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Татарстан Республикасы Огерхtе муниципаlrь

районы Яца Бэзэкэ авыл щирлеге Башкарма
комитетыныц 18.09.2019 ел, J\b 18 карары
белэн расланган Татарстан Республикасы
егерlке муниципаль районы Яца Базэка авыл
х{ирлеге территориясендэ урнашкан
гидротехник корылм€lJIарны (буаларны)
куркынычсыз эксплуатациялэy кагыйдэлэренэ

Yзгэрешлэр KepTY турында

<<Россия ФедерациJIсендэ х{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерпы Федераль ЗакОн, <ОЙЛаНЭ-

тирЭ мохитне саклау турында) 2002 елныц 10 гыйнварындагы 117-ФЗ номерлы

ФедералЬ закон, <ГидротехниК корылм€шарныц куркынычсызлыгы турында>> |997

елныц 2| июлендэге 117-ФЗ номерлы Федераль законныц 9 статьясы,
Ростехнадзорныц 2015 елныц 2 ноябрендэге з95 номерлы боерыгы hэм Россия
техниК кYзэтчеЛек хезмэтенец 2015 елныц 2 ноябрендаге 395 номерлы боерыгы

нигезендэ, КАРАР БИРОМ:

1. Татарстан Республикасы Огерхtе муниципаJIь районы Яца Бэзакэ авыл

щирлеге Башкарма комитетыныц 18.09.2019 ел 18 нче номерлы карары белэн

расланган Татарстан Республикасы Огерх{е муниципаль районы Яца Бэзакэ авыл

щирлеге милкендэге гидротехник корылм€шарны (буаларны) куркынычсыз
эксплуатациялэy кагыйдэларенэ тубэндэге yзгарешлэрне кертергэ:

1.1. Карарныц 3.6. пунктын тубандэге редакциядэ yзгэртеп бирергэ:
<3.6. Кузэтулэр hэм yлчэyлэр ясаучы вазыйфаи затлар исемJIеге.

Яца Бэзэкэ авыл щирлеге башкарма комитеты щитэкчесе, шулай ук ГТС
арендаторлары Гтстагы кyзэтyлер очен х{аваплы. гтс милекчесе уз боерыгы белэн

гтсны эксплуатациялаy буенча жаваплы затны билгели hэм килешy тозелэ);

1.2. Карарныц 4.4. пунктын тубандаге редакциядэ yзгэртеп бирергэ:
<<4.4. оешманыц ГТСта аварияларне бетерY очен финанс (матди) резервлары

булу.



Авыл х(ирлеге бюджетында инанс резервлары каралмаган, ГТL
авариялэрендэ гадэттан тыш хэллэрне бетерудэ финанслау Огерlке муницип€tль

районыныц резерв фонды хисабына башкарыла".
2. Олеге карар кул куелган коннэн yз коченэ керэ hэм интернет челтэренда

<Татарстан Республикасы хокукый мэгьлyмат рэсми порт€LгIында>, Татарстан
Республикасы Огерх{е муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырьшырга
тиеш.
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Татарстан Республикасы
Огер>це муниципаль районы

Яца Бэзэкэ авыл жирлеге башкарма
ком итеты }китэкчесенец

2019 ел25 октябреннэн Ns22
карары белэн расланган

Татарстан Республикасы Огерце муниципаль районы Яца Бэзако авыл цирлеге
территориясенде урнаlцкан rидротехник корылмаларны (6уаларны) куркыНЫЧСЫЗ

эксплуатациялаy кагыйдалэре

1. Гомуми нигезлемэлер
Гидротехник корылмаларны (алга таба - ГТС) куркынычсыз эксплуатаЦИялЭYНеЦ

элеге кагыйдасе, Федераль экологик, технологик hэм атом кyзотчелеге хезмэтенеЦ 2015
елныц 2 октябрендэге 395 номерлы боерыгы белан расланган гидротехник корылМаЛарНы
(судно йерешле hэм Порт гидротехник корылмаларыннан тыш) эксплуатаЦИялаy
кагыйдалорен карап тотуга карата талэплар нигезендэ эшлэнган.

Гидротехник корылманыц ху}касы булып <Яца Бэзакэ авыл жирлеге)муНИЦИпалЬ
берэмлеге тора.

Персоналныц составы hoM саны, ГТС классына hэм ГТС куркыныЧсы3лЫгЫН
тээмин итyче эксплуатация эшларе кyлэменэ бэйле рэвештэ, проект белан билгеЛЭНа.

