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2019 елгы язгы ташу чорында 

Питрҽч муниципаль районы 

халкын һҽм территориясен саклау 

чаралары турында  

 

 2019 елгы язгы ташу чорында гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм халыкны, 

хуҗалык һҽм торак объектларын, гидротехник корылмаларны, юлларны һҽм 

кҥперлҽрне саклау максатларында һҽм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 елгы язгы ташу чорында Татарстан Республикасы халкын һҽм 

территориясен саклау чаралары турында» 2018 елның 14 февралендҽге 85 номерлы 

карарын ҥтҽҥ йөзеннҽн Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирҽ: 

1. 2019 елда Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ язгы ташуга каршы 

чараларны гамҽлгҽ ашыру буенча эшче төркем составын (килешҥ буенча) расларга. 

2. 2019 елгы язгы ташу чорында Питрҽч муниципаль районы халкын һҽм 

территориялҽрен яклау чаралары планын (алга таба – План) расларга. 

3.Муниципаль район оешмалары, предприятиелҽре һҽм учреждениелҽренең 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ һҽм янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ 

комиссиялҽренҽ: 

- План чараларының ҥтҽлешен тҽэмин итҥ; 

- халыкны һҽм территориялҽрне язгы ташуның тискҽре нҽтиҗҽлҽреннҽн саклау 

буенча чаралар ҥткҽрҥне контрольдҽ тотуны тҽэмин итҽргҽ. 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча территориаль 

ярдҽмче системасы турында» 10.11. 2004 елның 480 нче карары нигезендҽ барлыкка 

килгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ буенча эшлҽр белҽн җитҽкчелек итҽргҽ.  

- 2019 елның 1 апреленҽ кадҽр Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 

эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгына 2019 елның 1 июненҽ кадҽр язгы 

ташу нҽтиҗҽлҽре турында планны гамҽлгҽ ашыру турында мҽгълҥмат тапшырырга. 

4.Муниципаль район оешмалары, предприятие һҽм учреждениелҽре 

җитҽкчелҽренҽ тҽкъдим итҽргҽ: 

- 2019 елгы су ташуның тискҽре нҽтиҗҽлҽрен кисҽтҥ буенча План чараларының 

ҥтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 
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- биналарны һҽм корылмаларны, склад һҽм башка биналарны, юлларны, 

кҥперлҽрне һҽм гидротехник корылмаларны су баскан вакытта су басуны кисҽтҥче 

кичектергесез чаралар ҥткҽрҥгҽ аерым игътибар юнҽлтеп, аларның ҥтҽлешен даими 

контрольдҽ тотуны оештыру; 

- югары су ташу чорына җаваплы хезмҽткҽрлҽрнең тҽҥлек буе кизҥ торуын 

оештырырга. 

5.Авыл җирлеклҽре башкарма комитетлары җитҽкчелҽренҽ, 2019 елның 20 

мартыннан башлап, язгы ташу тҽмамланганчы, көн саен 8 (84367)31112 телефоны 

буенча «Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау идарҽсе» МКУ бердҽм дежур-

диспетчерлык хезмҽтенҽ  язгы ташуга ҽзерлек һҽм ҥтҽлеш буенча кҥрелҽ торган 

чаралар турында хҽбҽр итҽргҽ. 

6. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥземдҽ калдырам. 

 

 

Муниципаль район башкарма  

комитеты җитҽкчесе                                                                     А. В. Хҽбибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Мингалиев И.М. 

 3-11-12  

               

 

 

 

 



         

Муниципаль район башкарма          

комитеты карары белҽн расланган 

                                                                                 « ___» _________2019 ел,  №  ____ 

 

2019 елда Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районында язгы ташуга 

каршы чараларны гамҽлгҽ ашыру буенча Питрҽч муниципаль районының  

эш төркеме составы 

                                                                                                          

