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<<Россия Федерациясендэ жирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, <<эйлэна-тирэ
мохитне саклау турында> 2002 елныц 10 гыйнварындагы 117-Ф3 номерлы Федераль
закон, (гидротехник корылмаларныц куркынычсызлыгы турында> 21,07,1997 ел, Ns 117-
Ф3 Федераль законныц 9 статьясы, Ростехнадзорныц 02,10,2015 ел, Ns 395 боерыгы
нигезендэ, карар бирэм:

1. Кушымтадагы Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районы Яца Базэкэ
авыл жирлеге милкендэге гидротехник корылмаларны (буаларны) имин эксплуатациялэy
кагыйдэлэрен расларга.

2. Олеге карар кул куелган коннэн yз коченэ кера hэм <Татарстан Республикасы
хокукый мэгьлyмат расми порталында>>, Татарстан Республикасы Огерже муниципалЬ

районыныц интернет челтарендэ рэсми сайтында урнаштырылырга тиеш.
3. Карарныц yтэлешен контрольда тоryны yз остемдэ калдырам.

Х{итакче М. М. Ногманов
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Татарстан Республикасы
Огер>це муниципаль районы

Яца Бэзэкэ авыл цирлеге башкарма
комитеты житэкчесенец

20'19 ел 18 сентябреннэн Ns18
карары белэн расланган

Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районы Яца Базэкэ авыл цирлеге
территориясенда урнаш кан гидротехник корылмаларны (буаларны) куркын ы чсыз

эксплуатациялэy кагы йдалэре

1. Гомуми нигезлэмэлэр
Гидротехник корылмаларны (алга таба - ГТС) куркынычсыз эксплуатациялаyнец

алеге кагыйдэсе, Федераль экологик, технологик haM атом кyзэтчелеге хезматенец 2015
елныц 2 октябрендэге 395 номерлы боерыгы белэн расланган гидротехник корылмаларны
(судно йерешле hэм Порт гидротехник корылмаларыннан тыш) эксплуатациялэy
кагыйдэлорен карап тотуга карата талэплар нигезендэ эшлэнгэн.

Гидротехник корылманыц хркасы булып <Яца Бэзэкэ авыл )цирлеге>муниципаль
берэмлеге тора.

Персоналныц составы haM саны, ПС классына hэм ГТС куркынычсызлыгын
таэмин итVче эксплуатация эшлэре кyлэмена бэйле рэвештэ, проект белэн билгелэнэ.

Яца Бэзэкэ авыл щирлеге башкарма комитеты житэкчесе ГТСНЬ1 эксплуатациялэy
очен жаваплы, ГТСНЫl-.[ эшчэнлеген hэм авариялэрсез эшлэвен тээмин ито, моныц ечен
ГТСНЫЦ торышын даими кyзэтyлэр алып барыла.

Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районыныц Яца Бэзэкэ авыл
щирлеге житэкчесе Ростехнадзорныц Идел буе идарэсе территориаль аттестация
комиссиясенда аттестация узарга hэм тиешле таныклыкка ия булырга тиеш.

Яца Бэзэкэ авыл жирлеге милкенда булган жирлек территориясендэ урнашкан
гидротехник корылмаларны (буаларны) эксплуатациялаyнец теп бурычы-эйлэнэ-тирэ
мохитне саклау талэплэрен yтэгэндэ аларныц эшкэ яраклы торышын тээмин итy,
эксплуатациялэгэндэ, ремонтлаганда, реконструкциялэгэндэ ГТС куркынычсызлыгы
кагыйдэлэрен hэм нормаларын yтay, ГТС торышы кyрсэткечлэрен контрольдэ тоту.

Кузэтчелек органнарыныц кyрсотмолэрен yтэy мацбури булып тора. Кузэтчелек
органнары кyрсатмэлэрен yтэмаган ечен ГТС хрцасы )цаваплы.