Яца Бэзэкэ авыл щирлеге башкарма комитеты )цитэкчесе ГТСНЫ эксплУаТаЦИЯЛаY
очен жаваплы, ГТСНЬl1-1 эшчэнлеген hэм авариялэрсез эшлевен таэмин итэ, моныЦ ОЧеН

ГТСНЫ1-1торышын даими кyзэтyлэр алып барыла.
Татарстан Республикасы Огер>це муниципаль районыныц Яца БэзакЭ аВЫЛ

цирлеге житакчесе Ростехнадзорныц Идел буе идарэсе территориаль аттестаЦИя
комиссиясендэ аттестация узарга hэм тиешле таныклыкка ия булырга тИеш.

Яца Бэзэка авыл }кирлеге милкендэ булган )цирлек территориясендэ УРНаШКаН
гидротехник корылмаларны (буаларны) эксплуатациялэyнец теп бурычы-аЙлЭНЭ-ТИРа
мохитне саклау талэпларен yтэгэндэ аларныц эшкэ яраклы торышын тээмин Иry,
эксплуатациялеганда, ремонтлаганда, реконструкциялэгэндэ гтс куркынычсы3лыгы
кагыйдэлэрен haM нормаларын yтэy, ГТС торышы кyрсэткечларен контролЬДЭ ТОТУ.

Кузатчелек органнарыныц кYрсэтмолэрен YтэY мощбури булып тора. Кузатчелек
органнары кyрсатмалэрен yтомаган ечен ГТС хрцасы щаваплы.

2. Нормаль эксплуатациялаy ечен кирекле документлар

гтстА нормаль файдалану очен корылмаларныц торышын hэм аларны
эксплуатациялоy кагыйдаларен чагылдыручы документация булырга тиеш:

гидротехни к корыл маларн ы ц техник паспортлары;
башкарма сызымнар,,
сусаклагычлардан файдалану кагыйдаларе;
ГТС куллану буенча жирле инструкциялар;
кyзэтy журналлары;
куркынычсызлык критерийлары hap Гтс ечен аныц конструктив y3енчэлеклэрен,

геологик, гидрологик, климат hэм сейсмик шартларын исэпкэ алып билгелаНЭ.
)t{ирлек территориясенда урнашкан Гтс-лар куркынычсы3лыкныц нормаль

дэрэжесена ия, ягьни ГТС проектка, гамэлдэге нормаларга haM кагыйдалэрга тУРЫ КИЛа,

куркынычсызлык критерийларыныц эhэмияте корылма hэм нигезлэрнец эшчанлеге ечен

рехсэТ ителгаН чиктэН артмый, эксплуатация гамэЛдэге закОн актларын, нормаларны haM



кагыйдэлэрне, дэyлэт контроле hэм кyзэтчелеге органнары кyрсэтмалэрен бозмыйча
башкарыла.

Куркынычсызлык декларациясе эшлэнми, }кирлек территориясендэ урнашкан ГТС-
лар куркынычсызлык декларациясе тутырылырга тиешле объектлар исемлегена кермИ,

<Гидротехник корылмаларныц куркынычсызлыгы турында> 21,07 .97 ел, Ns1 17-ФЗ
РФ Законыныц 15 статьясы нигезендэ, гидротехник корылма авариясе натищэсендэ физик
затларныц тормышына, саламэтлегенэ, физик hэм юридик затларныц милкена 3ыян
китерy нэтижасендо барлыкка килэ торган йекламалор буенча грФкцанлык щаваплылыгы
куркынычы элеге гидротехник корылманы тозy haM эксплуатациялсy вакытында ма>цбУРи

иминиятлэнергэ тиеш. Гидротехник корылманыц милекчесе яки эксплуатациялэyче
оешма зыян китергон очен грilt(цанлык )цаваплылыгыныц куркынычын иминиятлештерyче
булып тора.

3. ГТСка техник хезмэт KypceTy
З.'1, ГТС торышына эксплуатация контролен гамолга ашыру
ГТС торышы hэм эше артыннан эксплуатация контролен тээмин итаргэ тиеш:
эксплуатация барышында корылмаларныц, нигезларнец, яр буеныц торышы

турында дорес мэгълyмат алу максаты белэн системалы кyзэтyлар yTкapy;
авария халлэрена hэм авария халларенэ мемкин булган зыяннарны булдырмаУ

буенча чараларны yз вакытында эшлаy hэм кабул иту;

ремонт эшлэренец hэпл реконструкция эшлэренец срокларын билгелаУ ОЧеН

техник мэгълyмат алу;
ГТС эшенец оптималь эксплуатацион режимнарын сайлау.
З,2. Оештыру haM тормышка ашыру натураль кyзатyлэрне
ГТС торышын натураль кyзэтyлэр оештырылырга тиеш
аларны торгыза башлаганнан бирле тозелеш haM эксплуатациялэy даваМ ИТЭ.

