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Сарман муниципаль районы территориясенда жир э Lиларен башкару тартибе
турында

1. Гомуми нигезламалар
1.1. Олеге Нигезлама " Россия Федерациясенда жирле узидара оешты руныц
гомуми принциплары турында " 2003 елнын 06 октябрендаге 131 -Ф3 номерлы
Федераль законныц 14 статьясы , Сарман муниципаль районы Уставы нигезенда
эшланде .
1.2. Олеге Нигезламане Сарман муниципаль районы территориясенда эш ита
торган барлык юридик нам физик затлар (жир кишарлекларенец милек , файдалану
яиса арендалау хокукына байсез равешта ) ечен утау мажбури :
а) биналар , корылмалар , жир астм нам жир есте инженерлык челтарларен ,
коммуникацияларне проектлау нам тезу;
б) жир эшларен башкаруга проект документларын килештеру ;
в) жир эшларен башкаруны контрольда тоту нам кузату .
1.3. Олеге Нигезлама максатлары ечен тубандаге теп терминнар нам
билгеламалар кулланыла :
а) жир эшларе-30 сантиметрдан артык тиранлекка грунт ачу (серу эшлареннан
тыш), барлык тер , жир асты нам жир есте инженерлык челтарларе ,
коммуникациялар объектларын нам корылмаларын тезеганда свай тутыру нам теяу ,
шулай ук 50 сантиметрдан артык биеклекка туфрак белан сибу белан байле эшлар
башкару ;
б ) жир эшларен башкаруга ордер
Сарман Сарман муниципаль районы
башкарма комитеты тарафыннан кучемсез мелкат объектларын , жир асты
инженерлык корылмаларын нам коммуникацияларне тезеганда , ремонтлаганда жир ,
бораулау нам башка эшлар башкару хокукы бирелган документ ;
в) эшлар житештеруче
жир эшларен башкаруга хокук сораучы физик яки
юридик зат ;
д) авария холе жирлек , квартал , торак йорт, инженерлык коммуникацияларе
нам корылмалары эшенда кетелмаган хокук бозулар натижасенда жирлек
территориясенда , квартал , торак йорт, башка тормыш ечен меним объектта
ресурслар белан таэмин иту (су белан таэмин иту, су чыгару , жылылык, газ белан
таэмин иту, электр белан таэмин иту) ышанычлылыгын тулы сынча туктатуга яиса
киметуга китерерлек вазгы ять .
2. Жир эшларен башкаруга ордер биру тартибе
2.1. Исемлек буенча жир эшларенец барлык терларен башкару (1 нче
кушымта) бары тик жир эшларен башкаруга ордер булганда гына рехсат итела (алга
таба Ордер).
Сарман муниципаль районы жирлекларе территорияларен тезекландеруга
байле жир, тезелеш нам ремонт эшларен оештыру нам уздыру тартибе , жир эшларен
-

-

-

-

житештеруга ордер алу жирле узидара органнарыны ц хокукый актларыныц
билгеланган талапларе нигезенда гамалга ашырыла .
2.2. Территорияне тезекландеру белан байле тезелеш нам жир эшларен ,
инженерлык коммуникацияларен тезу нам ремонтлау эшларен башкару срокларын
килештеруне нам координациялауне Сарман муниципаль районы Башкарма
комитеты ( алга таба - вакалатле орган ) башкара . жир эшларен башкаруга Ордер
вакалатле орган тарафыннан бирела .
2.3. Ордер алу ечен заказ бируче яки эшлар башкаручы ( алга таба меражагать итуче ) вакалатле органга гариза (2 нче кушымта) нам киракле
документларны (3 нче кушымта) жибара .
Эшларне башкаручы , заказчыныц расмилаштерелган ордеры булуына
инанмыйча , эшлар башкарырга хокуклы тугел .
Вакалатле орган жир эшларен башкаруга ордер алу ечен гариза алынганнан
соц 13 кон эченда :
а) документларныц барлыгын нам аларныц билгеланган талапларга туры
килуена тикшеру уткара ;
б) проектныц даулат шанар тезелеше нормативлары нам кагыйдаларе
талапларена туры килуена тикшеру уткара ;
в) жир эшларен башкаруга ордер бира яки баш тарту сабапларен курсатеп ,
ордер бирудан баш тарта.
Вакалатле орган алеге Тартипнец 4 нче кушымтасында каралган очракларда
ордер бирудан баш тарта.
2.4. Ордер гариза биручега бирела
2.5. вакалатле орган ордер бирганда эшларне башкару срокларын нам
территорияне бозылган тезекландеруне тулысынча торгызу срокларын билгели .
Ордер , гамалдаге тезелеш нормалары нам кагыйдаларе белан каралган
эшларне башкаруныц норматив давамлылыгын исапка алып , эшларне башкаруныц
билгеланган графигы нигезенда , билгеланган срокка расмилаштерела .
Ордер анда курсателган торено , куламена , срогына нам урынында эш
башкаруда гамалда . Эшлар ордерда курсателган эшларне башкаручы тарафыннан
гына башкарыла ала. Эшларне башкару барышында гариза бируче вакалатле органга
рехсат биру шартларын узгарту (жаваплы эшлар башкаручы , лицензиялар срогы
тамамлану , проект карарларыныц сизелерлек узгарешларе Ь . б .) турында хабар ита .
Ордерда курсателган эш башкаручысын алыштырган очракта, объектны башка эш
башкаручысына кучерган очракта, заказчы аны бутан эш башкаручысына узгартеп
расмилаштерерга тиеш . Гамалдаге ордерга узгарешлар нам естамалар аны бирган
урыны буенча гына кертела .
Ордерда курсателган эш башланган вакыт 5 (биш) эш кененнан артык
булганда, бирелган ордер гамалда тугел дип санала нам гариза бируче тарафыннан
вакалатле органга срок чыкканнан соц 3 эш коне эченда кире кайтарылырга тиеш .
2.6. жир эшларенец барлык терларен башкарганда, бер айдан артык вакытта
булган ордер аерым этапларга, аларныц наркайсына эш срокларын билгелап , бирела
ала.
2.7. Вакалатле орган ордерныц гамален тубандаге очракларда туктатып тора :