2. Нормаль эксплуатациялэy очен кирэкле документлар

ГТСТА нормаль файдалану очен корылмаларныц торышын hэм аларны
эксплуатациялэy кагы йдэлорен чагылды руч ы документация бул ы рга тиеш:

гидротехн и к кор ыл мал а р н ы ц техн и к паспортлар ы ;

башкарма сызымнар;
сусаклагычлардан файдалану кагыйдэларе;
ГТС куллану буенча жирле инструкциялэр;
кyзэry журналлары;
Куркынычсызлык критерийлары hэр ГТС ечен аныц конструктив yзенчэлеклэрен,

геологик, гидрологик, климат hэм сейсмик шартларын исапка алып билгелэнэ.
Щирлек территориясендо урнашкан ГТС-лар куркынычсызлыкныц нормаль

дэрэжосенэ ия, ягьни ГТС проектка, гамэлдоге нормаларга hэм кагыйдэлэргэ туры килэ,
куркынычсызлык критерийларыныц эhэмияте корылма hэм нигезлэрнец эшчэнлеге очен
рохсэт ителгэн чиктэн артмый, эксплуатация гамэлдэге закон актларын, нормаларны hэм



кагыйдэлэрне, дэyлат контроле haM кyзэтчелеге органнары кyрсэтмэлэрен бозмыйча
башкарыла.

Куркынычсызлык декларациясе эшлэнм,и, )цирлек территориясендэ урнашкан ГТС_
лар куркынычсызлык декларациясе тутырылырга тиешле объектлар исемлегена керми.

<Гидротехник корылмаларныц куркынычсызлыгы турында> 21 .07,97 ел, Ns1 1 7-Ф3
РФ 3аконыныц'15 статьясы нигезендэ, гидро.Jехник корылма авариясе нэтижасендэ физик
затларныц тормышына, сэламэтлегенэ, физик hэм юридик затларныц милкена зыян
китерy нэтищэсендэ барлыкка килэ торган Йокламэлэр буенча грil{данлык жаваплылыгы
куркынычы олеге гидротехник корылманы тозy hэм эксплуатациялэy вакытында мэщбури
иминиятлэнергэ тиеш. Гидротехник корылманыц милекчесе яки эксплуатациялэyче
оецма зыян китергэн ечен гра(данлык )цаваплылыгыныц куркынычын иминиятлэштерyче
булып тора.

:

3. ГТGка техник хезмэт кyрсэтy
3.1. ГТС торышына эксплуатация контролен гамолгэ ашыру
ГТС торышы hэм эше артыннан эксплуатация контролен тээмин итэрга тиеш:
эксплуатация барышында корылмаларныц, нигезларнец, яр буеныц торышы

турында дорес мэгълyмат алу максаты белан системалы кyзэтyлэр yTкapy;
авария халлэренэ hэм авария хэллэренэ момкин булган зыяннарны булдырмау

буенча чараларны yз вакытында эшлаy hэм кабул иту;

ремонт эшларенец hэм реконструкция эшлэренец срокларын билгелау очен
техник могьлyмат алу;

ГТС эшенец оптималь эксплуатацион режимнарын сайлау.
3,2, Оештыру haM тормышка ацыру натураль кyзэтyлэрне
ГТС торышын натураль кyзэтyлэр оештырылырга тиеш
аларны торгыза башлаганнан бирле тозелеш haM эксплуатациялэyдэвам итэ,
Табигый кyзэтyлэрнец кyламе hэм ешлыгы башта проект белэн билгелэнэ hэм

килэчэктэ, гидротехник корылмаларныц торышына haM контрольгэ техник талаплэрнец
yзгорyена байле рэвештэ, кyзатyлэр нэтижэлэре нигезендэ yзгортелергэ момкин. Бу
yзгэрешлэр буенча башкарыла

проект оешмасы белэн килештерелган щитакченец карары белэн расланган.
Гидротехник корылмалар артыннан кyзэтyлэр оештырганда hoM yткэргэндэ

тубэндэге талэплэрне yтэргэ кирэк: :

бьеф дэрэжэсен Tepкay
yзара сэбэп-тикшерy бэйлелеклэренэ бэйле Параметрларны (цеИ

температураны ачу, су басу - фильтрация чыгымы h. б.) бер ук календарь вакытта
кyзотyларне гамэлгэ ашыру.);

ярыкларны haM щейларне ачу, бетон аша фильтрация haM су yткэрyлэрне, конкрет
корылманыц yз-yзен тотышы yзенчэлеген (бозлар барлыкка килy, суныц тубан чикка чыry
сезаклеклэр YcY, атмосфера явым-тошемнэре Йогынтысы h б.) исэпкэ алган график
буенча корылмаларны карап чыry.