Табигый кyзэтyлэрнец кyламе hэм ешлыгы башта проект белэн билгелЭнэ hэм
килэчакта, гидротехник корылfuIаларныц торышына haM кOнтрольгэ техник талапЛЭРНеЦ
yзгэрyена бейле рэвештэ, кyзэтyлэр нэтищэлэре нигезендэ yзгэртелергэ мОМКИН. БУ
yзгэрешлар буенча башкарыла

проект оешмасы белан килештерелгэн житакченец карары белэн раслаНгаН.
Гидротехник корылмалар артыннан кyзэтyлэр оештырганда hэм yтКЭРГЭНДЭ

тубэндоге талапларне yтергэ кирак: :

бьеф дэрэ}касен теркаy
yзара сабап-тикшерy байлелеклэренэ бэйле ПараметрларНы (ЩеИ

температураны ачу, су басу - фильтрация чыгымы h. б,) бер yK каленДаРЬ ВаКЫТТа

кyзотyлэрне гамалгэ ашыру.);
ярыкларны hэм >цейлэрне ачу, бетон аша фильтрация haM су yткэрyлэрНе, кОНКРеТ

корылманыц yз-yзен тотышы yзенчолеген (бозлар барлыкка килy, суныц тубэн ЧИККа Чыry
сезэклеклэр ycy, атмосфера явым-тошемнэре йогынтысы h.б.) исэпкэ алгаН ГРафИК

буенча корылмаларны карап чыry,
Инструкциядэ билгелэнгэн вакытта haM анда каралган кyлэмдо ГТСка кYЗаТYЛЭР

yткэрелерга тиеш:
корылмаларныц haM аларныц нигезлэренец юцкыннары hэм смещенияларе

артыннан;
тышлыклардагы деформациялэр, ярыклар артында; деформацион hэм теЗеЛеШ

жейлэренец торышы; грунт плотиналарыныц, дамбаларныц, каналлаРНЫЦ hЭМ

каналларныц ватылган урыннары ныгытылуныц торышы; басым торбауткоргеЧлЭРНеЦ
торышы аркасында;



гидроузл дарацэлоре режимы, Корылмалар hэм яр буйлары нигезендэ
фильтрацион режим, дренаж haM фильтрацияга каршы >цайланмалар, корылмалар
зонасында грунт сулары режимы артында;

корылмаларга, аерым алганда, су hэм рэсем юдыртылган су hэм ярлар аркасында,
су кырларыныц кавитация цимерелyено, тышлыкларныц изелyена hэм коррозиясенэ,
утыртылуга, ишелеп тошyгэ, бассейннарryрц сулыклар ярларын чистартуга hoM yстерyгэ,
сулыкларныц ярларын эшкэртyга йогынты ясый.;

корылмаларга боз тээсире haM бозлану аркасында.
Кирэк булганда, проект нигезендэ корылмаларныц вибрациясе,

конструкциялэрнец ныклыгы hoM температурасы, металл hэм бетон коррозиясе, эретеп
ябыштыру металл конструкциялэренец торышы, корылмаларныц аерым участокларында
газ булеп бирy haM башка кyзатyлэр hэм тикшеренyлер оештырыла,

3.З. Параметрларны инструменталь тикшерy методикалары
ГТС, аларны yлчэy hэм тасвирламасы
ГТС торышын бэялоу буенча катлаулы hэм >цаваплы эшларне башкару, аларныц

куркынычсызлыгын haM ышанычлылыгын арттыру буенча приборлар haM инструментлар
кулланып чаралар эшлэy очен проект, махсус haM фэнни-тикшеренy оешмалары щалеп
ителерга тиеш.

3.4. ГТС карау графиклары
ГТС даими рэвешта корылмаларныц торышын бэялэу, ремонт эшлэре

срокларын hэм кyлэмнерен ачыклау, аларны техник эксплуатациялэyне яхшырту буенча
такъдимнор эшлеy, шулай ук ремонтныц барлык терлэренец сыйфатын бэялэу ечен
техник карауларга дучар ителерга тиеш.

Корылмаларга планлы техник караулар гомуми hэм сайланма булырга момкин.
Гомуми тикшерyларне елга ике тапкыр-язын haM кезен yткарергэ кирэк.