- агар жир эшларе башкарыла торган объектныц торышы кешеларнен яшавена ,
саламатлегена нам транспорт харакатена куркы ныч тудырса ;
меражагать итуче тарафыннан ордерны расмилаштерунец билгеланган
тартибен бозу очракларын ачыклау, алар нигезенда ул бирелган гамалларне ,
рехсатларне , килешуларне вакытлыча туктату ;
- жир эшларе алып барыла торган урын белан янаша урнашкан биналар нам
корылмаларныц конструкцияларе нам элементлары деформациясе барлыкка килу.
Ордерныц гамалда булуы туктаты лгав очракта, меражагать итученец ордеры
алынырга тиеш .
Ордерныц гамален туктатып торуга сабап булган житешсезлекларне
бетерганнан соц, аныц гамале яцадан торгы зы ла (ордер мерахсагать итучега кире
кайта). Шул ук вакы тта ордерда аныц гамалда булуы н тиешле чорда туктатып тору
турында билге ясала .
Ордерныц гамален торгызу меражагать итученец хокук бозуларны бетеруне
раслаучы нам жир эшларе башкарганда алеге кагы йдаларнец уталешен
гарантиялауче вакалатле органга меражагате буенча башкарыла.
2.8. Вакыты чыккан ордер буенча эшларне гамалга ашыру тыела . Вакыты
чыккан ордер буенча эшлар башкару уз белдегец белан жир эшларен башкару дип
таныла. Эшларне билгеланган срокта утамаган яки эшларне ордерда билгеланган
срокта тамамларга мемкинлек бирми торган сабаплар килеп чыккан очракта,
меражагать итуче ордер срокларын озайту турында гариза белан вакалатле органга
меражагать итарга тиеш . Озайту ордерда курсателган срок бетканче биш календарь
кеннан да ким булмаган вакыт эченда башкарыла .
2.9. Эшларне туктатканда , финанслау булмау сабапле , ордер эшларне башкару
хокукыннан башка (бары тик тезелеш майданчы гы территориясен карап тоту ечен
гена), тезелеш майданчыгын карап тоту ечен тулы хсаваплы лык белан эш заказчысы
тарафыннан яцадан расмилаштерела .
Озак вакытлар финансланмаган очракта объект резервланган булырга мемкин ,
ордер ябылган . Резервланган объектны карап тоту ечен заказчы жаваплы .
2.10. Зур озынлыктагы трассаларда нам автомобиль юллары киселешенда
эшлар башкарганда , Ордер, Ьор участокка эшлау срокларын билгелап , аерым
участокларга бирела , лакин 100 п . м . су чыгару, канализация , жылылык трассасы,
газуткаргеч нам 200 п . м . телефон нам электр кабельларе ечен нам автомобиль
юлларын кисеп чыкканда аерым участокларга бирела .
-

З . Инженер- коммуникацион ( сир), ремонт нам башка эшлар башкару
тартибе
3.1. Киласе елда жир асты челтарларен , корылмаларын тезу яки
реконструкциялау ( подрядчы яки хужалык ысулы белан ) буенча эшлар
башкарылырга тиешле оешмалар , тезелеш яки реконструкция ечен билгеланган
трассаларныц сызымнарын кушып , киласе елныц 1 октябрена кадр вакалатле
органга планлы гаризалар тапшырырга тиеш .

3.2. магистраль урамнарда , камиллаштеру еслеге булган юлларда нам
майданнарда жир асты коммуникацияларен салуныц нам яцадан урнаштыруныц теп
ысулы - тезек еслекне ачудан башка ябык ысул .
Магистраль урамнарында, проспектларда , юлларда нам камиллаштерелган
майданнарда инженерлык коммуникацияларен салу нам яцадан коруныц ачык
ысулы вакалатле орган тарафыннан язма равешта бирелган рехсат буенча гына
рехсат итела .
3.3. Автомобиль юллары ныц машиналар йеру елешенда автотранспорт
харакатен вакытлыча чиклауне яиса туктатуны (урамны туктатып тору нам ябуны )
талап итуче жир эшларе бары тик юл харакате иминлеге елкасенда орган белан
килешеп кена башкары ла .
3.4. Жир эшларе башланыр алдыннан гариза бируче жир эшларе
башланганчыга кадар бер таулектан да соцга калмыйча, эшлар башкару урынына
эксплуатация хезматларе нам башка оешмалар , учреждение нам физик затларны ,
жир асты коры лмалары яиса башка объектлар булган вакалатле вакилларне
чакы ртырга тиеш . Бу тартип шулай ук жир эшларен башкаруны килештеру
кагазенда милекче , кишарлектан файдаланучы физик затларны , жир эшларе
башкарылачак кишарлектан файдаланучыларны , шулай ук чикташ нам параллель
инженерлык челтарларе булган жир эшларен оештыру яиса аларны оештыру
зарурлыгы курсателган очракта да кулланыла .
3.5. Ордерда курсателган эксплуатация нам башка оешмалар житакчеларе уз
вакалатле вакилларенец эш урынына килуен таэмин итарга бурычлы . Бер ук вакытта
жир асты коры лмаларыныц , коммуникацияларнец нам башка мелкатнец
сакланышын нам зыян китеруен кисату максатыннан , эшларне башкаруныц аерым
шартлары тегаллаштерела нам язмача теркала .
Проектта курсателмаган жир асты коммуникацияларе нам корылмалары
ачыкланган очракта, эшлар башкаруга комачауламаса да, жир эшларе башкару
тыела. Казу урынына коммуникациялар нам корылмалар кужалары вакилларе
чакырылырга тиеш . Бер ук вакытта эшларне житештеруче коммуникацияларне нам
корылмаларны зарарланулардан яклау чаралары курерга тиеш . Киракле яклануны
таэмин иту мемкин булмаган очракта, эшлар алеге коммуникацияларнец нам
корылмаларныц хужалары белан эшлау проектын килештерганчега кадар
туктатылырга тиеш .
3.6. жир эшларен житештера башлаганчы , эш житештеруче , эшларне типик
кирта нигезенда санитария нормалары нам кагыйдаларе талапларена туры китереп
типлаштырылган кирта булып тора, нам , эш башкаручы оешма исемен , эшларне
башкару очен жаваплы затныц исемен , телефон номерын курсатеп , ГОСТ нигезенда
типик юл билгеларе белан жиназландырылачак .
Кичке нам тенге сагатьларда коймаларда Россия Федерациясенда юл харакате
кагыйдаларе белан каралган яктылыкны кире кайтаручы кисату билгеларе булырга
тиеш .
Юлларны ябуны талап ита торган юлларда юл билгеларе куелганда, РФ Эчке
эшлар министрлыгы органнарында расланган схемалар буенча юл йеру юллары
билгелана . Карацгылык башлану белан аерылу урыннары яктыртыла.