Инструкциядэ билгелэнгэн вакытта hэм анда каралган кyлэмдэ ГТСка кyзэryлэр
yткэрелергэ тиеш:

корылмаларныц hэм аларныц нигфлэренец юшкыннары hэм смещенияларе
артыннан;

тышлыклардагы деформациялэр, ярыклар артында; деформацион haM тезелеш
>цейлэренец торышы; грунт плотиналарыныц, дамбаларныц, каналларныц hэм
каналларныц ватылган урыннары ныгытылуныц торышы; басым торбауткэргечлэрнец
торышы аркасында;



ГИдроУзл дэрэжэлоре режимы, Корылмалар hoM яр буйлары нигезендо
фИЛЬТРацион режим, дренаж hэм фильтрациягэ каршы цайланмалар, корылмалар
зонасында грунт сулары режимы артында;

кОРылМаларга, аерым алганда, су haM рэсем юдыртылган су hэм ярлар аркасында,
СУ кырларыНыц кавитация )цимерелyенэ, тышлыкларныц изелуенэ hэм коррозиясенэ,
УТыРТылУга, Ишелеп тошyго, бассейннарныц сулыклар ярларын чистартуга hэм yстерyгэ,
сулыкларныц ярларын эшкэртугэ йогынты ясый.;

корылмаларга боз тээсире haM бозлану аркасында.
Кирок булганда, проект нигезенда корылмаларныц вибрациясе,

КОНСТРУКЦИЯлЭРНеЦ Ныклыгы hэм температурасы, металл haM бетон коррозиясе, эретеп
ябыштыру металл конструкциялэренец торышы, корылмаларныц аерым участокларында
газ булеп бирy hэм башка кyзотyлэр hэм тикшеренyлар оештырьlла.

3.3, Параметрларны инструменталь тикшерy методикалары
ГТС, аларны yлчэy haM тасвирламасы
ГТС торышын бэялэу буенча катлаулы hэм >цаваплы эшлэрне башкару, аларныц

КУРКЫНЫЧСыЗлыгын hэм ышанычлылыгын арттыру буенча приборлар hэм инструментлар
КУллаНып Чаралар эшлэy очен проект, махсус hэм фанни-тикшеренy оешмалары )цэлеп
ителерга тиец.

3.4. ГТС карау графиклары
ГТС ДаИми равецта корылмаларныц торышын бэялау, ремонт эшларе

сроКларын hэм кYлэмнарен ачыклау, аларны техник эксплуатациялэYне яхщырту буенча
ТаКЪДИМНЭР эшлэy, шулаЙ ук ремонтныц барлык терлэренец сыЙфатын бэялау ечен
техник карауларга дучар ителергэ тиеш.

Корылмаларга планлы техник караулар гомуми hэм сайланма булырга момкин.
ГОмУми тикшерyлэрне елга ике тапкыр-язын haM кезен yткарерга кирэк.

Корылмаларны гомуми язгы карау аларныц торышын haM язгы яцгырлар
эрегэннан соц я3гы ташуны \rгкэрчгэ эзерлеген бэялау ечен yткэрелэ. Язгы тикшерy
барышында я3гы ташуны yткэрер алдыннан агымдагы ремонт эшлэренец сроклары haM
КYЛЭМНаРе аныклана, шулаЙ ук килэсе щаЙге чорга корылмаларга агымдагы ремонт ясау,
агыМдагы hэм килосе елларга капиталь ремонт буенча эшлэр кyлэме билгелэнэ.

ГомУми кезге карап чыry гидротехник корылмаларнь1 кышка эзерлэyне тикцерy
максаты белэн yткэрела, Бу вакытка ремонт буенча барлык жэйге эшлэр тэмамланырга
тиеш.

Сайлап алганда аерым гидротехник корылмалар яки аларныц аерым элементлары
ТИкШерелэ. СаЙлап алу тикшерyлэренец ешлыгы жирле эксплуатация шартлары белэн
билгелэнэ

Планлы тикщерyлэрдэн тыш, гадэттэн тыш халлэрдэн яки авариялэрдэн соц,
гидротехник корылмаларга чираттан тыш караулар yткэрелергэ тиеш.

3.5. Язгы ташуга а3ерлек hэм язгы ташуга эзерлек эшлэрен оештыру hэм уткару
ГТС тикшеренyлэре
Ел саен я3гы ташу чоры житкэнчегэ кадэр ташуга каршы комиссия язгы ташуны

yткэрyгэ гидротехник корылманы тикшерэ:
ГТС торышын гомуми карау;
ЭШе ЮГаРЫ СУ YгкЭрy белэн баЙле булган затворларныц haM >циhазларныц

эшловен тикшерy;
Начар метеорологик шартларны (яцгыр, кар катламнарын h.б. ш.) исэпка алып,

автотранспорт очен ГТСка илтyче юлларны hэм подъездларны тикшерy.
ТашУ (ташу) у3ганнан соц, ГТС, бигрэк тэ Тубан бьеф креплениялэре, шулай ук

>ЦИhаЗлар каралырга тиеш, зыяннар ачыкланды hэм аларны бетеру сроклары билгелэнде.
3.6 Кузэтулэр hэм улчэулэр ясаучы вазыйфаи затлар исемлеге



Авыл жирлеге бащкарма комитеты житэкчесе, шулай ук ГТС арендаторлары ГТС
кy3этyлэре очен }каваплы. ГТС милекчесе уз боерыгы белэн ГТСНЫ эксплуатациялэy
буенча жаваплы кешене билгели haM килешy тозелэ.

