
 
2019 елның язгы-җәйге чорына Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Мәйдан авыл җирлеге территориясендә патруль-
маневрлы төркем төзү турында 

 
Россия Федерациясенең «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында» 1994 елның 21 
декабрендәге 68-ФЗ номерлы Федераль законнары, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы территориясендә янгынга 
каршы махсус режим кертү турында» 2018 елның 26 апрелендәге 289 номерлы 
карары   нигезендә, Мәйдан авыл җирлеге Уставына нигезләнеп, Мәйдан авыл 
җирлеге территориясендә барлык категория җирләрнең торышын һәм табигый 
янгыннарны һәм янгыннарны вакытында контрольдә тотуны тормышка ашыру һәм 
2019 елгы язгы-җәйге янгын куркынычы сезонына профилактика эшләрен башкару 
максатыннан  

                                                    КАРАР БИРӘМ: 
  1. Ведомство карамагындагы территорияне контрольдә тотуны тәэмин итү 

һәм ачыкланган табигать янгыннары учакларына йогынты ясау өчен патруль-
маневрлы төркем төзергә.  

    2. 2019 елның язгы-җәйге янгын куркынычы янаган сезонга төркем 
составын һәм маршрутларын расларга (1 нче кушымта, 2 нче кушымта). 

    3. Төркемнең эш нәтиҗәләре турында Югары Ослан муниципаль районы 
ЕДДС хәбәр итәргә. 

   4. Әлеге карар аңа кул куйган вакыттан үз көченә керә һәм Югары Ослан 
муниципаль районының рәсми сайтында һәм мәгълүмати стендларда халыкка 
игълан ителергә тиеш. 

    5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
Мәйдан  авыл җирлеге  
Башлыгы                             

 В.В.Михеев 
 
 
 
 

   _01.03.2019                                                              № 1 



                                                                                                                                              
Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                                                                 
                                                             Мәйдан авыл җирлеге  

                                                                                                                                      
                                                                                Башлыгының 01.03.2019 елдагы  

                                                                                   1 номерлы карарына  
                                                                                                                 1 нче кушымта 
                                         Патруль-маневрлар төркеме составы 
 

№  Фамилиясе, исеме, атасының 
исеме 

Вазыйфасы, статусы Телефон 
номеры 

1 2 3 4 

1 Михеев Виктор Викторович Мәйдан авыл җирлеге 
Башлыгы-төркем 
җитәкчесе 

89047664731 

2 Маров Николай Николаевич Тракторчы-төркем әгъзасы 89600467137 

3 Малафеев Андрей Александрович Эшсез-төркем әгъзасы 89503243094 

4 Биряльмин Владимир Анатольевич "Зеленодольскгаз» 
эксплуатация-җитештерү 
идарәсе слесаре-төркем 
әгъзасы 

89520305180 

5 Ерандов Андрей Викторович «Сетевая компания» ААҖ 
филиалы Буа электр 
челтәрләре 
электромонтеры-төркем 
әгъзасы 

89033141622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                 

Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                         Мәйдан авыл җирлеге  

                                                                                                                                           
Башлыгының 01.03.2019 елдагы  

                                                               1номерлы карарына  
                                                                             2нче кушымта 

                                                    Патрульлек маршруты 
 

Маршрут  Мәйдан авылы: 
- Кооператив  
- Киров 
- Яңа 
 Беренче май  
- Яшьләр 
- Советская 
Тәмте урманчылыгы: 
- Урман 

 


