (килешү буенча); 

7. Рахимуллин Т.М. - Ростехнадзорның Идел буе территориаль идарәсенең Идел буе 

территориаль бүлеге дәүләт инспекторы (килешү буенча); 

8. Таипов И.Б.  - Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге башлыгы; 

9. Тимергалиев Н.Н. - “Саба районы торак-коммуналь хуҗалыгының Шәмәрдән 

күптармаклы җитештерү предприятиесе " ААҖ генераль 

директоры (килешү буенча); 

10.Хабибуллин И.Г. - “Саба торак-коммуналь хуҗалыгының күптармаклы 

җитештерү предприятиесе” ААҖ генераль директоры (килешү 

буенча); 

11. Хабибуллин И.И. - Ростехнадзорның Идел буе территориаль идарәсенең Идел буе 

территориаль бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

12.Хузин М.М. - Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгының Саба муниципаль 

районындагы социаль яклау бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

13.Шакиров И.Ф. - Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф 

бүлеге башлыгы; 

14.Шамсутдинов И.М. - Ростехнадзорның Идел буе территориаль идарәсенең Идел буе 

территориаль бүлеге дәүләт инспекторы (килешү буенча). 

15. Юсупов М.Р. - “Саба РҮХ” дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

баш табибы (килешү буенча); 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

  

 

Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                   М.Р. Ишниязов 
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Расланган  

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары белән 

17.06.2019  ел № 629-п 

 

 

 

2019-2020 елларга Саба муниципаль районының җылыту чорына әзерлеген 

тикшерүне үткәрү Муниципаль Программасы  

 

Программаның Паспорты 

Программаның 

исеме  

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының 2019-

2020 елларга җылыту чорына әзерлекне тикшерү буенча 

муниципаль Программасы (алга таба – Программа) 

Программаны эшләү 

турында карар кабул 

итүнең нигезе 

РФ Энергетика министрлыгының “Җылылык чорына 

әзерлекне бәяләү кагыйдәләрен раслау турында” 2013 

елның 12 мартындагы 103 номерлы боерыгы  

Программаның төп 

эшләүчеләре  

Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге 

Программаның 

максатлары  

Җылылык белән тәэмин итүче, җылылык челтәрләре 

оешмаларының һәм җылылык энергиясен 

кулланучыларның җылылык белән тәэмин итү чорына 

әзерлеген бәяләү 

Программаның 

бурычлары 

Җылылык белән тәэмин итүче, җылылык челтәрләре 
оешмаларын һәм җылылык энергиясен кулланучыларны 
җылылык белән тәэмин итү чорына әзерлек паспортларын 
алу   

Программаны 

гамәлгә ашыру 

вакытлары 

2019 елның 1 августына кадәр 

Программаны 
тормышка 
ашыруның көтелгән 
соңгы нәтиҗәләре 

Җылылык чорында җылылык белән тәэмин итүче, җылылык 
челтәрләре оешмаларының һәм җылылык энергиясен 
кулланучыларның тотрыклы эше 

Программаның 

үтәлешен контрольдә 

тотуны оештыру 

системасы 

Башкарма комитет җитәкчесе программаны гамәлгә 
ашыруны гомуми контрольдә тота. 
Башкарма комитет бүлекләре Программа чараларын 
планлаштыру, үзара хезмәттәшлек, координацияләү һәм 
контрольдә тотуны оештыра 

 

 

 

I. Тикшерү үткәрү тәртибе  

1. Җылылык белән тәэмин итүче, җылылык челтәрләре оешмаларын һәм 



җылылык энергиясен кулланучыларны тикшерүне үткәрү максатларында 

комиссия төзелә, аның составына Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

вәкилләре, килешү буенча Ростехнадзорның Идел буе идарәсе, торак 

инспекциясе вәкилләре һәм коммуналь оешма вәкилләре, шулай ук җылылык 

челтәрләренә җылылык энергиясен кулланучыларны урнаштыру турыдан-туры 

тоташтырылган оешмалар керә. 