3.7 Кузатулор hэм улчаyлэр нэтижалэрен эшкэртyне hэм анализлауны оештыру
hэм тормышка ашыру' Кyзэтyлар нэтижолэре тиешле Fедомстволарга hэм журналларга языла.
Гидротехник корылмаларны тикшерy нэтищэлоре буенча акт тезелэ, анда Тикшерелгэн
объектныц, аныц техник торышы, шулай ук инструкциялэрне эксплуатациялэyне,
ремонтлауны haM утэуне контрольдэ тотуны оештыру, ачыкланган житешсезлеклэрне
кyрсэтеп, шулай ук ГТСНЬll-{ эш халэтенда тоту буенча тэкъдимнэр haM тэьдимнэр
бирелэ. Корылмаларны комиссия белэн тикшергэндэ акт комиссиянец барлык агъзалары
тарафыннан имзалана.

Гидротехник корылмаларныц проект hэм башкарма документларын hэм тикшеру
натижэларен ейрэнyне анализлау ахыргы билгелэy максатында башкарыла:

корылмаларныц техник торышы;

корылмаларныц иминлеген арттыру ечен махсус тикшеренyлэр yтэy зарурилыгы;
гидротехник корылманыц куркынычсызлыгын бэялау hэм аны киметy сэбэплэрен

анализлау
гидротехник корылманыц техник яктан тозеклеген hэм аныц куркынычсызлыгын

тоэмин итy, шулай ук гидротехник корылманыц авариясен булдырмау буенча чаралар
KYpY

3.8, Эксплуатация персоналы тарафыннан ремонт эшлэрен эзерлэy тэртибе hэм
yTкapy регламенты, типик схемалар hэм тезэту буенча карарлар (куркыныч тудырган
очракта)

Ремонт хезмате кyрсэтyнец бурычлары, yз кече белэн (хуцалык ысулы), шулай ук
подрядчы оешмалар кече белэн башкарыла торган планлы hэм планнан тыш ремонт
эшлэрен yткэрyхисабына, корылмаларны эшко яраклы хэлдэ тотуда тора.

Гидротехник корылмаларда ремонт эшлэрен башкару перспективалы (купьеллык),
ел саен hэм айлык эш планнарына туры китереп башкарылырга тиеш.

Ремонт эшлэренец планнары нати}кэлэр нигезендэ тозелэ:
- гидротехник корылмаларны, шул исэптэн ташкыннар узганнан соц да, системалы

карап чыry;;
- чираттан тыш карау соц табигый бала-казалар яки авариялэр (баш тарту);
- инструменталь натур кyзэтyлэрне, периодик hэм махсус тикшерyлэрне hэм

сынауларны yз эченэ алган корылмаларныц торышына системалы контроль.
Щимерек хэлдэ булган яки зыян кyрг9н, кешелэр ечен куркыныч тудыручы яки

эссе гидротехник корылмаларныц hэм технологик циhазларныц эшкэ яраклылыгына
куркыныч тудыручы гидротехник корылмаларда ремонт эшлэре кичекмэстэн
башкарылырга тиеш,

Башкарылган ремонт агымдагы hэм капиталь булырга момкин. Капиталь
ремонтка зыяннары аларны эксплуатациялэyнец ышанычлылыгын hэм
куркынычсызлыгын кимета яки аларны эксплуатациялэy момкинлеклэрен чикли торган
гидротехник корылмаларныц аерым элементларын торгызу (алмаштыру) башкарыла
торган эшлэр керэ.

Гидротехник корылмаларга агымдагы ремонт ясау гидротехник корылмаларныц
конструктив элементларын жимереклекларне вакытында бетеру юлы белэн тузудан
саклау эшлэрен башкаруны кyздэ тота.