3.7. Эшларне башкарган вакытта жир эшларен башкарган ечен жаваплы зат,
эшлар башкаруга ордер , билгеланган тартипта килештерелган техник проект , РФ
Эчке эшлар министрлыгынын Сарман районы буенча булеге белан килештерелган
юл харакате схемасы , эшлар житештеру проекты , шулай ук жир астм корылмалары
нам коммуникациялар хужаларынын курсатмаларе булган урында даими булырга
тиеш .
3.8.
жир
астм
корылмаларын
нам
коммуникацияларне
тезеганда ,
ремонтлаганда нам узгартеп корганда жир эшларе кирталарен урнаштыру урыннары
эшлар башкару проектында билгелана . Тезелеш материаллары , техника нам
механизмнар кирталанган участок чикларенда булырга тиеш . жир эшларе урынын
коймалау юл катламын тулысынча торгызганнан сон гына алыны рга тиеш .
3.9. Гамалдаге жир асты инженерлык челтарларенен , яшел утыртмаларнын
сакланышы ечен гариза бируче жавап бира . Курше яки кисешуче коммуникациялар
зыян курган очракта, алар алеге коммуникацияларне эксплуатациялауче оешманы
курсату буенча эш башкара торган оешма кечларе нам чаралары белан кичекмастан
торгызылырга тиеш .

Шанарнен

узак

урамнарында

нам

майданнарында ,

транспорт

нам

жаяулеларнен интенсив харакате урыннарында жир асты коммуникацияларен тезу
нам реконструкциялау эшларе ( планнан тыш характердан тыш) тенге вакытта
башкарылырга тиеш . Коймалар , грунт нам материаллар иртанге сагать 7 га кадр
алынырга тиеш .
3.10. Алына торган грунт коймалар чикларенда саклана . Тезек булмаган
территорияларда эшлар башкарганда, бер яктан , кире куму ечен , траншеядан
эшланган грунт саклау. рехсат итела .
Сутелган юл киемнареннан материаллар нам тезелеш материаллары кирталап
алынган урын чикларенда яки махсус билгеланган урыннарда сакланырга тиеш .
Бордюр , дерн сутела нам икенчел куллану ечен анын яраклылыгы билгелана .
Эшларне житештеруче шулай ук сутелган тол нам тротуар катламыны н, борт
ташмны н, баскычларнын нам плиталаренен сакланышы н таэмин итарга бурычлы .
жир эшларен башкарганда грунт, тезелеш материаллары , юл нам урамнарнын
машиналар йеру елешенда , жаяулелар тротуарларында, чуп-чардан арындырылган
газоннарда юл киемнарен суту тыела .
3.11. Транспорт магистральларенен , юлларнын нам урамнарнын машиналар
йеру елешенда , жаяулелар тротуарларында нам башка тезекландерелган
территорияларда , газоннарда жир эшларе башкарганда , траншея нам грунт
чикларендаге каты еслек бары тик экология нам табигый ресурслар буенча махсус
вакалатле орган курсателган урыннарга гына эшлана нам тикшерела .
Юл йеру елешенец нам тротуарларнын асфальт еслеген ачу проект нам рехсат
белан каралган чикларда нам ачыла торган траншея куламнаренда башкарыла .
Сутелган асфальт катламы ( кисаклар) бер эш коне давамында чыгарылырга тиеш . 2
таулектан артык вакытка асфальт кисакларен саклау рехсат ителми .
3.12.
Урамнарда,
юлларда ,
нам башка
тротуарларда ,
майданнарда
тезекландерелган территорияларда жир эшларе тубандаге шартларны утау белан
алып барыла :

- эшлар
кыска гына участоклар белан эш башкару проекты нигезенда
башкарылырга тиеш ;
- алдагы участокларда эшлар , шул исаптан , торгызу эшларе нам территорияне
жыештыру эшларе тамамланганнан соц гына рехсат итела ;
- траншея кицлеге корылмаларныц тышкы габаритларына карап минималь
булырга тиеш ;
трангцеялар нам чокырлар тупы тиранлекка кадар кицайтелерга тиеш , яиса
жир эшкарту кагыйдаларе нигезенда тиешле авыш тау булырга тиеш .
3.13. жир эшларе барган урыннарда нам алар янашасендаге территорияларда
яцгыр нам кар суларын уткару эшларен башкаручы оешма таэмин итарга тиеш .
Коеларны , яцгыр рашаткаларен нам лотокларны саклау ечен коеларга, яцгыр
суларына нам лотокларга керу мемкинлеген таэмин итуче агач щит нам тартмалар
кулланылырга тиеш .
3.14. Гамалдаге инхсенерлык коммуникацияларена нам алар белан кисешкан
урыннарга турыдан-туры якын жирда жир эшларе башкару тиешле санитар
нормалар нам кагыйдалар , эшлар башкару кагыйдаларе нам эксплуатация
оешмалары ныц норматив документлары талапларе нигезенда гамалга ашырыла .
Курсателган эшлар эшлар башкаручы кузатуенда , шулай ук эксплуатация
хезматларе хужалары кузатуенда башкарыла, алар урында грунтны кулдан эшкарту
чикларен билгелилар . Гамалдаге жир астм коммуникацияларе нам корылмалары
янында, гамалдаге жир асты коммуникацияларе нам корылмалары хужалары белан
килешмича, жир механизмнарын , барма инструментларын (ломнар , кирка, чей ,
пневматик инструментлар h.6.) куллану , эшларне оештыру проектында каралган
ераклыктан азрак булган
аралыкларда экскаваторлардан файдалану тыела . Бу
очракларда эшлар кулдан гына башкарыла .
жир эшларен каткан нам каты грунтта башкарганда, тешеп баручы клин
жайланмаларны газуткаргечларга , электр кабельларена нам башка жир асты
коммуникацияларена яки еч метрдан якынрак булган объектларга кадар 5 метрдан
да якын куллану тыела. Тешеп баручы клин жайланмаларны торактан турыдан-туры
якында куллану тыела.
Гамалдаге жир асты корылмаларына зы ян китерган ечен жир эшларен
башкаручы оешмалар нам физик затлар , шулай ук объектта бу эшларне башкару
ечен хсаваплы вазыйфаи затлар хсаваплы .
3.15. Эшлар башкарганда тыела :
- РФ Эчке эшлар министрлыгы булеге белан килешмича гена юлларда эшлар
башкару ;
- урамнарныц якын-тира участокларын нам яцгыр канализациясен чуплау ;
- сууткаргеч торбалар , кюветлар нам газоннарны куму ;
- газ уткаргечларнец , жылылык трассаларыныц, электр тапшыру линияларен
-

