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Татарстан Республикасы Югары Ослан 

һәм Лаеш муниципаль районнарының 

аерым авыл җирлекләре, шулай ук Казан 

шәһәре муниципаль берәмлеге 

территориясендә аерым янгынга каршы 

режим билгеләү турында  

 

 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссиясенең 2018 елның 25 апрелендәге 2 нче  

беркетмәсенең I бүлеге 8 пунктының «ж» пунктчасын, «Янгын куркынычсызлыгы 

турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы Федераль законның 30 

статьясын, «Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ 

номерлы Федераль законның 25 статьясын  үтәү өчен, шулай ук Казан шәһәрендә 

2018 елда FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын (алга таба – Чемпионат) үткәрү 

чрында янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү максатларында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2018 елның 9 июненнән 7 июленә кадәр Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районының Введенско-Слобода авыл җирлеге, Лаеш муниципаль 

районының Столбище авыл җирлеге һәм Казан шәһәре муниципаль берәмлеге 

территориясендә аерым янгынга каршы режим билгеләргә.  

2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән аерым янгынга каршы режим 

гамәлдә булу чорында авыл җирлекләрендә һәм Казан муниципаль берәмлегендә 

тыярга: 

җирләрнең барлык категорияләрендә коры үлән һәм чүп ягуны, учаклар 

ягуны; исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елда 

Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгын тәэмин итәргә юнәлтелгән 

чаралар турында» 2018 ел, 09 апрель, 215 нче карары белән расланган урман 

кишәрлекләре белән чиктәш Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

урман парклары зоналарында (махсус җиһазландырылган мәйданчыклардан тыш), 
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гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел 

берләшмәләрендә, урман массивларыннан һәм урман паркы зоналарыннан кимендә 

50 метр ераклыкта урнашкан торфлы участокларда, ачык территорияләрдә ачык утта 

(учакта, мангалда) ризык пешерүне; 

Чемпионат үткәрүдә катнашучы объектларга 100 метр ара ераклыгында 1 – 3 

класслы куркынычлы пиротехник әйберләр куллануны.  

4. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгына аерым янгынга каршы режим гамәлдә булу чорында янгын 

куркынычсызлыгы чаралары турында гражданнарга мәгълүмат бирергә.  

5. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре башлыкларына әлеге 

карарның 1 пунктында күрсәтелгәннәрне тәкъдим итәргә: 

халык арасында янгын куркынычсызлыгы чараларын пропагандалау буенча 

эшне планлаштырырга һәм үткәрергә, массакүләм мәгълүмат чаралары белән бу 

юнәлештә багланышлар оештырырга; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль ярдәмче системаның 

муниципаль буыннары көчләре һәм чараларының мөмкин булган янгыннарны 

сүндерүгә әзерлеген тикшерүләр үткәрергә; 

2018 елның 9 июненнән алып 7 июленә кадәр урман-парк зоналарда, 

гражданнар массакүләм ял итү урыннарында, шулай ук Чемпионат үткәрүдә 

катнашучы объектлар янындагы территорияләрдә урман-парк зоналарында, 

гражданнар массакүләм ял итү урыннарында патрульләр оештырырга; 

әлеге карарның 2 пункты үтәлешен тикшерүдә тотуны тәэмин итәргә; 

атна саен башкарылган эш турында Татарстан Республикасы Гражданнар 

оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгына мәгълүмат бирергә.  

6. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгына йөкләргә.  

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                             А.В.Песошин 