Гидротехник корылмага капиталь ремонт ясау алдыннан кабул ителгэн техник
карарны, ремонт эшлэрен оештыру ысулын, ремонтныц билгелэнган сроклары,
чыгымнарны нигезли торган ремонт проектын тезy зарур. Капиталь ремонт проектлары
ремонт ысулына карамастан (хуцалык, подрядчы) тезелергэ тиеш.



Гидротехник корылмаларныц (дренаж hэм су бyлy элементларыныц) иц щаваплы
элементларын капиталь ремонтлау проектын тезyга карата;

югары тизлекле агымнарныц йогынтысына дучар ителган еске урыннар, аскы
бьефта энергияне сyндерyчелэр, контроль-yлчэy аппаратурасы h. Б. лар), шулай ук
аларНыЦ НИге3ларен hoM яр буйларын ны,гыту буенча эшлар махсус оешмалар щолеп
ителергэ тиеш.

Гидротехник корылмаларны капиталь ремонттан соц кабул итyне билгелэнгэн
ТЭРтИпта коМИссия башкара. Ремонт эшлэрен кабул иткэндэ аларныц проектка туры килYе
тИкшерелергэ тиеш, Аларны эксплуатациялоYга комачаулаучы haM айлэнэ-тирэ мохитнец
ЭкОлогИк торышын hэм персоналныц хезмэт куркынычсызлыгын начарайта торган
корылмаларны файдалануга кабул итy тыела.

4. ГТСНЬ! техник эксплуатациялэyнец топ кагыйдэлэре

4,1 . ГТСны эксплуатациялэгэндэ куркынычсызлык техникасы талаплэре
Эшлэргэ рехсэт ителгэн затлар укытылырга haM бу хакта талаплэргэ туры

китереп таныклыкка язылырга тиеш
РемОнт эшлэренда щитештерy проектында яки операциялэрнец эзлеклелеген

технологик документларда каралган эшлэр yтэлерга тиеш,
Су агызу корылмасы аларга чит эйберлэр элэryдэн, боз саклау щайланмасыннан

сакланырга тиеш.
Хезмэт lryпере койма яки култыксалар белан циhазлана
Язгы ташуны yткэрy вакытында сусаклагычта су кимэлен haM су агызу

корылмалары аша су yTyнe, корылмаларныц hэм дамбаларныц торышын тэулек буе
кyзэry билгелэнэ.

СУ алУ hэм су агы3у корылмаларын чистарту эшлэре щаваплы щитэкче
катнашында башкарылырга тиец,

4,2, Техник те3еклекнец hэм ГТСНЫЦ эшкэ сэлатлелегенец топ кyрсаткечлэре
Техник те3еклекнец hэм хезмэткэ сэлэтлелегенец теп кyрсэткечлэре булып

торалар:
- проект угкэрy салатен тээмин итy;
- жир элементларыныц кырылу hэм арулану, )цимерелу hэм юылу булмау;;
- якын-тирэ жирлэрне естэн су басуга hэм су басуга юл куймау;;
- ТУбэн бьефларныц юылулары булмау, рисберм hэм откос беркеткечлэрено зыян

китерY;
- гИДравлик Параметрлар (су дэрэжоларе, ябылу биеклеге h. б.) буенча

корылмаларныц тишеклэре аша су чыгымын билгелэу haM тарифларга момкинлеге.);
- цейлэр аша су аryлары булмау;;
- эксплуатация эшларе щитештерyнец тиешле культурасы, корылмаларны эстетик

бизау hэм тезеклэндерy.

4.3, Авария хэлендэге очракта yткэрелэ торган чаралар
yткарyчэнлектэн арты к бул ган катастрофи к та шкы н нар ва кыты нда хеллэр
су агызу корылмалары сэлэте
)(итештеру инструкциясендэ эксплуатацион персоналныц ГТСка авария

ХэлеНдэге холлэр барлыкка килгондэге гамэллэр планы бэян ителергэ тиеш.
Персоналныц гамаллэре аварияго куркыныч тудыручы, э аларны бетеру момкин

бУлмаган очракта-авариядэн килгэн зыянны киметy буенча чараларны yтаyгэ
юнэлдерелергэ тиеш.

План белэн билгелэнергэ тиеш:
гадэттэн тыш хэл килеп чыry куркынычы турында персоналга hэм жирле халыкка

хэбэр итy чараларь1, топ hэм резерв элемтэ чаралары;



урнаштыру урыннары hэм кyлэме аварияле материаллар hэм инструментлар;
жалеп ителгэн транспорт чаралары hэм аларныц теп маршрутлары.
Кешелэр очен куркыныч тудыручы haM теп гидротехник корылмаларныц hэм

технологик циhазларныц тотрыклылыгын hэм эшко яраклылыгын булдыручы ГТС hэм
механик щиhазларныц эшендэге бозулар hэм процесслар кичекмэстэн юкка чыгарылырга
тИеш.