нам элемта линияларен саклау зоналарында материаллар нам конструкциялар
туплау ;
- люкларныц капкачларын , кузату коеларын нам камераларын , су агызу
рашаткаларен нам яцгыр суын агызу коеларын , юл буе лотокларын нам кюветларын ;
уткаргеч торбаларны нам дренажларны , геодезик билгеларне , жир эшларен башкару

ечен булеп бирелмаган юлны ц транспорт йеру елеше нам тротуарларны туфрак яиса
тезелеш материаллары белан куму ;

-

юлларны ,

тротуарларны

нам

тезекландерелган

территорияларне

траншеялардан , котлованнардан , коелардан су чыгарту . Су алеге участокта булган
су жыю канализациясена юналтелерга яиса шланглар нам лотоклар буенча
агызылырга тиеш ;
- гамалдаге жир асты корылмаларын , расланган проектта каралмаган булса да,
кызыксынган оешма нам вакалатле орган белан килештермича , агар да алеге
корылма житештеруга комачауламаса да, гамалдаге жир асты корылмаларын
кучеру;
- гамалдаге жир асты челтарларе трассаларында нинди да булса тезелмаларнец
нам корылмаларныц кучуе ;
- законнарда билгеланган тартипта урыныннан алуга рехсат бирмича , яшел
утыртмаларны кису нам алып ату, тамыр системасын ачу ;
- торак пунктлар урамнары буйлап транспорт нам машиналар чапканда узышу ;
- жир асты коммуникацияларе чыгу юлы булмаган , геодезия хезмате
тарафыннан
контроль башкару
эшларе
тешеру
башкарылганчы
салынган
траншеяларны (кабель , торбаларны жаю ечен) куму ;
- тезелеш объектларын , инженерлык жир асты коммуникацияларен
эксплуатацияга кабул иту, нам вакалатле органда килештерелган башкарма схеманы
утамича , ордерны ябу .
3.16. Яшелландерелган территорияда жир эшларе башкарганда казуны
башкаручы оешма, предприятие , учреждение яки физик затлар бурычлы :
- яшелландерелган территориядан файдаланучылар белан нам вакалатле орган
белан яшел утыртмалар зонасында тезелеш эшларе башлануын килештерерга нам
эшларнец тамамлануы турында ике кеннан да соцга калмыйча хабар итарга ;
- тезелеш материалларын тупламаска нам машиналарны газоннарда
туктатырга, шулай ук агачтан 2,5 м нам куаклардан 1,5 м ераклыкта урнаштырмаска.
Ягулык материалларын агач нам куаклардан 10 метрдан да ким булмаган жирда
туплау ;
- яшел усентелар тезелеш материалларына су сипмаска нам пы чратмаска ;
- керу юллары нам кутару краннарын урнаштыру урыннарын утыртмалардан
читта ясарга нам агачларныц билгеланган коймалары н бозмаска ;
- агачларныц нам куакларныц тамыр системасы зонасында эшлауне , тамыр
системасына зыян китермича , теп скелет тамырларыннан тубанрак башкарырга ;
жир эшларе башкарганда жирнец еске уцды рышлы катламын алырга, еярга
(буртование ) нам саклап калырга нам , табигатьне саклау чараларын уткареп, аны
билгеланган урыннарга чыгаруны нам бозылган жирларне торгызуны таэмин итарга ;
- тезелеш территориясенда урнашкан агачларны 2 метр биеклектаге тоташ
щитлар белан айландереп алырга. Щитларны агач каусасеннан кименда 0,5 м
ераклыкта ечпочмак итеп урнаштырырга, шулай ук киртали торган ечпочмак тирали
0,5 м радиуслы агач тушама (настил) урнаштырырга ;
- шанар юлларын , майданнарны , ишегалларын , тротуарларны нам башкаларны
асфальтлаган нам асфальтлаган вакытта, ким диганда , 2 метр диаметрлы буш
-

-

пространствоны , алга таба тимер -бетон рашатка яки башка каплам урнаштыру белан
калдырырга ;
кабель , канализация торбалары нам башка корылмалар салганда траншеялар
елгесен , каусасен 2 м дан да ким булмаган ераклыкта, кименда 15 см калынлыкта 3
м , куаклардан 1,5 м дан ким булмаган ераклыкта, иц чик скелет ботагы нигезеннан
ераклыкны исаплап , агач каусасеннан кименда 1,5 м ясарга;
юлларны , тротуарларны нам башка корылмаларны реконструкциялаганда
нам тезеганда гамалдаге усентелар тирасенда 5 см дан артык вакытка каршы
вертикаль билгелар узгаруга юл куймаска кирок . Тамыр системасын салу яки
тапшыру котылгысыз очракларда, проектларда нам сметаларда агачларныц нормаль
усеш шартларын саклау ечен тиешле хсайланмалар каралган ;
тезелеш эшларен башкарганда , вакалатле орган курсаткан уры ннарга грунт
чыгаруны таэмин итарга , табигать саклау чараларын уткарерга нам хсимерелган
жирларне янадан торгызырга.
4. Авария халендаге эшларне башкару нам аларны iн натинсаларен бетеру
тартибе
-