Корылмаларны гомуми язгы карау аларныц торышын haM язгы яцгырлар
эреганнэн соц язгы ташуны yткэрyго эзерлеген бэялоу-ечен Vткэрела. Язгы тикшерy
барышында язгы ташуны yткэрер алдыннан агымдагы ремонт эшларенец сроклары hэм
кyломнэре аныклана, шулай ук килосе жойге чорга корылмаларга агымдагы ремонт ясау,
агымдагы haM киласе елларга капиталь ремонт буенча эшлер кyлэме билгелена.

Гомуми кезге карап чыry гидротехник корылмаларны кышка эзерлаyне тикшерy
максаты белэн yткорела. Бу вакытка ремонт буенча барлык цэйге эшлэр тэмамланырга
тиеш,

Сайлап алганда аерым гидротехник корылмалар яки аларныц аерым элементлары
тикшерелэ. Сайлап алу тикшерyларенец ешлыгы жирле эксплуатация шартлары белэн
билгелана.

Планлы тикшерyлардан тыш, гадатtэн тыш халлэрдэн яки авариялэрдан соц,
гидротехник корылмаларга чираттан тыш караулар yткэрелерга тиеш.

З.5. Язгы ташуга езерлек hэм язгы ташуга озерлек эшлэрен оештыру hэм уткару
ГТС тикшеренyлэре
Ел саен язгы ташу чоРы )цитканчегэ кадэр ташуга каршы комиссия язгы ташуны

yткэрyгэ гидротехник корылманы тикшерэ:
ГТС торышын гомуми карау;
эше югары су yткэрy белэн бэйле булган затворларныц hэм >циhазларныц

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

автотранспорт ечен ГТСка илтyче юлларны heM подъездларны тикшерy.
Ташу (ташу) узганнан соц, ГТС, биграк тэ Тубан бьеф креплениялэре, шулай ук

щиhазлар каралырга тиеш, зыяннар ачыкланды heM аларны бетеру сроклары билгелэнде.
З.6 Кузэтулэр hэм улчэулэр ясаучы вазыйфаи затлар исемлеге



яца Бозака авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе, шулай ук гтс
арендаторлары Гтс кузетyларе ечен жаваппr,. Гтс милекчесе уз боерыгы белэн гтсны
эксплуатациялэy буенча щаваплы затны билгели hэм килешy тезело,

з.7 Кузэтулар hэм улчэулэр нотижэлэрен эшкартyне hэм анализлауны оештыру

hэм тормышка ашыру
кузатулэр нэтижаларе тиешле_ ведомстволарга haM журналларга языла,

Гидротехник корылмаларны тикшерy нэтижалэре буенча акт тозелэ, анда Тикшерелгэн

объектныц, аныц техник торышы, шулай ук инструкциялэрне эксплуатациялаyне,

ремонтлауны haM утауне контрольдэ тотуны оецтыру, ачыкланган )цитешсезлекJ1арне

кYрсатеп, шулаЙ у*' ГГСНЫI-{ эш халэтендэ тоту буенча такъдимнар haM тэьдимнор

бирелэ. Корылмаларны комиссия белэн тикшергэндэ акт комиссиянец барлык эгъзалары

тарафыннан имзалана.
ГидротехНик корылМаларныц проект hoM башкарма документларын hэм тикшеру

нотижалэрЬн ейрэнYне анализлау ахыргы билгелэY максатында башкарыла:

корылмаларныц техник торышы ;

корылМаларНыЦИМИНлегенарттырУоЧеНМахсУстИкшереНYлэрYтэYзарУрИлыгы;
гидротехник корылманыц куркынычсызлыгын баялау hoM аны киметy сабапларен

корылманыц техник яктан тезеклеген hэм аныц куркынычсызлыгын

ук rидротехник корылманыц авариясен булдырмау буенча чаралар

персоналы тарафыннан ремонт эшлорен эзерлэy тартибе hэм

сiемалар haM тезэту буенча карарлар (куркыныч тудырган

очракта) l _. _..__ .л.,_. ,\ | l r,f

ремонт хезмоте кyрсэтyнец бурычлары, yз кече белан (хрцалык ысулы), шулай ук

подрядчы оешмалар кече'белэн башкарыла торган планлы hэм планнан тыш ремонт

эшлорен yткэрy хисабына, корылмаларны эшкэ яраклы хэлда тотуда тора,

Гидротехник корылмаларда ремонт эшларен башкару перспективалы (купьеллык),

ел саен hэм айлык эш планнарына туры китереп башкарылырга тиеш,

ремонт эшларенец планнары нэтижэлэр нигезендэ тезела:

- гидротехник корылмаларны, шул исэптан ташкыннар узганнан соц да, системалы

карап чыry;;
- чираттаН тыш карау соЦ табигыЙ бала-казалар яки авариялар (баш тарту);

- инструменталь натур кYзатYлэрне, периодик haM махсус тикшерYлэрне hэм

сынауларны yз эченэ алган корылмаларныц торышына системалы контроль,

щимерек халдэ булган яки зыян Цyргэн, кешелар очен куркыныч тудыручы яки

эссе гидротехник корылмаларныц haM тЬхнологик >щиhазларныц эшка яраклылыгына

кУркыНЫчТУдырУЧыгИдротехНИккорылМалардареМоНтэшлэрекИЧекМэстэН
башкарылырга тиеш.

Башкарылган ремо.нт агымдагы haM капиталь булырга мемкин, Капиталь

ремонтка зыяннары аларны эксплуатациялэyнец ышанычлылыгын hэм

куркынычсызлыгын киметэ яки аларны эксплуатациялэy мемкинлекларен чикли торган

гидротехник корылмаларныц аерым элементларын торгызу (алмаштыру) башкарыла

анализлау
гидротехник

тээмин итy, шулай
KYpY

3.В. Эксплуатация
yткэрy регламенты, типик

торган эшлэр кера.
гидротехник корылмаларга агымдагы ремонт ясау

конструктив элементларын щимереклекларне вакытында
гидротехник корылмаларныц
бетеру юлы белан тузудан

caкI,lay эшлэрен башкаруны кyздэ тота.
гидротехник корылмага капиталь ремонт ясау алдыннан кабул ителган техник

карарны, ремонт эшлорен оештыру ысулын, ремонтныц билгелонган сроклары,

чыгымнарны нигезли торган ремонт проектын тозy зарур, Капиталь ремонт проектлары

ремонт ысулына карамастан (хуlцалык, подрядчы) тозелерга тиеш.



Гидротехник корылмаларныц (дренаж haM су булу элементларыныц) иц )цаваплы
элементларын капиталь ремонтлау проектын тозyга карата;

югары тизлекле агымнарныц йогынтысына дучар ителгэн еске урыннар, аскы
бьефта энергияне сyндерyчелэр, контроль-yлчаy аппаратурасы h. Б. лар), шулай Ук

, аларныц нигезлэрен haM яр буйларын нь|гыту буенча эшлар махсус оешмалар щалеп
ителерга тиеш.

Гидротехник корылмаларны капиталь ремонттан соц кабул итyне билгеленгэн
тартиптэ комиссия башкара. Ремонт эшлэрен кабул иткандэ аларныц проектка туры килyе
тикшерелергэ тиеш. Аларны эксплуатациялеyгэ комачаулаучы hэм айлэне-тирэ мохитнец
экологик торыщын hэм персоналныц хезмэт куркынычсызлыгын начарайта торган
корылмаларны файдалануга кабул итy тыела,

4. ГТСНЫ техник экGплуатациялаyнец теп кагыйдэлэре

4,1, ГТСны эксплуатациялэгэндэ куркынычсызлык техникасы талэплэре
Эшларгэ рохсэт ителгэн затлар укытылырга haM бу хакта талоплоргэ туры

китереп таныклыкка язылырга тиеш
Ремонт эшлэренда )цитештерy проектында яки операциялэрнец э3леклелеген

технологик документларда каралган эшлор vталерго тиеш,
Су агызу корылмасы аларга чит эйберлэр элэryдэн, боз саклау жайланмасыннан

сакланырга тиеш.
Хезмот кyпере койма яки култыксалар белэн >циhазлана
Язгы ташуны yткэрy вакытында сусаклагычта су кимэлен hэм су. агы3У

корылмалары аша су yTVHe, корылмаларныц hэм дамбаларныц торышын тэулек буе
кyзатy билгелэнэ.

Су алу haM су агызу корылмаларын чистарту эшлэре жаваплы Щитэкче
катнашында башкарылырга тиеш.

4,2. Техник тозеклекнец hэм ГТСНЫ1-1эшкэ салатлелегенец топ кyрсэткечлэре
Техник тозеклекнец hэм хезмэткэ салотлелегенец топ кyрсоткечларе бУлып

торалар:
- проект yгкэрy сэлэтен тээмин итy;
- цир элементларыныц кырылу hэм арулани }цимерелу hэм юылу булмау;,;
- якын-тира щирлэрне остэн су басуга hэм су басуга юл куймау;,
- Тубэн бьефларныц юылулары булмау, рисберм haM откос беркеткечлэреНо 3ыяН

китерY;
- гидравлик Параметрлар (су дарэщэлэре, ябылу биеклеге h. б,) бУенча

корылмаларныц тишекларе аша су чыгымын, билгелэу haM тарифларга мемкиНлеге.);
- цейлар аша су агулары булмау;;
- эксплуатация эшлэре )цитештерyнец тиешле культурасы, корылмаларны Эстетик

бизау hэм тезеклондерy.