Мондый хокук бозулар haM процессларга кертелгэн:

утырту зоналары haM калкулыклар барлыкка килy белан фильтрация
процессларын hэм суффозион кyренешлэрне кискен кечэйту;

гидротехник корылмаларrа hэм аларныц нигезлэренэ тигез булмаган утырым-
тошем рохсат ителгон чик кyрсэткечлардэн артып китэ hэм аларныц тотрыклылыгын
куркыныч тудыра;

су yткэргеч hэм су агызу корылмаларына KepTy (кер юу, оемнэр h. б.), бу исэ
корылманыц щимерелyе белан су агызуга китерергэ момкин;

теп ябу жайланмаларыннан яки аларныц кyтэрry механизмнарыннан, су агызу hэм
су yтKapy цайланмаларыннан чыry.

Инструкциядэ аварияле хал килеп чыryныц иц ихтимал сэбэплэре билгеланергэ
haM персоналныц аларны бетеру буенча эш планы тозелерге тиеш.

Авария холенец килеп чыгу сабэплоре булырга момкин:
гидроузел корылмаларыныц су yткэргеч yткэрyчэнлеген арттырган чыгымнар

белэн югары ташкын yTy;
сейсмик кyренешлэр;
тау yрлэре, шул исаптан югары дулкыннар барлыкка килгэн сусаклагычта да,

торле жимереклэр hэм калкулыклар;
катастрофик атмосфера явым-тошемнэр (яцгыр, кар яву), боз hэм шуг

кyренешлэре;
гидротехник корылмаларныц нигезларе hэм примыканиялэре, гидроузел урнашкан

районда тискэре фильтрация режимын начарайту;
гидротехник корылмаларныц hэм аларныц аерым элементларыныц ныклыгын hэм

тотрыклылыгын киметy, алар эксплуатация кагыйдэлэрен бозуга байле,

тозy-монтаж эшлэренец сыйфатсыз башкарылуы haM проектлаштыруда
>цибэрелгэн хаталар натижасендэ;

Авария хеллере килеп чыry куркынычы янаганда, югары куркыныч зоналарынып
торышына ныклы контроль оештырырга, Е шулай ук табигый куренешлер килеп чыry
куркынычы турында тиешле деулет органнарыннан даими мегълумат алырга кирек.

Катастрофик кyренешлор килеп чыry куркынычы турында мэгълyмат булган
очракта момкин булган аварияларне булдырмау hэм бетеру, шулай ук зыянны кимеry
буенча кисэтy чаралары кyрелергэ момкин:

сусаклагычта су кимэлен киметy;
Ишкэклэрне арттыру hэм. плотиналар cepyHe ныгыту;
гидротехник корылмаларныц иц щицел торгызыла торган елешлэрендэ естамэ су

ташлый торган отверстиялэр урнаштыру яки проран булдыруга азерлек;
су булу hэм агымдагы су булу дамбалары haM перемычкалар урнаштыру;
барлык су ташлый торган тишекларне ачу мемкинлеген таэмин итy; кирэк булган

очракга-чыныккан затворларны шартлату.
Авариягэ каршы щайланмалар, су сибу hэм коткару чаралары тозек халдэ

булырга hэм вакыт-вакыт тикшерелергэ тиеш.
Гидротехник корылмаларныц жимерелy куркынычы туган барлык очракларда да

билгеланган тэртипта ГТСТАН тубэнрок урнашкан барлык торак пунктларга кичекмастэн
хэбэр иту hэм халыкны куркыныч зонадан эвакуациялэyзарур.

4,4, Оештыру финанс (матди) резервлары булу



ГТС аварияларен бетеру ечен
Авыл )цирлеге бюджетында финанс резервлары каралмаган, Гтс авариялэрендэ

гадаттэн тыш халлэрне бетеруда финанслау Биектау муниципаль районыныц рФерв
фонды хисабына башкарыла.