-

-

-

4.1. Аварияларне бетерганда (авария телефонограммасы буенча) авария
халендаге хезматларнец инженерлык челтарларенда казу эшларен бер таулек эченда
алдан расмилаштермича башкарырга рехсат итела .
4.2. жир астм корылмаларында , инженерлык коммуникацияларенда авария
холе барлыкка килганда яки аларны эксплуатациялау барышында яиса аларнын
нормаль эшлавен бозуга яки бахетсезлек очраклары ечен алшартлар барлыкка
килуга байле равешта тезелеш эшларе алып барылганда, курсателган инженерлык
корылмаларыннан нам ` коммуникациялардан файдаланучы оешма кичекмастан
авария хален бетеру ечен урынга, узена хезмат таныклыгы нам авария хезматенен
наряды булган жаваплы зат житакчелегенда авария коткару турында гариза яки
телефонограмманын кучермасен жибарерга нам аварияне бетеруга керешерга тиеш .
Авария эшларе аны тулысынча бетерганчега кадар езлексез режимда алып барыла .
4.3. Казу эшларе башланганчы , авария бригадасын хсибару белан бер ук
вакытта , эксплуатациялануче оешма авария турында вакалатле органга , эшларне
уткару урыны турында шахси магьлуматларга хабар итарга , шулай ук инженер
корылмаларыннан файдаланучы оешманын телефон программасы , РФ Эчке эшлар
министрлы гы булеге (юлны чиклау яки ябу кирок булганда) авариясе турында хабар
итарга , яшелландерелган территорияда аварияле эшлар башкарганда вакалатле
органга хабар итарга тиеш .
жир эшларен башкарганда, янашада урнашкан челтарларнен сакланышын
таэмин иту ечен , эшлар житештеруче алар урынына жир астм коммуникацияларе
булган эксплуатация оешмалары вакилларен чакыртырга тиеш .
Авария турында хабар алынганнан сон, инженерлык коммуникацияларе нам
жир асты корылмалары белан чикташ оешмалар хситакчеларе авария урынына
жаваплы вакилларне вакытында килерга нам булган коммуникацияларнен нам
коры лмаларнын сакланышын таэмин иту ечен киракле шартлар турында язмача
курсатмалар бирерга тиешлар .
-

4.4. Авария халендаге ачуга рехсат (ордер ) бер ук вакытта эшлар башкару
башлану белан расмилаштерела . агар авария эш вакытында яки ял кененда килеп
чыккан икон , рехсат киласе эш коне белан расмилаштерела .
нам
Эшларне
башкаручы
оешма
аварияне
вакытында
бетермаган
территорияне тезекландермаган ечен , шулай ук ордерны расмилаштермаган очракта
гамалдаге законнар нигезенда жавап тота.
4.5. Инженерлык коммуникацияларенда аварияларне бетеру ечен торгызу
эшларенен давамлылыгы жайге чорда еч таулек нам кышкы чорда биш таулек
ташкил итарга тиеш .
4.6. Эшлар башкару ечен жаваплы кешелар нам транспорт харакате
иминлеген , янашадаге жир асты нам жир есте корылмаларынын сакланышын
таэмин
итарга ,
киракле
кирталарне ,
юл
билгеларен ,
курсаткечларне ,
яктырткычларны , магьлумат щитлары н тиешенча карап тотарга тиеш ; кирок булган
очракта, эшлар турында халыкка нам житештеру предприятиеларена массакулам
магьлумат чаралары аша хабар итела .
4.7. алеге Нигезламанем 4.11 пунктында каралган очраклардан тыш , жир асты
коммуникацияларенда авариялар бетерелганнан сон юлларнын, тротуарларнын
еслекларе янадан торгызыла . Бу чорда урамнарнын нам тротуарларны н машиналар
йеру елешен каплау урыннарында тоту оешмага, предприятиега , учреждениега ,
капламаларны ачучы физик затка йеклана . Территорияне тезекландеру эшларе
территориянем беренчел торышына туры китереп мулы куламда башкарыла .
4.8. Авария торгызу эшларен уткару объекты территорияне тезекландеру нам
юл -ремонт эшларен фактта башкару эшларен тикшерганнан сон , нам аларнын
сыйфатын тикшерганнан сон , эшларне башкаручы оешма вакилларе , территория
хужасы , вакалатле орган , шулай ук РФ Эчке эшлар министрлыгы булеге вакилларе
катнашында ( агар эшлар машиналар йеру елешенда башкарылган булса) контрольда
тотудан тешереп калдырыла .
4.9. Планлаштырылган эшларне авария халендаге терда башкару тыела .
Мондый гамалларда гаепле эшларне башкаручылар гамалдаге законнар нигезенда
жаваплы .
4.10. Авария булган инженерлык челтарларенем хужалары еч ел давамында
территорияне тезекландерунен торышы ечен жаваплы .
4.11. Гамалдаге жир асты корылмалары на нам коммуникацияларена зы ян
китерган ечен эшларне башкаручы оешмалар нам аларны житештеру ечен жаваплы
зат жаваплы .
5. жир эшларен башкарганиан соц торгызу зшаре
-

5.1. жир эшларе башкаручы оешма, предприятие , учреждение , физик зат,
шахси эшмакар бозылган газоннарны , яшел усентеларне , балалар нам спорт
майданчыкларын , кече архитектура формаларын , борт ташын нам юл йеру
елешенен яки тротуарным бетен кицлеген сыйфатлы итеп торгызырга тиеш .
5.2. Урамнарда , тротуарларда нам майданнарда траншеялар нам котлованнар
салу вакалатле орган вакиленен техник контроле астында башкарыла. Гамалдаге
коммуникациялар белан кисешу урыннарында траншеяларны куму жир асты