№ 

п/п 

Фамилиясе, исеме, 

атасының исеме 

Билҽгҽн вазыйфасы 

1. Хҽбибуллин Альберт 

Валерьевич 

Эш төркеме җитҽкчесе, муниципаль район башкарма 

комитеты җитҽкчесе, Питрҽч муниципаль районы ПБ 

КЧС рҽисе 

2. Волков Владимир  

Александрович 

Эш төркеме җитҽкчесе урынбасары, Питрҽч муниципаль 

районы янгын саклау гарнизоны башлыгы – эчке хезмҽт 

майоры 

Эшче тҿркем ҽгъзалары: 
3. Ҽхҽтов Мидхҽт  

Ринатович 

Питрҽч муниципаль районы ЮХИДИ бҥлеге башлыгы 

4. Сабиров Ирек Расулович  Питрҽч муниципаль районы авыл хуҗалыгы һҽм азык-

төлек идарҽсе башлыгы 

5. Зҽйнуллин Рамил 

Рөстҽмович 

Питрҽч РЭГСы башлыгы 

6. Игнатьева Галина  

Васильевна 

«Роспотребнадзор» ның Саба районы территориаль 

бҥлеге башлыгы урынбасары 

7. Нигъмҽтуллина Гөлнара 

Ҽнҽсовна 

Татарстан Республикасы Гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

министрлыгының Гражданнар оборонасы өлкҽсендҽ 

Питрҽч муниципаль районы буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ 

ашыру бҥлегенең ҽйдҽҥче консультанты  

8. Шҽйхетдинов Рамил 

Рҽшидович 

Муниципаль район башкарма комитеты җитҽкчесе 

урынбасары 

9 Разов Марат Илфатович Питрҽч РЭС башлыгы 

10 Садовников Александр 

Георгиевич 

«Пресс» ҖЧҖ директоры 

11 Вафин Марсель Марсович «Капиталь төзелеш ҥзҽге»  муниципаль унитар 

предприятиесе башлыгы 

12. Төхвҽтов Марат 

Рафаэлович 

«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының 

«Кулайский» ДРСУ башлыгы 

13 Шҽйхисламов Азат 

Сөлҽйманович 

Муниципаль район башкарма комитеты җитҽкчесенең 

социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары 

14 Сибгатуллин Илнар 

Илдарович 

Питрҽч районы электр челтҽре башлыгы 

15. Рафиков Али Фатыйхович Питрҽч авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе  

җирлек башлыгы 

16. Хҽйбуллов Ҽмир 

Иршатович 

«Теплострой» ҖЧҖ директоры»  

17. Ҥткельбаев Ринат 

Илгизович 

«Питрҽч РҤХ» ДАССО ның баш табибы 

 

 



Муниципаль район башкарма          

комитеты карары белҽн расланган 

                                                                                 « ___» _________2019 ел,  №  ____ 
       

2019 елгы язгы ташу чорында Питрҽч муниципаль районы халкын һҽм 

территориясен саклау чаралары планы 

 

№ Чаралар исеме Үтҽлеш 

вакыты 

Башкаручылар 

1. 2019 елгы язгы ташуга ҽзерлек мҽсьҽлҽсе 

буенча ПБ КЧС утырышын ҥткҽрҥ. Язгы 

ташу нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып ҥткҽрелгҽн 

ташуга каршы чараларны бҽялҽҥ. 

20.03.2019 

кадҽр 

МР  КЧС ПБ рҽисе 

2. Питрҽч муниципаль районының 2019 елгы 

язгы ташуга ҽзерлек паспортын эшлҽҥ һҽм 

ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы 

белҽн килештерҥ. 

01.03.2019 

кадҽр 

Питрҽч муниципаль районы янгын 

саклау гарнизоны башлыгы ДДС 

диспетчеры 

3. Язгы чорда м. р. территориясендҽ язгы ташу 

белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

булдырмау һҽм бетерҥ буенча оператив 

планны төзҽтҥ («Язгы ташу» планы) һҽм 

аны ҥтҽҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көч һҽм 

чараларны оештыру. 