4,З. Авария хэлендэге очракта yткарелэ торган чаралар
yткэрyчэнлектэн арты к бул ган катастрофи к та шкы н нар ва кыты нда хэллэр
су агызу корылмалары сэлэте
)t{итештеру инструкциясендо эксплуатацион персоналныц ГТСка аВаРИЯ

хэлендэге хэллэр барлыкка килгэндэге гамэллэр планы бэян ителергэ тиеш.
Персоналныц гамэллэре аварияга куркыныч тудыручы, а аларны бетеРУ МОМКИН

булмаган очракта-авариядэн килгэн зыянны киметy буенча чараларны yТЭYГа

юнэлдерелергэ тиеш.
План белэн билгеланерго тиеш:
гадэттан тыш хал килеп чыгу куркынычы турында персоналга hэм жирле хаЛЫККа

хэбар итy чаралары, теп haM резерв элемтэ чаралары;



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

технологик щиhазларныц тотрыклылыгын hэм эшко яраклылыгын булдыручы ГТС hэм
механик >циhазларныц эшендеге бозулар hэм процесслар кичекмастэн юкка чыгарылырга
тиеш,

Мондый хокук бозулар hэм процесЪларга кертелган:
утырту зоналары hэм калкулыклар барлыкка килy белэн фильтрация

процессларын haM суффозион кyренешларне кискен кечэйту;
гидротехник корылмаларга haM аларныц нигезларенэ тигез булмаган утырым-

тешем рохсат ителгэн чик кyрсеткечлэрдэн артып кита hэм аларныц тотрыклылыгын
куркыныч тудыра;

су yткэргеч hэм су агызу корылмаларына Kepтy (кер юу, оемнэр h. б,), бу исэ
корылманыц )цимерелуе белэн су агызуга китерергэ мемкин;

теп ябу щайланмаларыннан яки аларныц кyтэртy механизмнарыннан, су агызу hэм
су yTкepy >цайланмаларыннан чыry.

Инструкциядэ аварияле хал килеп чыгуныц иц ихтимал сабэплэре билгеланергэ
hэм персоналныц аларны бетеру буенча эш планы тозелергэ тиеш.

Авария хэленец килеп чыry сэбаплоре булырга момкин:
гидроузел корылмаларыныц су yткэргеч yткерyчэнлеген арттырган чыгымнар

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

терле жимереклар haM калкулыклар;
катастрофик атмосфера явым-тошемнар (яцгыр, кар яву), боз haM шуг

кyренешларе;
гидротехник корылмаларныц нигезларе hэм примыканиялэре, гидроузел урнашкан

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

тотрыклылыгын киметy, алар эксплуатация кагыйдэлэрен бозуга бэйле,

тезy-монтаж эшлэренец сыйфатсыз башкарылуы hэм проектлаштыруда
цибэрелган хаталар нэтищэсенда;

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

Катастрофик кyренецлэр килеп чыry куркынычы турында магьлyмат булган
очракта племкин булган аварияларне булдьiрмау hэм бетеру, шулай ук зыянны киметy
буенча кисэтy чаралары кyрелерго мемкин:

сусаклагычта су кимэлен киметy;
Ишкаклэрне арттыру hэм плотиналар cepyнe ныгыту;
гидротехник корылмаЛарныц иц )цицел торгызыла торган елешлэрендэ остэмэ су

ташлый торган отверстиялар урнаштыру яки проран булдыруга азерлек;
су булу hэм агымдагы су булудамбалары haM перемычкалар урнаштыру;
барлык су ташлый торган тишеклорне ачу момкинлеген тээмин итy; кирэк булган

очракта-ч ы н ы ккан затворларны шартлату.
Авариягэ каршы >цайланмалар, су сибу hэм коткару чаралары тозек хэлдэ

булырга haM вакыт-вакыт тикшерелергэ тиеш,
Гидротехник корылмаларныц }кимерелy куркынычы туган барлык очракларда да

билгелангэн тэртипта ГТСТАН тубэнрак урнацкан барлык торак пунктларга кичекмэстэн
хэбэр иту haM халыкны куркыныч зонадан эвакуациялаy зарур.