коммуникацияларен эксплуатациялауче оешма вакилларе катнашында башкарыла.
Эшлар башкару ечен жаваплы зат траншея нам котлованнар сала башлау вакыты
турында вакалатле органга нам тиешле оешмаларга уз вакытында хабар итарга
тиеш .
5.3. е
ачылыш камиллаштерелган катламда башкарылган булса, траншея
нам котлован каплау каток белан катламлы ком гравий катнашмасы нам аннан соц
су сибелерга тиеш .
Зонада камил булмаган капламаларны ачканда, траншея нам котлованнар
каплау жΡирле грунт тарафыннан каток белан тыгызланган нам аннан сон су
сибелган булырга тиеш .
5.4.
Материалларны туплауныц сы йфаты нам тыгы злыгы турында
тезекландеру буенча эшчанлекне контрольда тотарга вакалатле вазыйфаи затлар акт
тези . Траншеяларны кондицион булмаган грунт белан кумганда , тиешле даражада
тыгызланмыйча яки башка технологик нормаларны бозмыйча каплауны н
сы йфатына техник контроль ясаучы зат эшне туктатырга, акт тезерга нам аны
административ хокук бозу турында беркетма тезерга вакалатле затларга
тапшырырга хокуклы .
5.5. Урам нам тротуарларныц юл елешена киредан кар катламлы ком белан
тыгызлап (су сиптереп ), кышкы вакытта
карпы ком белан . Яшел зонаны
(газоннарны) янадан торгызу (кире каплау), аерманын еске катламын торгызу бары
тик усемлек грунты белан гена башкарылуы н исапка алып башкарылырга тиеш .
Усемлек грунты катлавыны н калы нлыгы 30 см дан да ким булмаска тиеш . Кире
кумелганнан сон территорияне , газонлы улан орлыкларын чачеп , усемлеклар грунты
-

-

белан тезекландералар .
5.6. Башкарма тешеруне башкарганчыга кадр траншеяларны куму рехсат
ителми .
5.7. Урамнарныц машиналар йеру елеше , йеру юллары , шулай ук тротуарлар
астында эшлар башкарганда , капламаларны торгызу турыдан -туры линиялар ,
параллель нам перпендикуляр юллар нам тротуарлар аша, юллар буенча траншеядан
ике якка 20 сантиметрга капламныц зарарсыз елешен нам бораулау жайланмасын
ачкан вакытта тротуарлар буенча 15 сантиметр , нам экскаватор ачкан вакытта 20
нам 15 сантиметрдан да ким булмаган куламда башкарыла . Шул ук вакытта иске
асфальтобетон киселя , чистартыла, вертикаль диварлар нам нигез еслеге битум
белан сылана .
5.8. Торгы зу эшлареннан сон грунт, материаллар , конструкциялар , тезелеш
чуп -чары нам кирталарне жыештыру мажбури .
5.9. Юл катламнрын торгызу ечен тубандаге сроклар билгелана :
магистральларда , скверларда, паркларда, хсаяулелар сукмакларында , шулай
ук зур харакаттаге транспорт нам хсаяулелар урыннарында, торгызу эшларе тезелеш
оешмасы траншеяларын салганнан сон ук башланырга тиеш ;
калган очракларда траншея салганнан сон 2 таулек эченда .
5.10. Юл катламынын гамалдаге катламын торгызу ел яйланасе алып барыла.
Кезге-кышкы чорда (IV - I кварталлар ) эшлар башкарганда эшлар житештеруче
зыян курган урынны кардан нам боздан тулысынча чистарты рга, юл катламынын
-

-

-

аскы катламын торгызырга нам анын кыш буе торышын кузатеп торырга тиеш ;
хсылы чорда, амма 25 апрельдан да иртарак тугел , асфальт- бетон катламын
торгызырга тиеш . Асфальт -бетон катламнарын торгызуныц технологик эзлеклелеге
тышкы пава температурасы +10° С -кез , +5 ° С -язын башкарылырга тиеш . Асфальтбетон катламнарын торгызу мемкин булмаган очракта, аларны тимер -бетон
плиталардан жыелма катламнарга алыштыру рехсат итела .
5.11. Кезге-кышкы чорда (IV - I кварталлар) тотры клы тискаре
температуралар килеп чыкканда, бозылган тезеклекне торгызу , эшларне башкару
мемкинлеге булмау сабапле , вакытлыча схема буенча башкарыла нам киласе елнын
1 июнена кадар тулысынча торгызылырга тиеш , а Ордерныц гамалда булуы
гарантия хаты нам торгызу эшларе графигы нигезенда озайтыла .
5.12. Грунт уты ртылган яки торгызылган еслек деформацияланган очракта, еч
ел давамында кабат жир эшларен башкаручы оешма эшне башкара , ул барлык
дефектларны уз хисабына кичекмастан бетерерга яки подрядчы тарафыннан аныц
уталешен финансларга нам файдалануга тапшырырга тиеш .
5.13. жир асты коммуникацияларе нам корылмалары хухсалары кузату
коеларыныц нам яцгыр суларын жыю чокырларыныц лтокларын (капкачларын )
урнаштырырга нам юл еслекларе тигезлегенда тотарга тиеш . Билгеланган СНиП
талапларена туры килмаса , люк биеклеген тезату тиешле органнарныц беренче
талабе буенча 48 сагать эченда башкарылырга тиеш . Кузату нам яцгыр суларын
жыю коеларыныц нам камераларныц люклары ачык булу нам коеларныц люклары
жимерелган булу рехсат ителми . Аларны алмаштыру тиешле органнар талон иткан
вакыттан 2 сагать эченда башкарылырга тиеш .
жир асты коммуникацияларе нам корылмалары хужалары кузату коесын
ремонтлаганда аныц конструктив элементларын гына тугел , аныц янашасендаге
люкнын тышкы ягыннан 20 см радиустан да ким булмаган асфальт катламын
торгызырга тиеш .
5.14. Тезекландеруне (юл капламы н , яшел утыртмаларны h.6.) торгызу
эшларен башкару мемкинлеге булмаганда, оешма, предприятие , торидик нам физик
зат уз кечларе белан башкарачак , алеге эшларне махсуслаштырылган оешмалар
белан башкару ечен килешу тезерга тиеш . Бу очракта курсателган шартнама
эшларне башкаруга ордер расмилаштерган вакытта вакалатле органга тапшырыла .
Килешу тезу тезекландеру элементларын торгызган ечен эш башкаручы
оешмадан жаваплылыкны тешерми .
Тезекландеру элементларын (яшел зоналар , тротуарлар , борт ташларын )
саклау мемкин булмаган очракта, тезелеш заказчысы уз хисабына торгызуны
башкара .
5.15. Оешмалар , предприятиелар , учреждениелар , торидик нам физик затлар
тарафыннан башкарыла торган эш урамнарны, тротуарларны , хсаяулелар юллары н ,
газоннарны, квартал эчендаге , ишегалды нам башка территорияларне тулысынча
тезекландерганнан соц тамамланган дип санала .
5.16. Икенче кенне , тезекландеру эшларе тамамланганнан сон, заказчы