01.03.2019 

кадҽр 

Питрҽч муниципаль районы янгын 

саклау гарнизоны башлыгы, МР 

җитҽкчелҽре  

 

4. 2019 елгы язгы ташуга муниципаль район 

оешмалары, предприятиелҽре һҽм 

учреждениелҽрен ҽзерлҽҥ буенча 

чараларның ҥтҽлешен тикшерҥ графигын 

төзҥ 

10.03.2019 

кадҽр  

Питрҽч муниципаль районы янгын 

саклау гарнизоны башлыгы, МР 

җитҽкчелҽре  

 

5. Автоюлларда кҥперлҽрне, юлсызлыктан 

килҥ юлларын җимерергҽ мөмкин булган 

муниципаль район торак пунктларында 

беренче чиратта кирҽкле товарларның сҽҥдҽ 

нокталарында запастагы булуны контрольдҽ 

тотуны оештыру. 

15.03.2019 

кадҽр   

Питрҽч муниципаль районы янгын 

саклау гарнизоны башлыгы, 

муниципаль районның сҽҥдҽ һҽм 

җҽмҽгать туклануы хезмҽте, МР 

башкарма комитеты 

 

6. Язгы ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

килеп чыкканда, шул исҽптҽн «Вперед» 

(Алга) газетасы аша ҥз-ҥзеңне тоту 

кагыйдҽлҽрен халыкка җиткерҥ 

ташу чорына 

кадҽр 

Питрҽч муниципаль районы янгын 

саклау гарнизоны башлыгы, 

«Вперед» (Алга) газетасы редакциясе  

7. Муниципаль район авыл җирлеклҽре 

башкарма комитетларына кисҽтҥ һҽм 

ташуга каршы чараларны ҽзерлҽҥдҽ һҽм 

ҥткҽрҥдҽ оештыру-методик ярдҽм кҥрсҽтҥ. 

ташу чорына 

кадҽр 

Муниципаль районның КЧС ПБ эш 

төркеме.  Муниципаль районның 

янгын саклау гарнизоны башлыгы. 

Татарстан Республикасы Гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр министрлыгының 

Гражданнар оборонасы өлкҽсендҽ 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру 

бҥлегенең ҽйдҽп баручы 

консультанты ( алга таба – Питрҽч 

муниципаль районы буенча ҽйдҽп 

баручы консультант) ) 

8. Язгы ташуга ҽзерлек һҽм ҥткҽрҥ 

мҽсьҽлҽлҽре буенча методик һҽм практик 

ярдҽм кҥрсҽтҥ максатыннан, ТР ГТХМ 

хезмҽткҽрлҽренең, КЧС эш төркеме 

ҽгъзаларының, муниципаль районның торак 

пунктларына керҽ торган янгын саклау 

20.03.2019 

кадҽр 

Муниципаль районның КЧС ПБ эшче 

төркеме, муниципаль районның 

янгын саклау гарнизоны башлыгы. 

ҽйдҽп баручы консультант 



гарнизонының чыгуларын оештыру. 

9. Муниципаль районның су объектларында су 

дҽрҽҗҽсен, авария хҽлендҽге ГТСНЫҢ 

торышын контрольдҽ тоту өчен вакытлыча 

кҥзҽтҥ челтҽре (гидрологик постлар) 

эшлҽвен оештыру. 

ташу 

чорында 

Авыл җирлеклҽре башкарма 

комитетлары җитҽкчелҽре (килешҥ 

буенча). Муниципаль районның 

янгын саклау гарнизоны башлыгы 

9. ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгында 

көтелҥче су ташу, Мишҽ елгасына һҽм 

ГТСТА максималь дҽрҽҗҽдҽге су фаразын 

бирҥ. 

ташу 

чорында 

ОД ЕДДС МР 

8. «Язгы ташу чорында КЧС карарларын 

эшлҽҥ, аның нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ һҽм 

Питрҽч авыл җирлеге территориясендҽ 

халыкның иминлеген өйрҽтҥ» темасына 

штаб уку кҥнегҥлҽре ҥткҽрҥ 

31.03.2019 

кадҽр 

МР ПБ КЧС ҽгъзалары, Питрҽч 

муниципаль районы ҼСҼФ янгын 

саклау гарнизоны башлыгы, Питрҽч 

авыл җирлеге. 