2. Комиссия тарафыннан Россия Энергетика министрлыгының 2013 елның 

12 мартындагы №103 боерыгы белән расланган җылылык чорына әзерлекне 

бәяләү кагыйдәләре нигезендә, әлеге программа белән билгеләнгән таләпләрнең 

үтәлеше тикшерелә (алга таба - әзерлек буенча таләпләр). Җылылык челтәре һәм 

җылылык белән тәэмин итүче оешмалар тарафыннан җылылык белән тәэмин итү 

өлкәсендәге техник регламентларда һәм башка норматив хокукый актларда 

билгеләнгән тиешле мәҗбүри таләпләрне үтәү предметына карата комиссияләр 

тарафыннан таләпләр үтәлүне тикшерү гамәлгә ашырыла. Җылылык белән 

тәэмин итү өлкәсендә техник регламентларның яисә башка норматив хокукый 

актларның әлеге программада билгеләнгән таләпләргә карата мәҗбүри 

таләпләре булмаган очракта, комиссия җылылык чорына әзерлек тәртибен җайга 

салучы тикшерелергә тиешле оешмаларның локаль актларының үтәлешен 

тикшерүне гамәлгә ашыра.  

Тикшерелергә тиешле объектлар исемлеге һәм тикшерүне үткәрү вакыты № 1 

кушымтасында. 

Тикшерү үткәрү максатларында комиссия әзерлек буенча таләпләрнең 

үтәлешен раслый торган документларны карый, ә кирәк булганда-тикшерү 

объектларын карый. 

3. Тикшерү нәтиҗәләре җылылык чорына әзерлекне тикшерү акты (алга 

таба - акт) белән рәсмиләштерелә, ул тикшерү тәмамланганнан соң бер көннән 

дә соңга калмыйча, киңәш ителә торган үрнәк буенча 2 нче кушымта нигезендә 

төзелә. 

Актта тикшерү нәтиҗәләре буенча комиссиянең түбәндәге нәтиҗәләре бирелә:  

тикшерү объекты җылыту чорына әзер; 

тикшерү объекты, билгеләнгән срокта комиссия биргән әзерлек таләпләренә 

җитешсезлекләрне бетерү шарты белән, җылылык бирү чорына әзер булачак; 

тикшерү объекты җылыту чорына әзер түгел. 

4. Комиссиянең әзерлек таләпләрен үтәүгә карата искәрмәләр булган 

очракта яки актка әзерлек таләпләрен үтәмәгән очракта, аларны бетерү 

срокларын күрсәтеп, искәрмәләр исемлеге (алга таба - исемлек) теркәлә. 

5. Җылылык чорына әзерлек паспорты (алга таба-паспорт) 3 нче кушымта 

нигезендә тәкъдим ителә торган үрнәк буенча төзелә һәм тикшерү объекты 

җылылык чорына әзер булса, шулай ук комиссия тарафыннан бирелгән әзерлек 

таләпләренә карата кисәтүләр күрсәтелгән вакытка үтәлгән булса, актка кул куелган 

көннән 15 көн эчендә тикшерү объекты буенча бирелә. 

6. Паспорт бирү вакыты Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 

климат шартлары үзенчәлекләренә карап билгеләнә, әмма 15 августтан да соңга 

калмыйча-җылылык энергиясен кулланучылар өчен, 1 сентябрьдән дә соңга 

калмыйча - җылылык белән тәэмин итүче, җылы челтәр оешмалары һәм 



муниципаль берәмлекләр өчен. 

7. Исемлектә күрсәтелгән таләпләрне үтәү (үтәлмәү) буенча 6 пунктта 

билгеләнгән вакытка комиссия тарафыннан кабат тикшерү үткәрелә, аның 

нәтиҗәләре буенча яңа акт төзелә. 

8. Тикшерү объектлары буенча 6 пунктта билгеләнгән көнгә кадәр 

әзерлек паспорты алмаган оешма җылыту чорына әзерләнүне дәвам итәргә һәм 

актта күрсәтелгән таләпләрне үтәү (үтәлмәү) буенча кисәтүләрне юкка чыгарырга 

тиеш. Әзерлек таләпләрен үтәүгә (үтәлмәү) кисәтүләрне бетерү турында 

комиссия белдерүеннән соң кабат тикшерү гамәлгә ашырыла. Комиссиянең уңай 

бәяләмәсе вакытында җылылык чорына әзерлек турында нәтиҗә белән кабат акт 

рәсмиләштерелә, әмма агымдагы ягу чорында паспорт бирмичә. 

II. Җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык челтәрләре оешмалары өчен 

җылылык чорына әзерлек буенча таләпләр 

Җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык челтәр оешмаларының 

җылылык чорына әзерлеген бәяләү максатларында әлеге оешмаларга карата 

тикшерелергә тиеш: 

1) җылылык белән тәэмин итү турында Законда билгеләнгән тәртиптә 

төзелгән җылылык белән тәэмин итү системасы белән идарә итү турында 

килешү булу; 

2) җылылык йөкләнеше графигын үтәүгә әзерлек, җылылык белән тәэмин 

итүнең расланган схемасы белән расланган температура графигын урнаштырырга; 

3) техник регламентларда билгеләнгән җылылык белән тәэмин итү 

ышанычлылыгы критерийларын үтәү; 
 

4) җылылык энергиясе чыганакларына ягулыкның норматив запаслары булу; 

5) эксплуатация, диспетчерлык һәм авария хезмәтләре эшчәнлеге, ә нәкъ 

менә:  

күрсәтелгән хезмәтләрне персонал белән тәэмин итү; 

персоналның шәхси һәм коллектив саклану чаралары, махсус кием, эш 

кораллары, норматив-техник һәм оператив документлар, инструкцияләр, 

схемалар, беренчел янгын сүндерү чаралары белән тәэмин ителеше; 

6) үзләренә караган җылылык челтәрләрен җайга салу; 

7) җылылык энергиясен куллану режимнарына контрольне оештыру; 

8) җылылык ташучыларның сыйфатын тәэмин итү; 

9) сатып алына һәм сатыла торган җылылык энергиясенең коммерция исәбен 

оештыру; 

10) җылылык белән тәэмин итү турында Закон нигезендә үз 

карамагындагы җылылык челтәрләре төзелеше сыйфатын тикшерүне тәэмин итү, 

шул исәптән төзелештә кулланыла торган эшләргә гарантияләр һәм материаллар 

бирү; 

11) җылылык белән тәэмин итү объектларының авариясез эшен һәм 

җылылык энергиясен кулланучыларны ышанычлы җылылык белән тәэмин итүне, ә 

атап әйткәндә: 

ягулык кабул итү һәм бушату, ягулык әзерләү һәм ягулык үткәргечләренең 

системаларының әзерлеге; 

су-химия режимын саклау; 



ресурстан тыш җылылык энергетикасы җиһазларын файдалану 

фактларының аны эксплуатацияләү вакытын озайту буенча тиешле оештыру-

техник чаралар үткәрмичә булмавы; 

җылылык чыганакларының җылылык егәрлегенә кытлык булганда җылылык 

белән тәэмин итүне чикләүнең расланган графигы һәм җылылык челтәренең 

үткәрүчәнлек сәләте булу; 

торак йортларны җылылык белән тәэмин итү буенча авария хәлендәге 

бозуларны бетерү вакыты исәп-хисаплары булу; 

җылылык, электр, ягулык-һәм су белән тәэмин итүче оешмаларның, 

җылылык энергиясен кулланучыларның, ремонт-төзелеш һәм транспорт 

оешмаларының, шулай ук җирле үзидарә органнарының үзара бәйләнешен исәпкә 

алып, җылылык белән тәэмин итү системаларындагы аварияләрне бетерү тәртибе 

булу; 

җылылык челтәрләренә гидравлик һәм җылылык сынаулар үткәрү; 

җылылык белән тәэмин итүдә катнаша торган җиһазларны кирәкле техник 

тикшерүне һәм диагностикалауны үткәрү кертелгән җылылык чорына әзерлек 

буенча расланган планны үтәү; 

җылылык челтәрләрен һәм җылылык энергиясе чыганакларын ремонтлау 

буенча план графигын үтәү; 

ягулык запаслары белән тәэмин итүнең тоткарлануына һәм билгеләнгән 

нормативларны киметүгә юл куймый торган ягулык белән тәэмин итү 

килешүләре булу; 

12) җылылык энергиясен кулланучылар, җылылык белән тәэмин итүче һәм 

җылылык челтәрләре оешмалары арасында эксплуатация җаваплылыгын чикләүне 

билгеләүче документлар булу; 

13) дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары 

тарафыннан дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

тарафыннан муниципаль контрольне гамәлгә ашыру өчен бирелгән, җылылык 

чорында эш ышанычлылыгына йогынты ясый торган билгеләнгән вакытта 

үтәлмәгән күрсәтмәләрнең булмавы; 

14) автомат регуляторлар булган вакытта эшкә сәләтлелеге. 

Җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык челтәре оешмаларына карата 

үтәлмәгән хәлләргә, искәрмәләрне бетерү вакытларын күрсәтеп, 13 пунктның 1, 

7, 9 һәм 10 пункт астында китерелгән Таләпләрнең үтәлмәвен кертеп, исемлек 

белән акт төзелә,. 

III. Җылылык энергиясен кулланучылар өчен җылылык чорына әзерлек 

буенча таләпләр 

Җылылык энергиясен кулланучыларның җылылык чорына әзерлеген 

бәяләү максатларында тикшерелергә тиеш: 

1) җылылык энергиясе урнаштыру эшенең җылылык һәм гидравлик 

режимнарында Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә 

ачыкланган бозуларны бетерү; 

2) җылылык кулланучы җайланмаларны һәм коммуникацияләрне юдыруны 

үткәрү; 

3) эксплуатацион режимнарны, шулай ук аларны гамәлгә кертү буенча 



чараларны эшләү; 

4) ремонт эшләре планын үтәү һәм аларны башкару сыйфаты; 

5) җылылык энергиясен кулланучының җылылык челтәрләренең торышы; 

6) биналарны (чарлаклар, баскыч клеткалары, подваллар, ишекләр) һәм үзәк 

җылылык пунктларының, шулай ук шәхси җылылык пунктларының җылыту 

торышы; 

7) җылылык пунктлары чикләрендә торбаүткәргечләр, арматура һәм 

җылылык изоляциясе торышы; 

8) исәпләү приборлары булу һәм эшкә сәләтлелеге, автомат регуляторлары 

булганда, аларның эшкә сәләтлелеге; 

9) җылылык куллану системаларын яклауның эшкә сәләтлелеге; 

10) җылылык куллана торган җайланмаларга паспортлар, хезмәт күрсәтүче 

персонал өчен принципиаль схемалар һәм инструкцияләр булу һәм аларның 

чынбарлыгына туры килү; 

11) су үткәргеч һәм канализация белән турыдан туры тоташтыру булмау; 

12) җылылык пунктлары җиһазларының тыгызлыгы; 

13) исәп хисап шайбаларында һәм элеватор соплаларында пломбалар булу; 

14) куелган җылылык энергиясе (куәте), җылылык китерүче өчен бурычлар 

булмау; 

15) үз һәм (яки) җәлеп ителгән ремонт бригадаларының булуы һәм аларны 

җылылык куллана торган җайланмаларны тиешле дәрәҗәдә файдалану өчен 

матди-техник ресурслар белән тәэмин итү; 

16) тыгызлыкка һәм ныклыкка куллана торган җайланмаларны сынау үткәрү;  

17) 4 нче кушымтада китерелгән критерийлар нигезендә, климат шартларын 

исәпкә алып, җылылык энергиясе кулланучыларын җылылык белән тәэмин итүнең 

ышанычлылыгы. 

Җылылык энергиясе кулланучыларына карата кисәтүләрне бетерү 

вакытларын күрсәтеп, исемлектәге акт төзелә торган хәлләргә 8, 13, 14 һәм 17 пункт 

асларында күрсәтелгән таләпләрне үтәмәү керә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Кушымта №1     

100 квт дан арткан котельныйлар исемлеге 
 

№ 

ч/б 

Объектның исеме Тикшерү вакыты 

1 Иске Икшермә т.п. “КИМ” котельные   03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

2  Т.Шытсу т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

3 Юлбат т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

4 Килдебәк т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

5 О. Шыңар т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

6 Б.Сабасы штб. “Мәдәният Йорты” котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

7 Б.Сабасы штб. № 5 Балалар бакчасы котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

8 Б.Сабасы штб. № 3 Балалар бакчасы котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

9 Б.Сабасы штб. № 6 Балалар бакчасы котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

10 Б.Сабасы штб. “Бассейны” котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