4.5. Язгы тацуларны yткэргэндэ, тискэре температураларда, гадэттэн тыш
хэллэрдэ ГТСНЬ1 куллану тэртибе

ГидротехниК корылмаЛарны нормаль шартларда эксплуатациялэy бирелгэн
ПараметРларнЫ саклауга юнолдерелгэн кирэкле, даими рэвешiа башкарЬла iopr",
чаралар комплексы белан билгелэнэ:

сусаклагычтагы су дэрэх{асе НПАдан артмаска тиеш;
сусаклагычны тутырганда, артык суны агызырга кирэк, су дорэцасенец рохсэт

ителгэннэрдан югарырак булуына юл куймыйча.
Язгы ташу
Ел саен я3гы ташу чорына кадэр тащкынга каршы комиссия тезелерга тиеш.

КомиссиЯ бурычына гидроу3ел аша ташуны (ташкынны) \rгкэрYне таэмин иту hэм ГтсНы
зарарлардан саклау буенча чаралар планын эшлоy керэ.

Язгы ташуны yTкapy (ташу) буенча чаралар планы эшланэ

РоскомгиДрометныц алдагы hэм агымдагы фаразларына, ташуныц башлану
вакыты hэм ахыры, аны у3уныц кyламе hэм характерь1, шулай ук ташуларныц агымдагы
чыгымыныц максималь 3урлыгына нигезлэнеп, тубэндэгеларне yз эченэ ала.:

сусаклагычны алдан эшкэртy режимы;
язгы ташу чыгымнарын узган чорда гидроузелныц эш режимы;
ябалаклар белэн маневрлау графигы;
авария хэлендэге то3елеш материалларыныц hэм аларныц урнашу урыннарыныц(таш, ком, вак таш, агаЧ материаллары, тыгызлау очен материаллар Ь.О.1, шулай ук

транспорт чаралары, махсус киемнэр, инструментлар hэм цайланмалар исемлеге.
язгы ташу (ташу) алдыннан эзерлек эшлэре составына кертелэ:
гтс торышыныц язгы ташу комиссиясе тарафыннан гомуми карау;
гидротехник корылмаларга, цул исаптан кар hэм дренаж суларына булеп бируне

тээмин иryче цайланмаларга планлы ремонтны тэмамлау;
эше югары су Yткарy белан байле булган затворларныц hэм циhазларныц

эшлэвен тикшерy; тотворларныц hэм аларныц кrгартy цайланмаларыныц ышанычлы
эцен тоэмин иry буенча чараларны yтэy;

салкын чорга куела торган вакытлыча корылмаларны hэм конструкциялэрне
(майларны, теплякларны, агымнарны h. Б. лар) суту яки бетеру.);

юына торган урыннарда грунт корылмаларыныц hэм ярларныц откосларын остомэ
ныгыту; туклану участокларында урнашкан электр тапшыру линиялорен сакJ]аи боз йеру
вакытында ниге3лэрне юдыртудан hэм бозныц йогынтысын саклаудан саклау;
корылмалар янындагы кар hэм бозларны, Ищкаклlе кюветларны hэм плотиналарны
кардан hэм боздан чистартудан саклау;;

ташу (ташкыннар) вакытында авария хэлендэге бригадаларны. оештыру, аларны
Yткэрy вакытында кирок булырга момкин булган эшлэрне житештерYгэ ейрэту,
куркынычсызлык техникасы буенча инструктаж yткэрy;

начаР метеорологиК шартлаР (яцгыр, каР катламнары h.б.) исэпко алып,
автотранСпортныЦ ГТСка hэм авария запасы складларына керy юлларын тикшеру hэм
тэртипта тоту.

озерлек эшлэрен тэмамлау срогы щирле шартларга карап билгелэна, лэкин
роскомгидромет фаразында билгелэнгон ташу башланганчыга кадор 15 кеннон дэ соцга
калмыйча. ТашунЫ YTKapY планында каралгаН чараларнЫ вакытында YTay буенча
кондэлек контроль алып барыла.



ГИДРОУ3ЕЛДА бу чорда эксплуатацион персоналныц вазыйфаларын булу белан
язгы таШуны азерлэу hэм YтY чорында башкарылучы эшлэр исемлеге китерелэ.

