
 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Круглое Поле поселогыавыл җирлеге 

 

КАРАР 

 

"09" гыйнвар 2018 ел.             Круглое Поле поселогы            № 4 

 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

Круглое Поле поселогының гомуми файдаланудагы  

урыннарында беренчел янгын сүндерү чаралары исемлеген раслау турында 

 

«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендҽге 69-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Янгын куркынычсызлыгы талҽплҽре турында Техник регламент» 22.07.2008 елдагы 

123-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ, торак пунктларның янгын куркынычсызлыгы чараларын гамҽлгҽ ашыру 

максатларында, торак пунктларның янгын куркынычсызлыгы чараларын гамҽлгҽ ашыру 

максатларында 

Карар бирҽм: 

1.  Беренчел янгын сүндерү чаралары исемлеге   Һҽм гомуми файдалану урыннарында 

урнашкан Янгынга каршы инвентарь  исемлеген кушымта нигезендҽ расларга 

2. Круглое Поле поселогында беренчел янгын сүндерү чараларын һҽм янгынга каршы 

инвентарьны урнаштыру өчен гомуми файдалану урыннарын билгелҽргҽ. 

3. Расланган исемлек нигезендҽ беренчел янгын сүндерү чаралары һҽм янгынга каршы 

инвентарь булуны тҽэмин итҽргҽ. 

4. Янгын сүндерү чаралары һҽм янгынга каршы инвентарь сатып алу, ремонтлау, саклау һҽм 

эшкҽ ҽзерлек өчен җаваплы затларны билгелҽргҽ. 

5. Янгын сүндерүнең беренчел чаралары һҽм янгынга каршы инвентарьларны бина һҽм 

корылмаларның тышкы ягыннан янгын щитларында урнаштырга. 

6. Янгын щитларында янгын сагы чакырулар номерларын күрсҽтергҽ (101, 112 һҽм 

01); 

 



 

7. Беренчел янгын сүндерү чараларының үтемлелеген тҽэмин итү һҽм янгынга каршы 

инвентарьлар булдыру. 

8. Беренчел янгын сүндерү чараларын төзек хҽлдҽ тотарга аларга паспорт мҽгълүматлары 

булдырырга. 

9. Тиешле сертификатларсыз  Янгын сүндерү чараларын куллануга юл куймаска. 

10. Беренчел янгын сүндерү чараларын билгелҽнмҽгҽн очракларда  куллануга юл куймаска  

11. Ҽлеге карарны районның рҽсми һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының 

рҽсми  порталда бастырып чыгарырга 

12. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Круглое Поле авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитҽкчесе урынбасары йөклҽргҽ 

 

Авыл җирлеге  җитҽкчесе                                     Э.Р. Низамиева 

 

 

№ 4 нче «09»гыйнвар 2018 ел 

 карарына Кушымта 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының Круглое Поле поселогының гомуми кулланылыштагы 

урыннарында янгын сүндерү беренчел чаралары һҽм янгынга каршы инвентарь Исемлеге 

1. Беренчел янгын сүндерү чараларын урнаштыру өчен Щит*. 

2. 10/9 л/массасы булган порошоклы ут сүндергеч, килограмм (апрельдҽн башлап октябрьгҽ кадҽр))** 

3. Металл чилҽк - 2 данҽ.** 

4. Лом.** 

5. Багор.** 

6. Көрҽк.** 

7. Көрҽк.** 

8. 0,2 куб. метрлы суны саклау өчен сыйдырышлык (апрель аеннан башлап 

октябрь)*** 

 

Искҽрмҽ: 

* Күзҽтү һҽм якын килү өчен уңайлы урында билгелҽнҽ; * щит янында урнашкан янгын сүндерү беренчел 

чаралары; * щит янында урнашкан беренчел янгын сүндерү чаралары. 