4.4. Оешманыц ГТСта авариялэрне бетерy ечен финанс (матди) резервлары булу



Авыл щирлеге бюджетында финанс резервлары каралмаган, ГТС аварияларендэ
гадаттэн тыш хэллэрне бетеруда финанслау Огер>це муниципаль районыныц резерв
фонды хисабына башкарыла.

4,5. Язгы ташуларны yткэргандэ, тискэре температураларда, гадеттан тыш
халлардэ ГТСНЫ куллану тэртибе

Гидротехник корылмаларны нормаль шартларда эксплуатациялаy бирелген
Параметрларны саклауга юнэлдерелгэн кирэкле, даими рэвештэ башкарыла торган
чаралар комплексы белэн билгелана:

сусаклагычтагы су дорэ}цасе НПАдан артмаска тиеш;
сусаклагычны тутырганда, артык суны агызырга кирэк, су дарэжэсенец рохсот

ителгэннэрдэн югарырак булуына юл куймыйча.
Язгы ташу
Ел саен язгы ташу чорына кадэр ташкынга каршы комиссия тезелерга тиеш.

Комиссия бурычына гидроузел аша ташуны (ташкынны) \rгкарyне тээмин иту hэм ГТСНЫ
зарарлардан саклау буенча чаралар планын эцлэy керэ.

Язгы ташуны yTкopy (ташу) буенча чаралар планы эшлано

Роскомгидрометныц алдагы hэм агымдагы фаразларына, ташуныц башлану
вакыты hэм ахыры, аны узуныц кyлэме hэм характеры, шулай ук ташуларныц агымдагы
чыгымыныц максималь зурлыгына нигезлэнеп, тубэндэгелэрне yз эчена ала.:

сусаклагычны алдан эшкэртy режимы;
язгы ташу чыгымнарын узган чорда гидроузелныц эш режимы;
ябалаклар белэн маневрлау графигы;
авария холендэге тозелеш материалларыныц haM аларныц урнашу урыннарыныц

(тащ, ком, вак таш, агач материаллары, тыгызлау очен материаллар h.б.), шулай ук
транспорт чаралары, махсус киемнар, инструментлар hэм щайланмалар исемлеге,

Язгы ташу (ташу) алдыннан эзерлек эшлэре составына кертелэ:
ГТС торышыныц язгы тацу комиссиясе тарафыннан гомуми карау;
гидротехник корылмаларга, шул исэптэн кар hэм дренаж суларына булеп бируне

таэмин итyче >цайланмаларга планлы ремонтны тэмамлау;
эше югары су yтKapy белэн байле булган затворларныц hэм >циhазларныц

эшлевен тикшерy; тотворларныц hoM аларныц KyTapTy >цайланмаларыныц ышанычлы
эшен таэмин иту 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 haM ярларныц откосларын естэмэ
ныгыту; туклану участокларында урнашкан электр тапшыру линиялорен саклау, боз йеру
вакытында ниrезлэрне юдыртудан haM ' бозныц йогынтысын саклаудан саклау;
корылмалар янындагы кар haM бозларны, Ишкакле кюветларны heM плотиналарны
кардан hэм боздан чистартудан саклау;;

ташу (ташкыннар) вакытында авария хэлендоге бригадаларнь! оештыру, аларны
yTкapy вакытында кирок булырга мемкин булган эшлэрне )цитештерyга ейрэту,
кур кы н ычсызл ык техн и касы буенча и нструктаж yткэрy;

начар метеорологик шартлар (яцгыр, кар катламнары h.б.) исэпка алып,
автотранспортныц ГТСка hэм авария запасы складларына Kepy юлларын тикшеру hэм
тортиптэ тоту.

Озерлек эшлэрен тэмамлау срогы щирле шартларга карап билгеланэ, лэкин
Роскомгидромет фаразында билгелэнгэн ташу башланганчыга кадор 15 кеннэн да соцга
калмыйча. Ташуны yткэрy планында каралган чараларны вакытында yтэy буенча
кондалек контроль алып барыла.

ГИДРОУ3ЕЛМ бу чорда эксплуатацион персоналныц вазыйфаларын булу белэн
язгы ташуны озерлэу haM yтy чорында башкарылучы эшлар исемлеге китерелэ.