11 Балалар иҗат үзәге котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

12 Район үзәк хастаханәсе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

13 Бердәм тәрәзә үзәге котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

14 Гомуми мунча котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

15 “Квартал” котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

16 Б.Сабасы штб. “Сабантуй” спорт сәламәтләндерү 

комплексы котельные 

03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

17 ООО “Лукоз Саба” котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

18 Шәмәрдән т.п., Яшьләр ур.,6 буенча Квартал 

Котельные 

03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

19 Шәмәрдән т.п., Азин ур., 6 буенча “Ш МПП ЖКХ” 

Адм. бинасы миникотельные   

03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

20 Шәмәрдән т.п., Лермонтов ур., 2б СМС 

миникотельные 

03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

21 Ю. Утар т.п. балалар йортының йоклау корпусы 

котельные 

03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

22 “Укыту-тәҗрибә Саба урман хуҗалыгы”  ДБУ Лесхоз 

бистәсе .Бакчалы ур., 5  

03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

23 Лесхоз т.п. бассейны котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

24 Лесхоз т.п. “Нарат” боз сарае котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

25 Лесхоз т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

26 К.Мишә т.п. VIII төр Саба коррекцион мәктәп 

котельные 

03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

27 Шекше т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

28 Иштуган т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

29 Мингәр т.п. башлангыч мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

30 Явлаштау т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

31 Мишәбаш т.п. балалар бакчасы котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

32 Эзмә т.п. балалар бакчасы котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

33 Эзмә т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

34 Тимершык т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

35 Корсабаш т.п. урта мәктәбе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

36 Лесхоз т.п. АМЙ котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

37 Лесхоз т.п. балалар бакчасы котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

38 Лесхоз т.п. Табиб Амбулаториясе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 



39 Иске Мичән т.п. урта мәктәбе котельные  03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

40 Явлаштау т.п. урта мәктәп остаханәсе котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

41 Лесхоз ДИПИ котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

42 Иштуган т.п. АМЙ котельные 03.07.2019 дан 31.07.2019 хәтле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта № 2 

 

ТӘКЪДИМ ИТЕЛӘ ТОРГАН ҮРНӘК 

Ягулык чорына әзерлекне тикшерү Акты _______/_______ел. 

_____________________                                                           «_____»_________20     

г. 
             (акт тутырылу урыны)                                                                                                               (акт тутырылу вакыты) 
 

Комиссия,                               барлыкка килгән 

_______________________________________________, җылылык белән тәэмин 

итү чорына әзерлек буенча тикшерү үткәрү программасы нигезендә   «____» 

_____________20____ел,________________________________________________ 

расланган  «___» _____________ 20__алып, «___» _____________ 20__ кадәр 

“Җылылык белән тәэмин итү турында” 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә ягулык чорына әзерлек тикшерде 

_______________________________________________________________________ 
(җылылык белән тәэмин итү чорына әзерлекне тикшерү үткәрелгән муниципаль берәмлек, җылылык белән тәэмин итүче 

оешма, җылылык челтәрләре оешмасы, җылылык энергиясен кулланучыларның тулы исеме)  

Җылыту чорына әзерлекне тикшерү түбәндәге объектларга карата үткәрелде: 

1. ____________________ ; 

2. ____________________ ; 

3. ____________________ ; 

 

Җылыту чорына әзерлекне тикшерү барышында комиссия 

билгеләде:___________________________________________________________. 
(җылыту чорына әзер/әзер түгел) 

Ягулык чорына әзерлекне тикшерү нәтиҗәләре буенча комиссия нәтиҗәсе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ягулык чорына әзерлекне тикшерү актына кушымта ____/___ ел* 

 

( * ) Комиссиядә әзерлек таләпләрен үтәүгә карата искәрмәләр булган очракта яки актка 

әзерлек таләпләрен үтәмәгән очракта аларны бетерү срокларын күрсәтеп күрсәтмәләр 



исемлеге теркәлә. 

