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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан су объект-

ларында кешеләр тормышын саклау 

кагыйдәләрен раслау турында» 2009 ел, 23 

апрель, 256 нчы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы территориясендә 

урнашкан су объектларында кешеләр 

тормышын саклау кагыйдәләренә үзгәреш 

кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан су объектларында кешеләр тормышын саклау 

кагыйдәләрен раслау турында» 2009 ел, 23 апрель, 256 нчы карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 22 март, 233 нче, 2013 ел, 29 

август, 613 нче, 2014 ел, 25 июнь, 435 нче, 2015 ел,  7 август, 577 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан су объектларында кешеләр тормышын саклау 

кагыйдәләренә, түбәндәге эчтәлекле 12 бүлек белән тулыландырып, үзгәреш 

кертергә:  

 
«12. Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан су объектларында 

кешеләр үлеме куркынычында куркыныч дәрәҗәсен билгеләү тәртибе  

 

12.1. Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан су объектларында 

кешеләр тормышы өчен куркыныч туу турында халыкка үз вакытында мәгълүмат 
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бирү максатларында коену сезоны чорында түбәндәге куркыныч дәрәҗәләре 

билгеләнә: 

уртача («зәңгәр»); 

югары («сары»); 

гадәттән тыш югары («кызыл»). 

12.2. Куркыныч дәрәҗәләре түбәндәге шартлар булганда билгеләнә: 

а) уртача («зәңгәр») – һава температурасы Цельсий буенча 13 градустан алып 

21 градуска кадәр;  

б) югары («сары») – һава температурасы Цельсий буенча 21 градустан алып 26 

градуска кадәр; 

в) гадәттән тыш югары («кызыл») – түбәндәге шартларның кимендә берсе 

булганда: 

һава температурасы Цельсий буенча 27 градус һәм югарырак; 

һава температурасы ял һәм бәйрәм көннәрендә Цельсий буенча 21 градустан 

югарырак. 

12.3. Су объектларында кешеләр үлеме куркынычында куркынычның уртача 

(«зәңгәр»), югары («сары») һәм гадәттән тыш югары («кызыл») дәрәҗәләрен 

билгеләү, үзгәртү яки бетерү турында карарлар гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү һәм Татарстан Республикасы муниципаль районнары, шәһәр округлары һәм 

шәһәр җирлекләрендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссияләре 

тарафыннан кабул ителә.  

12.4. Билгеләнгән куркыныч дәрәҗәсенә бәйле Татарстан Республикасы 

муниципаль районнары, шәһәр округлары һәм шәһәр җирлекләре җирле үзидарә 

органнары тарафыннан түбәндәге чараларны үтәү оештырыла: 

а) уртача («зәңгәр») куркыныч дәрәҗәсендә: 

муниципаль берәмлекнең су объектларындагы хәлне, шул исәптән  

метеорология торышын, массакүләм ял урыннарында ял итүчеләрнең саны 

динамикасын көн саен мониторинглау;  

су объектларында үзеңне куркынычсыз тоту турында, шул исәптән 

массакүләм мәгълүмат чаралары аша, шулай ук белешмәлекләр тарату, плакатлар 

урнаштыру юлы һәм бүтән ысуллар белән көн саен халыкка мәгълүмат бирү; 

б) югары («сары») дәрәҗәдә: 

муниципаль берәмлекнең су объектларындагы хәлне, шул исәптән  

метеорология торышын, массакүләм ял урыннарында ял итүчеләрнең саны 

динамикасын көн саен мониторинглау;  

су объектларында үзеңне куркынычсыз тоту турында, җиһазландырылмаган 

урыннарда коену тыелу хакында, шул исәптән массакүләм мәгълүмат чаралары аша, 

шулай ук белешмәлекләр тарату, плакатлар урнаштыру юлы һәм бүтән ысуллар 

белән көн саен халыкка мәгълүмат бирү; 

профилактика эшен көчәйтү, шул исәптән су объектларында гражданнар 

массакүләм ял итү урыннарында, шулай ук пляжар белән җиһазландырылган 

балалар учреждениеләрендә профилактик әңгәмәләр үткәрү; 

в) гадәттән тыш югары («кызыл») куркыныч дәрәҗәсендә: 
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муниципаль берәмлекнең су объектларындагы хәлне контольдә тотуны, шул 

исәптән  метеорология торышын, массакүләм ял урыннарында ял итүчеләрнең саны 

динамикасын мониторинглауны контольдә тотуны көчәйтү;  

су объектларында үзеңне куркынычсыз тоту турында, җиһазландырылмаган 

урыннарда коену тыелу хакында, шул исәптән массакүләм мәгълүмат чаралары аша, 

шулай ук белешмәлекләр тарату, плакатлар урнаштыру юлы һәм бүтән ысуллар 

белән тәүлек дәвамында халыкка системалы мәгълүмат бирү; 

профилактика эшен көчәйтү, шул исәптән су объектларында гражданнар 

массакүләм ял итү урыннарында, шулай ук пляжар белән җиһазландырылган 

балалар учреждениеләрендә профилактик әңгәмәләр үткәрү; 

кертелгән куркыныч дәрәҗәсе турында мәгариф идарәсе органнарына, 

медицина оешмаларына, башкарма хакимият органнарына мәгълүмат бирүне 

оештыру; 

су объектларында вакыйгаларны кисәтү буенча оператив чаралар күрү; 

кирәк булганда Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 

һәм бетерү бердәм дәүләт системасының территориаль ярдәмче системасының 

җирле звеносы көчләрен һәм чараларын су объектларында мөмкин булган 

вакыйгаларга җавап кайтаруга әзерлек хәленә китерү.  

12.5. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм Татарстан Республикасы 

муниципаль районнары, шәһәр округлары һәм шәһәр җирлекләрендә янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссияләре тарафыннан су объектларында 

кешеләр иминлеген тәэмин итүгә юнәлтелгән бүтән өстәмә чаралар күрелә ала. 

12.6. Әлеге Кагыйдәләрнең 12.4 һәм 12.5 пунктларында каралган чаралар кеше 

һәм граждан хокукларын һәм ирекләрен чикләргә тиеш түгел.  

12.7. Куркыныч дәрәҗәсен билгеләү, үзгәртү һәм бетерү турында карар, шулай 

ук куркыныч дәрәҗәсе билгеләнә торган вакытлар турында һәм чикләрендә ул 

билгеләнгән территория кишәрлеге турында мәгълүмат массакүләм мәгълүмат 

чаралары аша халыкка кичектергесез җиткерелергә тиеш.». 
 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