9. Язгы ташу суларын су басу мөмкин булган 

зоналардан халыкны, авыл хуҗалыгы 

хайваннарын һҽм матди кыйммҽтлҽрне 

шҽхси эвакуациялҽҥ (отселения) планнарын, 

яисҽ дулкыннарны ачыклау. 

01.04.2019 

кадҽр 

Питрҽч муниципаль районының 

янгын саклау гарнизоны башлыгы.  

Авыл җирлеклҽре башкарма 

комитетлары җитҽкчелҽре 

9. МР ПБ КЧС һҽм халыкка хҽбҽр итҥ 

системасының эшкҽ сҽлҽтлелеген тикшерҥ. 

15.03.2019 

кадҽр 

МР ПБ КЧС Рҽисе муниципаль 

районның янгын саклау гарнизоны 

башлыгы, РУЭС башлыгы  

10. Су басу зонасына керҥче торак пунктлар 

белҽн радиоэлемтҽ оештыру. 

15.03.2019 

кадҽр 

РУЭС, муниципаль район янгын 

саклау гарнизоны башлыгы, авыл 

җирлеклҽре башкарма комитетлары, 

муниципаль район бердҽм энергетика 

системасы җитҽкчелҽре 

11. Сыек калдыклар җыю, агу химикатлары һҽм 

чистарту корылмаларын саклау 

урыннарында өске суларның сыйфатын 

контрольдҽ тотуны оештыру.  

ташу 

чорында 

ТР авыл хуҗалыгы һҽм азык-төлек 

министрлыгының Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-төлек идарҽсе 

12. Муниципаль районның янгын саклау 

гарнизонының оператив җавап бирҥ 

төркеменең ҽзерлеген Формалаштыру һҽм 

тҽэмин итҥ  

15.03.2019 

кадҽр 

Муниципаль районның янгын саклау 

гарнизоны башлыгы 

13 Язгы ташу аркасында килеп чыккан 

гадҽттҽн тыш хҽл вакытында ҥз-ҥзеңне тоту 

кагыйдҽлҽрен халыкка җиткерҥ. 

ташу чорына 

кадҽр. 

Муниципаль районның янгын саклау 

гарнизоны башлыгы, авыл 

җирлеклҽре башкарма комитетлары 

җитҽкчелҽре (килешҥ буенча) 

14. Язгы чорда Питрҽч муниципаль районы 

территориясендҽ язгы ташу кҥренешлҽре 

белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽл нҽтиҗҽлҽрен 

булдырмау һҽм бетерҥ буенча оператив 

планны («Язгы ташу» планы) ҥзгҽртҥ, аны 

ҥтҽҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көч һҽм 

чараларның ҥзара хезмҽттҽшлеген оештыру. 

15.03.2019 

кадҽр 

Муниципаль район башкарма 

комитеты, ПБ КЧС комиссиясе 

15. ГТСДА гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм 

бетерҥ өлкҽсендҽ мҽгълҥмат җыю һҽм 

эшкҽртҥне гамҽлгҽ ашыру, шулай ук 

кызыксынган ведомстволар һҽм оешмалар 

белҽн бу мҽгълҥмат алмашу. 

ташу чорына 

кадҽр 

Муниципаль районның янгын саклау 

гарнизоны башлыгы, м.р. ҽйдҽп 

баручы консультант . Авыл 

җирлеклҽре башкарма комитетлары 

җитҽкчелҽре (килешҥ буенча) 

Гамҽли чаралар 

1. Гидротехник корылмалар (буалар, 

плотиналар) ҽзерлҽҥ буенча эшлҽрне 

10.03.2019 

кадҽр 

ГТС җитҽкчелҽре - милекчелҽр  

(буа) 



максималь кҥлҽмдҽ кар суларын ҥткҽрҥгҽ 

оештыру. 

2. Авария хҽлендҽ булган яки авария хҽлендҽ 

булган гидротехник корылмаларны 

комплекслы тикшерҥ. Ачыкланган 

җитешсезлеклҽрне бетерҥ буенча тиешле 

җитҽкчелҽргҽ тикшерҥлҽр һҽм кҥрсҽтмҽлҽр 

ҽзерлҽҥ. 