Комиссия рәисе: 

 _________________________________________________ 
(имза, имзаның аңлатмасы) 

 

 

Комиссия рәисе  

урынбасары:       _____________________________________________ 
                                                                                          (имза, имзаның аңлатмасы) 

 

Комиссия әгъзалары:                    

_____________________________________________ 
                                                                                          (имза, имзаның аңлатмасы) 

 

 

(имза, имзаның аңлатмасы) 

Әзерлекне тикшерү акты белән таныштым, актның бер нөсхәсен алдым: 

«________ » _____________ 20 ___ ел

 ________  
(имза, җылылык белән тәэмин итү чорына әзерлекне тикшерү 

үткәрелгән муниципаль берәмлек, җылылык белән тәэмин итүче 
оешма, җылылык челтәрләре оешмасы, җылылык энергиясен 

кулланучыларның җитәкче имзаның аңлатмасы (аның вәкаләтле 
вәкиле) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кушымта № 3 

ТӘКЪДИМ ИТЕЛӘ ТОРГАН ҮРНӘК 

ПАСПОРТ 

җылыту чорына әзерлек турында _______/_______ел 

Бирелгән 

___________________________________________________________________ 

(муниципаль берәмлек, җылылык белән тәэмин итүче оешма, җылылык челтәрләре оешмасы, җылылык 
энергиясен кулланучыларның җылылык белән тәэмин итү чорына әзерлекне тикшерү үткәрелгән тулы исеме) 

 

Җылылык белән тәэмин итү чорына әзерлек тикшерелде: 

 

1. _______________________; 

 

2. _______________________; 

 

3. _______________________; 
……….. 

Ягулык чорына әзерлек паспортын бирү нигезләре: 

Ягулык чорына әзерлекне тикшерү акты  __________________ №__________ . 

____________________________________________________
___(җылылык чорына әзерлекне тикшерү үткәрү буенча 

комиссия төзегән вәкаләтле органның имзасы, имзаласының 
аңламасы һәм мөһере) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Кушымта № 4 

 
Климат шартларын исәпкә алып җылылык энергиясен кулланучыларны 

җылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы  
КРИТЕРИЙЛАРЫ 

1. Җылылык энергиясен кулланучылар җылылык белән тәэмин итү 

ышанычлылыгы буенча өч категориягә бүленә; 

беренче категория - җылылык энергиясен биргәндә техник регламентларда 

һәм башка мәҗбүри таләпләр белән каралган кыйммәтләрдән түбән дәрәҗәдә 

һава температурасын төшерү тәнәфесләре рөхсәт ителми торган кулланучылар; 

икенче категория - һәлакәтне бетерү чорында җылытыла торган биналарда 

температураны киметү рөхсәт ителә торган кулланучылар, ләкин 54 сәгаттән  дә 

артык түгел: 

торак һәм иҗтимагый биналар 12 °С кадәр; 

сәнәгать биналар 8 °С кадәр; 

өченче категория - башка кулланучылар. 

2. Авария хәлендә булган очракта җылылык энергиясе чыганакларында 

яки җылылык челтәрләрендә бөтен ремонт-торгызу чоры дәвамында тәэмин 

ителергә тиеш (башка режимнар җылылык белән тәэмин итү шартнамәсе белән 

каралмаган булса):  

беренче категория кулланучыларына җылылык энергиясе (җылылык 

китерүченең) тулы күләмдә бирелә; 

торак-коммуналь һәм сәнәгатьнең икенче һәм өченче категория 

кулланучыларына җылылыту һәм вентиляция өчен, № 1 таблицасында 

күрсәтелгән күләмнәрдә, җылылык энергиясе (җылылык китергеч) бирү; 

җылылык белән тәэмин итү килешүе яклар тарафыннан килештерелгән 

пар һәм технологик кайнар су чыгымының авария режимы; 

җылылык белән тәэмин итү шартнамәсе яклар тарафыннан килештерелгән 

авария хәлендәге җылылык режимы сүндерелми торган вентиляцион 

системаларның эш режимы; 

җылылык бирү чорында кайнар су белән тәэмин итү өчен уртача тәүлек 

чыгымы (аны өзеп булмый торган очракта). 
 
 



 
 
 

Таблица № 1 
 

Күрсәткеч 

атамасы 

Җылытуны проектлау өчен тышкы һаваның исәпләү 
температурасы t °C (тышкы һава температурасына иң 

салкын бишкөнлек 0,92 тәэмин ителгән) 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 
Җылылык энергиясен 
тапшыру рөхсәт 
ителгәнчә киметү, %, 
кадәр 

78 84 87 89 91 

 

 