Югары ташкыннарны yткэрy ечен форсировка каралган гидроузелларда су
дэрэ)цэсен НПУ билгелэреннэн югарырак кyтэрy барлык су агызу hэм су yткэргеч
тишеклэрендэ тулысынча ачык булганда гына рохсат ителэ. Су агымы кимегэндэ, су
дэрожэсендэге билге кыска вакыт эчендэ булырга тиеш

НПУ га кадэр тубэнэйтелгэн.
Ташу (ташу) узганнан соц, ГТС, биграк тэ Тубэн бьеф креплениялэре, шулай ук

щиhазлар каралырга тиеш, зыяннар ачыкланды hэм аларны бетеру сроклары билгелэнде.
Гидротехник корылманы эксплуатациялэyго эзерлек планына тискэре температура

булганда тубэндэге чаралар кертелерга тиеш:
кышкы чорда эшлэy ечен кирэкле ябылгычларныц haM аларга хезмат кyрсэтyче

механизмнарныц, шулай ук тыгызлыкларныц тезеклеген тикшерV;
шУГосрос >цаЙланмаларыныц, решеткочистарту механизмнарыныц эзерлеген

тикшерY;
инСтрУМеНтлар hэм цаЙланмалар (багр, караболар, жэяyлелэр h. б.) азерлэу.);
корылмаларга kepy юлларын эзерлэy;
боз ташлау буенча сменалы бригадаларны оештыру, шуглар h. б.
Корылмаларныц кышкы шартларда эшлэргэ озерлеге кышка эзерлек комиссиясе

тарафыннан тикшерелэ.

5. ГТС куркынычсызлыrын тээмин итy

5.1. ГТС саклау системасы булу
ГТСта саклау системасы булу каралмаган.
5,2, ГТСта гадэттэн тыш хэллар турында хобэр итyнец локаль системасы булу

hэм аны тоту
Гадэттон тыш хэллор турында хабар итyнец ГТР}fiа локаль системасы булу haM

аны тоту каралмаган.
5.3. Авария-коткару формированиеларенец булуы
ГТС эксплуатациялэгэндэ авария-коткару формированиеларенец булуы талэп

ителми.
5.4. Янгынга каршы саклану
Гидротехник корылмаларга янгын куркынычсызлыгын оештыру, янгын

куркынычсызлыгы чаралары турында тиешле инструкциялэр эшлэy талэп ителми.
5.5. Саклау яктырту системалары булу
ГТСТА саклау яктырту системалары булу каралмаган.
5.6, Элемтэ чаралары, автоматика hэм телемеханика булу
Элемтэ чаралары, автоматика hoM телемеханика каралмаган.
5.7. ГТС кулланганда экологик куркынычсызлык
Экологик куркынычсызлык дигэндэ ГТС эшчэнлегенец шундый рэвеше ацлашыла,

аныц барышында геоэкологик чиклэyлэр кысаларында барлык бирелган процесслар, ГГС
параМетрлары hэм Y3леклэре тискэре натижолэр (экологик зыян) барлыкка килY
куркынычы тудырмый.
5.8. Щаваплы затларны hэм срокларын кyрсэтеп, ГТС куркынычсызлыгын тээмин итy

кирэкле чаралар hэм талаплэр исемлег( планы
Чаралар исеме Yтэу сроклары Yтэу ечен жаваплы

ГТСк эксплуатацион персоналын гадоттэн тыш
хэллэрдэ эшлэрга ейрэтч

Елга 1 тапкыр Авыл щирлеге
башкарма комитеты

ГТСТА мемкин булган авария хэллэрен
локальлэштерy haM бетеру буенча хезматлэр
кчрсэryгэ килешчлэр тозч

декабрьга кадэр Авыл щирлеге
башкарма комитеты



Планлы тикцерyлэр hэм рейд тикшерyлэре
вакытында Ростехнадзорныц Идел буе
идарэсе тарафыннан ачыкланган бозуларны
бетерч

кyрсателгэн
срокларда

Авыл )цирлеге
башкарма комитеты,
арендатор

Чуп-чардан, куак yсемлеклэреннэн чистарту кирэгенчэ Авыл жирлеге
башкарма комитеты,
арендатор

Язгы ташу чорында зыян кyргэн ГТСТА
ремонт-торгызу эшлэрен YTKapY

октябрьга кадор Авыл )цирлеге
башкарма комитеты,
арендатор

Су агызу корылмаларыныц, задвижек haM
затворларныц барлык затворларын су чыгару
корылмалары коеларында тикшерч vткэрч

октябрь Авыл щирлеге
бащкарма комитеты,
арендатоD

Буаларны эксплуатациялаy буенча
инстрчкциялэр нигезендэ кыскартч.

инструкция
бченча

Эксплуатациялэy
бченча жаваплы

Водоспуск коеларында запорной арматуран ыц
туцуына юл куймау буенча чаралар Kypy
(салам щаю яки кое капкачына кар ею
ярдэменда коеларны жылытч)

ноябрь Эксплуатациялэy
буенча жаваплы