Язгы ташу 

башлангачы 

һҽм язгы 

ташу 

чорында  

 

МР ПБ КЧС комиссиясе, муниципаль 

районның янгын саклау гарнизоны 

башлыгы, авыл җирлеклҽре 

башкарма комитетлары, муниципаль 

район буенча ГХД җитҽкчелҽре. 

3 Электр белҽн тҽэмин итҥнең автоном резерв 

чыганакларының эшкҽ сҽлҽтлелеген 

тикшерҥ («Теплострой» ҖЧҖ базасында) 

25.03.2019 

кадҽр һҽм 

язгы ташу 

чорында  

Муниципаль район башкарма 

комитеты, МР ПБ КЧС комиссиясе, 

муниципаль районның янгын саклау 

гарнизоны башлыгы 

4 Ашыгыч авария - торгызу эшлҽрен ҥткҽрҥ 

очрагына йөзҥ чараларын, инженер, юл – 

төзелеш һҽм башка кирҽкле техниканы 

ҽзерлҽҥ, аны ягулык-майлау материаллары 

белҽн тҽэмин итҥ. 

20.03.2019 

кадҽр 

Муниципаль район башкарма 

комитеты. МР ПБ КЧС рҽисе, 

муниципаль районның янгын саклау 

гарнизоны башлыгы, авыл 

җирлеклҽре башкарма комитетлары 

җитҽкчелҽре, җҽлеп ителҽ торган 

оешма җитҽкчелҽре 

5 Язгы ташу суларын су басу өчен элҽгҽ 

торган авыл хуҗалыгы объектларын һҽм 

ҥлҽт базларын тикшерҥ. 

20.03.2019 

кадҽр 

МР ПБ КЧС, Питрҽч районы дҽҥлҽт 

ветеринария берлҽшмҽсе, авыл 

хуҗалыгы һҽм азык-төлек идарҽсе, 

авыл хуҗалыгы оешмалары 

җитҽкчелҽре, авыл җирлеклҽре 

башкарма комитетлары җитҽкчелҽре 

6 Район юлларында максималь кҥлҽмдҽ кар 

суларын ҥткҽрҥ өчен су торбаларын, 

каналларны, яңгыр сулары канализациясе 

корылмаларын чистарту буенча чаралар 

ҥткҽрҥне оештыру 

Язгы ташу 

башлангачы 

һҽм язгы 

ташу 

чорында  

«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны 

филиалының «Кулаевский» ДРСУ,  

МУП «ЦКС», авыл җирлеклҽре 

башкарма комитетлары җитҽкчелҽре,  

7 Су басу куркынычы зонасына керҥче электр 

белҽн тҽэмин итҥ, газҥткҽргечлҽр һҽм 

элемтҽ линиялҽрен, трансформатор 

подстанциялҽрен, газ бҥлҥ төеннҽрен 

тикшерҥне ҥткҽрҥ. Аларны эксплуатациялҽҥ 

буенча куркынычсызлык чараларын кабул 

итҥ 

25.03.19 

кадҽр һҽм 

язгы ташу 

чорында  

 

РЭС, РУЭС, РЭГС җитҽкчелҽре 

8 Кҥперне тикшерҥ һҽм ныгыту, материаллар 

һҽм чаралар ҽзерлҽҥ, аларны торгызу өчен. 

Вакытлыча кҥчҥ һҽм кҥчҥ урыннарын 

билгелҽҥ. 