Югары ташкыннарны yткэрy очен форсировка каралган гидроузелларда су
дэрэжасен НПУ билгелореннен югарырак кyтэрy барлык су агызу hэм су yткэргеч
тишеклэрендэ тулысынча ачык булганда гына рехсэт итела. Су агымы кимегандэ, су
даражасендаге билге кыска вакыт эчендэ булырга тиеш

НПУ га кадэр тубэнэйтелган.
Ташу (ташу) узганнан соц, ГТС, бигрэк та Тубэн бьеф креплениялэре, шулай ук

>циhазлар каралырга тиеш, зыяннар ачыкланды hэм аларны бетеру сроклары билгеленде.
Гидротехник корылманы эксплуатациялэyга азерлек планына тискере температура

булганда тубэндаге чаралар кертелергэ тиеш:
кышкы чорда эшлаy очен кирэкле ябылгычларныц heM аларга хезмэт кyрсэтyче

механизмнарныц, шулай ук тыгызлыкларныц тозеклеген тикшерy;
шугосрос >цайланмаларыныц, решеткочистарту механизмнарыныц езерлеген

тикшерY;
инструментлар hэм >цайланмалар (багр, караболар, )цэяyлелэр h. б.) азерлаy.);
корылмаларга kepy юлларын эзерлэy;
боз ташлау буенча сменалы бригадаларны оештыру, шуглар h. б.
Корылмаларныц кышкы шартларда эшларга азерлеге кышка эзерлек комиссиясе

тарафыннан тикшерелэ.

5. ГТС куркынычсызлыгын таэмин итy

5.,1, ГТС саклау системасы булу
ГТСта саклау системасы булу каралмаган.
5,2, ГТСта гадаттен тыш хэллэр турында хабэр итyнец локаль системасы булу

hэм аны тоту
Гадэттан тыш хэллэр турында хэбэр итyнец ГТРМа локаль системасы булу hэм

аны тоту каралмаган.
5.3. Авария-коткару формированиелэренец булуы
ГТС эксплуатациялэгэнда авария-коткару формированиелэренец булуы талап

ителми,
5,4, Янгынга каршы саклану
Гидротехник корылмаларга янгын куркынычсызлыгын оештыру, янгын

куркынычсызлыгы чаралары турында тиешле инструкциялэр эшлоy талоп ителми,
5.5. Саклау яктырту системалары булу
ГТСТА саклау яктырту системалары булу каралмаган.
5,6, Элемтэ чаралары, автоматика heM телемеханика булу
Элемто чаралары, автоматика hoM телемеханика каралмаган.
5.7. ГТС кулланганда экологик куркынычсызлык
Экологик куркынычсызлык дигэндэ ГТС эшчэнлегенец шундый ревеше ацлацыла,

аныц барышында геоэкологик чиклэyлэр кысаларында барлык бирелгэн процесслар, ГТС
параметрлары hэм Vзлеклэре тискэре нэтищэлэр (экологик зыян) барлыкка килy
куркынычы тудырмый.
5,В. }{аваплы затларны hoM срокларын кyрсэтеп, ГТС куркынычсызлыгын тээмин итy

кирэкле чаралар haM талэплэр исемлег( планы
Чаралар исеме YTay сроклары YToy ечен жаваплы

ГТСк эксплуатацион персоналын гадэттан тыш
хэллэрдэ эшлэDгэ ейоэтч

Елга 1 тапкыр Авыл )цирлеге
башкарма комитеты

ГТСТА момкин булган авария хеллэрен
локальлештерy hэм бетеру буенча хезматлэр
кчрсетчгэ килешчлэр тезч

декабрьгэ кадар Авыл щирлеге
башкарма комитеты

Планлы тикцерyлэр hэм рейд тикшерyлэре
вакытында Ростехнадзорныц Идел буе

кyрсателгэн
соокларда

Авыл жирлеге
башкарма комитеты,



идарэсе тарафыннан ачыкланган бозуларны
бетеоч

арендатор

Чуп-чардан, куак yсемлеклэреннан ч истарту кирэгенча Авыл жирлеге
башкарма комитеты,
аDендатоо

Язгы ташу чорында зыян кyргэн ГТСТА ъ

ремонт-торгызу эшлерен yткэрy
октябрьгэ кадар Авыл жирлеге

башкарма комитеты,
арендатор

Су агызу корылмаларыныц, задвижек haM
затворларныц барлык затворларын су чыгару
кооылмалаоы коеларында тикшеоv vткэоv

октябрь Авыл жирлеге
башкарма комитеты,
аоендатоD

Буаларн ы эксплуатациялэy буенча
инстрчкциялор нигезенда кыскартч

инструкция
бченча

Эксплуатациялэy
бченча.жаваплы

Водоспуск коеларында запорной арматураныц
туцуына юл куймау буенча чаралар Kypy
(салам )цою яки кое капкачына кар ею
ярдамендо коеларны жылытч)

ноябрь Эксплуатациялаy
буенча щаваплы