подрядчы оешма белан берлекта, вакалатле орган вакилларена , территория
хужаларына тезекландерелган юл еслекларе , газоннар нам башка тезекландеру

юлларны
элементларын
тапшырачак .
Эшларне тамамлау
датасы
булып
тезекландеруне , газоннарны нам еслекларне торгызу турындагы актка кул кую

датасы санала.
5.17.

Урамнарда

нам

майданнарда

жир

эшларе

башкарганда,

алеге

кагыйдаларне бозуларны контрольда тотучы контрольлек итуче органнар, ордерда
куелган шартларны утамау , юл катламнарына нам яшел усентеларне сыйфатсыз
итеп салып кую , уз белдегец белан ачу яки башка бозуларны (техник проект , эшлар
башкару проекты) ачыклау очрагында эшларне туктатып торырга нам законда
каралган тартипта гаеплеларне жаваплылыкка тарту очен вакалатле органга такъдим
хсибарерга хокуклы .
б. Гамалдаге мир асты корылмаларын бетеру
6.1. егар жир асты корылмасы тузган яки башка корылма белан
алыштырылган булса, челтардан езелеп , ул грунттан чыгарылырга нам акт белан
расмилаштерелган булырга тиеш .
Гамалдаге жир асты корылмаларын чыгару буенча эшларнец шактый зур
баясе булганда, алар тубандаге шартларны мажбури утаганда грунтта калдырылырга
мемкин :
1) коелар 1 метрдан да ким булмаган сутелерга нам жентеклап тыгызланган
ком белан салынырга, а капкачлар , рашаткалар нам башка хсиназлар тешерелерга
тиеш ;
2) 300 мм диаметрлы нам аннан югарырак коеларда нам камераларда торба
уткаргечларнец чы гу нам керу тишекларе тыгыз ябыштырыла ;
3) зур зурлыктагы кирпеч нам бетон жир асты корылмалары таш материаллар
белан тыгызлана яки ком сибела ;
4) газуткаргечлар езела нам ердерела ;
5) электр кабельларе кумелерга тиеш
6.2. Курсателган барлык чаралар да алеге корылмаларны ц башкарма
сызымнарында чагыла, алар акт белан берга вакалатле органга тапшырыла .
7. Ордерны ябу тартибе
7.1. Эшлар тамамланганнан соц , жир эшларен башкаруга ордер алган оешма,
предприятие , учреждение , шахси эшмакарлар нам физик затлар вакалатле органга
тубандаге документларны тапшырырга тиеш :
1) Ордер ачылганда килештерелган кызыксынучы оешмалар тамгалары белан
жир эшларена ордерныц теп несхасе ;
2) юлларны нам жаяулелар тротуарларын тезекландеруне тулысынча торгызу
турында гарантияле хат;
3) объектны эксплуатацияга кабул иту турында даулат комиссиясе акты (яца
тезелеш , реконструкция );
сон казылган урынны ц
4) бозылган тезекландеру торгызылганнан
фотосуратларе ;
нам
яца
салынган
6)
килештерелган
Вакалатле
орган
белан
реконструкцияланган инженерлык челтарларен нам объектларны электрон равешта
тешеру .

7) калдыклар барлыкка кипу турында-калдыкларны махсус оешмаларга
тапшыру актлары ;
8) яшел усентеларне алып атканда , кучереп утыртканда яиса зыян курган
очракта компенсацияле яшелландеру буенча башкарылган эшлар актлары , яшел
утыртмаларнын тернаклану актлары . Компенсацияле яшелландеру уткарелмаган
-

очракта, яшел усентеларне суткан очен акчалата компенсацияне раслаучы тулау
документлары ;
9) бирелган рехсатта курсателган шартларны нам срокларны утау .
7.2. Башкарылган эшларне кабул иту нам тезекландеру эшларе контрольда
тоту органнары тарафыннан имзаланган акт белан расмилаштерела : вакалатле орган ,
территория хухсасы , Россия Федерациясе Эчке эшлар министрлыгы булеге (юлларда
эшлар башкарганда нам тротуарда ) нам эшлар башкаручы вакиле .
7.3. Ачылу урынына чыгып тикшерелганнан сон , терку кенагасенда ордерны

ябу турында билге куела. Документлар белан Ордер архивта ике ел давамында
саклана.
8. Нигезламане бозгап очен жаваплылык
8.1. Олеге Нигезлама талапларен бозган юридик затлар , гражданнар нам
вазыйфаи затлар , буйсынуга нам милек равешларена байсез равешта , Россия
Федерациясенец гамалдаге законнары нигезенда жаваплы булалар .
8.2. Ордерсыз яиса билгеланган срокларны бозып жир эшларен башкару уз
белдеге белан башкару була нам административ жаваплылыкка китера .
8.3. Юл еслеген торгызу, территорияне тезекландеру нам жир эшларен башкару
срокларын утамау елешенда бозуларга юл куйган вазыйфаи затлар нам гражданнар
Россия Федерациясе законнарында билгеланган тартипта хсаваплы .
8.4. Олеге Нигезламане тупас бозу факты ачыкланган очракта, милек
равешларена байсез равешта , жирлеклар хужалыгына шактый зур матди зыян
китерган , предприятие яки оешмаларнын вазыйфаи затларына материаллар хокук
саклау органнарына законнарда билгеланган тартипта тапшырыла ала .