Язгы ташу 

башлангачы 

һҽм язгы 

ташу 

чорында  

«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны 

филиалының «Кулаевский» ДРСУ, 

авыл җирлеклҽре башкарма 

комитетлары җитҽкчелҽре, 

9 Су басу куркынычы булган зонага керҽ 

торган торак биналардан һҽм 

корылмалардан  

25.03.2019 

кадҽр һҽм 

язгы ташу 

чорында  

МУП «ЦКС», руководители 

исполкомов сельских поселений, 

руководители хозяйств 

10 Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ һҽм аларның 

нҽтиҗҽлҽрен матди-техник чаралар, инерт 

һҽм сорбирующих материаллар запасларын 

булдыру 

20.03.2019 

кадҽр 

«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны 

филиалының «Кулаевский» ДРСУ,  

МУП «ЦКС», авыл җирлеклҽре 

башкарма комитетлары җитҽкчелҽре, 

муниципаль район оешмалары, 

предприятиелҽре һҽм 

учреждениелҽре җитҽкчелҽре. 

11 Эчҽргҽ яраклы суның сыйфатына санитар-

эпидемиологик контрольне оештыру, ачык 

ташу 

чорында 

"Татарстан Республикасы Гигиена 

һҽм эпидемиология ҥзҽге» Федераль 



су чыганакларының, су алу 

җайланмаларының, су басу урыннарында 

халыкны эчҽ торган су белҽн тҽэмин итҥ 

өчен файдаланыла торган суның торышын 

оештыру 

дҽҥлҽт сҽламҽтлек саклау 

учреждениесенең Саба районы 

филиалы бҥлеге 

12 Су басу һҽм су басу вакытында зыян 

кҥрҥчелҽргҽ медицина ярдҽме кҥрсҽтҥне 

оештыру буенча ҽзерлек эшлҽрен ҥткҽрҥ. 

Ҥзҽк район хастаханҽсендҽ, табиб 

амбулаториялҽрендҽ, ФАПларда 

медикаментлар резервын булдыру 

01.04.2019 

кадҽр 

"Питрҽч РҤХ» ДАССОның баш 

табибы, ФАПлар мөдирлҽре 

13 Аеруча куркыныч урыннарда интенсив 

ташу фаразланган очракта инженер саклау 

корылмаларына кҥзҽтчелекне көчҽйтҥ 

тҽҥлек буе кизҥ тору һҽм хҽбҽр итҥ һҽм 

элемтҽнең ышанычлы системасын 

оештыруга кадҽр 

Язгы ташу 

башлангачы 

һҽм язгы 

ташу 

чорында  

 

Оешмалар куллана торган 

гидротехник корылмаларның 

милекчелҽре, МР ПБ КЧС эш 

төркеме. 

14. Боз тыгылу һҽм яну барлыкка килҥне 

кисҽтҥ, бозны ваклауны оештыру, бөтен 

фронт буенча су агызу тишҥлҽре аша боз 

оешмаларын юкка чыгару гидротехник 

корылмалары 

ташу 

чорында 

Оешмалар куллана торган 

гидротехник корылмаларның 

милекчелҽре, МР ПБ КЧС эш 

төркеме. 

15. Су басу зоналарына кергҽн торак 

биналардан һҽм халыкның яшҽешен тҽэмин 

итҥ системалары объектларыннан талпын су 

бирҥ буенча эшлҽрне оештыру. Халыкны 

энергия белҽн тҽэмин итҥнең резерв 

чыганаклары белҽн тҽэмин итҥ. 

25.03.2019 

кадҽр һҽм 

язгы ташу 

чорында  

 

МР ПБ КЧС, МУП «ЦКС», авыл 

җирлеклҽре башкарма комитетлары 

җитҽкчелҽре, оешма, предприятие 

һҽм учреждение җитҽкчелҽре  

16 Эчҽ торган суның сыйфаты начарланганда 

ашыгыч чаралар кҥрҥ өчен 

предприятиелҽрдҽ су ҽзерлҽҥ өчен 

зарарсызландыручы чараларның өстҽмҽ 

запаслары булдыруны тҽэмин итҥ 

25.03.2019 

кадҽр һҽм 

язгы ташу 

чорында  

 

«Теплострой» ҖЧҖ, МР КЧС эш 

төркеме  

 

Контроль чаралар 
1. Торак-коммуналь, юл, энергетика, медицина 

хезмҽтлҽре җитҽкчелҽрен язгы ташу чорына 

ҽзерлек турында тыңлау 

25.03.2019 

кадҽр 

 

