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Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Саба шэЬэр жирлегенэ кергэн 
торак пунктларныц гомуми кулланылыштагы 
урыннарында беренчел янгын сундеру чаралары 
исемлеген раслау турында

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шэЬэр жирлеге 
билэмэсендэ янгын куркынычсызлыгын тээмин иту максатында, 1994 елньщ 
21 декабрендэге 69-ФЗ номерлы “Янгын куркынычсызлыгы турында” 
Федераль закон нигезендэ, 2003 елньщ 06 октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы 
“Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруньщ гомуми 
принциплары турында” Федераль закон нигезендэ, 2004 елньщ 28нче 
июлендэ кабул ителгэн 45-ЗРТ номерлы “Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында” Законыньщ 15 номерлы статьясы нигезендэ, Саба шэЬэр 
Башкарма комитеты

1.Расларга: »т*
1.1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шэЬэр 

жирлеге билэмэсендэге гражданнарныц уз милке ( кулланылышта) булган 
биналар Ьэм корылмаларда булырга тиешле беренчел янгын сундеру 
чаралары Ьэм янгынга каршы инвентарь исемлеген (кушымта итеп бирелэ).

1.2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шэЬэр 
жирлеге билэмэсендэге торак пунктларныц гомуми файдалануда 
кулланылышта булган урыннарда булырга тиешле беренчел янгын сундеру 
чаралары Ьэм янгынга каршы инвентарь исемлеген (кушымта итеп бирелэ).

2. Оешма Ьэм учреждение житэкчелэренэ, милек тёренэ бэйсез 
рэвештэ тэкъдим итэргэ:

2.1. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдэлэре Ьэм жирле узидарэ 
органнары тарафыннан расланган исемлек нигезендэ, беренчел янгын 
сундеру чаралары Ьэм янгынга каршы инвентарь белэн тээмин итэргэ;
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2.2. Беренчел янгын сундеру чараларын Ьэм янгынга карты 
инвентарьны урнаштырган щитны бина Ьэм корылмаларньщ тышкы ягына 
урнаштырырга;

2.3. Беренчел янгын сундеру чараларын Ьэм янгынга каршы 
инвентарын Ьэркем ала алырлык булуын тээмин итэргэ, беренчел янгын 
сундеру чараларын, аларныц паспорт мэгълумате нигезендэ тезек хэлдэ 
тотарга, тиешле сертификатлары булмаганда куллануга юл куймаска Ьэм 
янгынга каршы инвентарьны тиешле булмаган очракта кулланмаска;

2.4. Беренчел янгын сундеру чараларын Ьэм янгынга каршы 
инвентарьны сатып алу, ремонтлау, саклау Ьэм кулланышка эзер торуына 
жаваплы затны билгелэргэ.

3. Милкендэ (файдалануда) биналары Ьэм корылмалары булган 
гражданнарга:

3.1. Расланган нигезлэмэ нигезендэ беренчел янгын сундеру чараларын 
Ьэм янгынга каршы керэш инвентарьларын булдырырга;

3.2. Беренчел янгын сундеру чараларын житештеруче завод 
житэкчелегенен эксплуатациялэу нигезендэ куллану чиген карап тотарга.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълуматлар 
турындагы рэсми порталында мэгълумати-телекоммуникацион “Интернет” 
челтэрендэ http://pravo.tatarstan.ru адресына Ьэм Саба муницпаль районы 
Саба шэЬэр жирлегенен рэсми сайтына bttp://saby.tatarstan.ru/simet. 
урнаштырырга.

Саба шэЬэр Башкарма 
комитеты житэкчесе

http://pravo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районы 

Саба шэЬэр Башкарма комитетыныц
21.05.2018 № 49 карары белэн 

РАСЛАНДЫ

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шэЬэр 
жирлеге билэмэсендэге милектэ ( файдалануда) биналары Ьэм 

корылмалары булган гражданиарга, биналарда Ьэм корылмаларда 
булырга тиешле беренчел янгын сундеру чаралары Ьэм янгынга

каршы инвентарь исемлеге.

№
п/п

Биналар Ьэм 
корылмаларныц 

атамасы

Сакланучы
мэйдан

Янгын сундеру Ьэм янгынга каршы инвентарь 
(штук)

Порошоклы 
огнетушитель ОП- 

4 (яки шуна 
охшаш)

Песок белэн 
ящик 

0,5 куб. м 
сыйдырышлы.

Мичкэ 
белэн су 

Ьэм чилэк

Багор,
балта,
керэк

1
Дачалар Ьэм 

даими яшэу очен 
биналар

Бина К*) 1(*) 1,и
(*)

2 Даими яшэу очен 
шэхси йортлар

Бина 1 1(*) 1,1,1

3 Шэхси гараж Гараж 1 и - и

4 Купфатирлы 
торак йорт

Фатир 1 U

Искэрмэ:
1. ( * ) яшэу чоры белэн билгелэнэ (жэйге вакыт)
2. Коридор тибындагы торак йортларда Ьэр катка кимендэ ике огнетушитель 

билгелэнэ.
3. Коридорларда урнаштырылган ут сундеру чаралары, кешелэрне куркынычсыз 

эвакуациялэудэ комачауламаска тиеш. Аларны куренекле урыннарында бинадан чыгу 
юлында 1,5 м. югарылыкта урнаштырырга кирэк.

4. Огнетушительлэрне Ьэрчак карап торырга, алар тозек хэлдэ Ьэм тутыртылган 
булырга тиеш.



Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районы 

Саба шэЬэр Башкарма комитетыньщ
21.05.2018 № 49 карары белэн 

РАСЛАНДЫ

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шэЬэр 
жирлеге билэмэсендэге торак пунктларнын, гомуми файдалануда 

кулланышта булган урыннарны беренчел янгын сундеру чаралары Ьэм 
янгынга каршы инвентарьлэре белэн жиИазландыруны тээмин итуне

тэкъднм иткэн исемлек

№ п/п Механикалаштырылмаган корал Ьэм инвентарь, 
беренчел янгын сундеру чаралары атамасы

Янгынга каршы щитньщ 
комплектация нормалары

1 Огнетушители (тэкъдим ителэ):
- Ьавалы-кубекле (ОВП) 10 л. сыйдырышлы,
- порошоклы (ОП)

2

- ОГТ-Ю/9 1
- ОП-5/4 2

2 Лом 1
3 Чилзк 1
4 Багор 1
5 Асбестлы полотно, тупас йон тукыма яки войлож 

(кошма, янмый торган материалдан тукыма) 
кимендэ 1x1 м улчэмле

1

6 Штыклы корэк 1