1 нче кушы мта

житештеру башланы р алды ннан Ордер алырга кирок булган эшлар исемлеге

1.

Тезелеш , реконструкция нам капиталь ремонт .

1.1. жир астм инженерлык челтарларе :
жылылык челтарларе ,
- торбалы- сууткаргечлар ,
канализация ,
уткаргечлар нам газуткаргечлар , янгыр канализациясе , дренаж ;

нефть

- кабельле-электр челтарларе, элемта челтарларе , радио, телевидение ,
светофорлар , урам утлары .
1.2. Юллар , урамнарныц машиналар йеру елеше , тротуарлар , борт ташы , булу
полосалары , терок диварлар , газоннар , электр линияларе теракларе , тышкы реклама
чаралары , светофорлар , яктыртыла торган юл билгеларе , магьлумати курсаткечлар .
1.3. Торак , административ нам житештеру биналары .
1.4. Биналар (аерым торучы , тезелган ), вакы тлы жир есте корылмалары :
- суд , жамагать туклануы , кенкуреш хезмате
автосервис , автозаправка станцияларе , ачык автостоянкалар
да кертеп ).

курсату объектлары ,
н.б . (аларны н чикларен

2. Биналарда, беренче катлардагы биналарда урнашкан нам гомуми файдалану
территориясена тышкы чыгуга ия торак булмаган биналарны реконструкциялау,
янадан жиназлау, янадан планлаштыру нам капиталь ремонтлау .
3. Территорияне тезекландеру нам яшелландеру .
4. планлаштыру эшларе (грунт кису нам читкэ эту, ложбина нам чокырны
куму)

2 нче кушымта

Сармап му [i иципаль районы
Башкарма комитет нситакчесена

(алга таба - мерахсагать итуче).
(юридик затлар очен-мулы всем , оештыру-хокукый форма, даулат
теркаве турында белешмалар ; физик затлар очен - фамилиясе, исеме,
атисенеН исеме, паспорт магьлуматлары )

ГАРИЗА

( объектным исеме, адресы )

объектта жир эшларен башкаруга ордерны килештеруегезне нам бируегезне
сорыйм

Заказчы
(заказиы оешмасынын исеме)

( башкарыла торган эшлар терларе )

Эшлар «_»

20 -« »

20

вакытында башкарылачак

Эшлар башкару ечен хсаваплы

( вазыйфасы , фамилиясе , исеме, атасыпын исеме , телефон )

»

20

3 нче кушымта
Документларныц тулы исемлеге
I. Ордер алу очен тапшырыла :
1. жир нам тезелеш эшларен житештеруга ордер алуга, Сарман муниципаль
районынын торак пунктларында тышкы тезекландеру элементларын бозуга байле
инженерлык челтарларен нам коммуникацияларне, эшларне жайга салуга нам
яцадан урнаштыруга гариза (2 нче кушымта).
2. Ордер расмилаштеруга юридик зат вакиленен шахесен яки вакалатларен раслаучы
документлар .
3. 1:1000 нам 1:500 масштаблы график материаллар белан проект документлары .
4. Утырган нам деформацияланган очракта , тезекландеру объекты н еч ел давамында
кабат торгызуга гарантияле йеклама ( инженерлык коммуникацияларен авария торгызу ремонты на байле равешта жир эшларен житештеруга ордерга кушымта);
5. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар , жыемнар нам
башка тулаулар буенча бурычлар булмау турында белешма (-лар) (меражагать итуче
инициативасы буенча) авария халларена байле очраклар ечен бирелми (билгелана ).

II. Инженерлык коммуникацияларен авария - торгызу эшларена байле равешта
жир эшларев башкаруга ордер расмилаштеру ечен такъдим имела :
- эшлар башкару урынын жентеклап географик (адреслы) байлап , житакче имза
куйган ордерны алу турында хат, авария - торгызу эшларен башкару ечен жаваплы
башкаручыны ( Ф . И . О . мастер ), эшлар башкару срокларын курсатеп .
Авария халендаге телефонограммасын (факсограммалар) жибару белан бер ук
вакытта, аварияне бетеруче оешма бер таулек эченда Башкарма комитетта аварияле
эшлар башкаруга ордер расмилаштерерга тиеш .
Кичке нам тенге сагатьларда , ял нам байрам кеннаренда , башкарма комитетта ордер
расмилаштерган очракта , авария халендаге эшларне башкарырга рехсат итела ;
-утыртылган нам деформация булган очракта, еч ел давамында тезекландеру
объектын кабат торгызуга гарантия йекламасе (инженерлык коммуникацияларен
авария - торгызу белан байле равешта жир эшларен башкаруга ордерга кушымта);
IIL Ордерны озайту очен такъдим итела :
- элек бирелган ордерныц оригиналы ;
- яна чорга эш графигы ;
- башкарылган нам тегалланмаган эшлар куламе курсателган эш сызымы .

4 кушымта
Ордер бирудан баш тарту очен нигез :
1) гариза бируче тарафыннан документларнын тупы куламда тапшырылмавы
яиса тапшырылган гаризада нам (яки) документларда тупы булмаган нам (яки) дерес
булмаган магьлумат булу ;
5) тиешле документ гариза бируче уз инициативасы буенча тапшырылмаган
очракта , даулат хакимияте органыны н, жирле узидара органынын яиса даулат
хакимиятенен ведомство буйсынуындагы органынын муниципаль хезмат курсату
очен киракле документ нам (яки) магьлумат булмавы турында таныклаучы
ведомствоара запроска хсавабы килу;
3) элек алынган ордер буенча жир эшларен башкарганнан сон бозылган
тезекландеру эшларен торгызу буенча йекламаларне утамау;
жир кишарлеге даулат (муниципаль ) милкена керми
Ордерны лбу
Тезекландеру эшларе тамамланганнан сон, территорияне тезекландерунен
бозылуы ачыкланган очракта.