ПБ КЧС комиссиясе 

2. Питрҽч муниципаль районы 

территориясендҽ язгы ташу барышы 

турында халыкка вакытында хҽбҽр итҥ 

Язгы ташу 

башлангачы 

һҽм язгы 

ташу 

чорында  

 

МР ПБ КЧС комиссиясе, оператив 

дежур ЕДДС, Питрҽч муниципаль 

районы янгын саклау гарнизоны 

башлыгы, авыл җирлеклҽре 

башкарма комитетлары җитҽкчелҽре, 

җирле массакҥлҽм мҽгълҥмат 

чаралары 

3 Эчҽргҽ яраклы суның сыйфатына, ачык су 

чыганаклары, халыкны эчҽ торган су белҽн 

тҽэмин итҥ өчен файдаланыла торган су 

чыганаклары торышына санитар-

эпидемиологик контрольне оештыру 

10.05.2019 

кадҽр 

«Татарстан Республикасы Гигиена 

һҽм эпидемиология ҥзҽге» Федераль 

дҽҥлҽт сҽламҽтлек саклау 

учреждениесенең Саба районы 

филиалы бҥлеге  

 

 

Муниципаль район башкарма комитетының  

эшлҽр идарҽчесе                                                                                   Г. З. Газизуллина 

 



 

 

 

 

 

                                                                            
Муниципаль район башкарма          

комитеты карары белҽн расланган 

                                                                                 « ___» _________2019 ел,  №  ____ 

       
 

2019 елның язгы чорында язгы ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне булдырмау һҽм бетерү буенча Питрҽч муниципаль 

районының эш планы 

 («Язгы ташу – 2019» планы) 
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

Кулланыла торган терминнар 
 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр (ЧС) - бу куркыныч табигать кҥренешлҽре яки табигый 

бҽла-казалар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн, кеше корбаннары, кешелҽрнең 

сҽламҽтлегенҽ зыян, шактый матди югалтулар һҽм халыкның тормыш эшчҽнлеге 

шартларын бозу нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн хҽл. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү – бу табигый характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр килеп чыкканда язгы ташу чорында суның югары дҽрҽҗҽсе белҽн бҽйле 

булган авария-коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽр, кешелҽрнең тормышын һҽм 

сҽламҽтлеген саклауга, матди югалтуларны киметҥгҽ, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

зоналарын локальлҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасы - гадҽттҽн тыш хҽл булган территория 

(территория участогы). 

Куркыныч гидрологик күренеш - суның югары дҽрҽҗҽсе белҽн озатылган 

куркыныч гидрологик кҥренеш (су ташу, ташу, затор, зажор, нагон, су басу). 

Су басу - бу җир катламының теге яки бу биеклектҽге су катламы. «Су басу» 

термины, кагыйдҽ буларак, аларда урнашкан торак пунктлары, хуҗалык объектлары 

булган яр буе территориялҽре торышын тасвирлау өчен кулланыла. 

Су басу (Наводнение) - бу елгада су дҽрҽҗҽсе, сусаклагычлар, кҥллҽр яки 

диңгез арту нҽтиҗҽсендҽ җирлҽрне су белҽн бик нык су басу. 

Су агымы (Сток воды) - нинди дҽ булса интервал вакыттан соң елганың 

биклҽвеч аша аккан су кҥлҽме. 

Боз торгынлыгы (Затор льда) - елганың тере кисҥен каплый торган һҽм боз 

җыелган урында һҽм кайбер участокта су дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҽ торган ҥзҽндҽ боз җыелу. 

Боз торгынлыгы (Зажор льда) - җыелган урында һҽм кайбер участокта су 

дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥне кҥздҽ тоткан елга ҥзҽнендҽ боз материалы (боз кисҽклҽре, ярдагы 

калдыклар, зур булмаган бозлар) җыелу. 

Су куу (куыш күренешк) (Нагон воды (нагонное явление) - су өслегенҽ җил 

йогынтысы аркасында килеп чыккан суның дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ.  



Суның югары дҽрҽҗҽдҽсе - конкрет торак пунктлар һҽм хуҗалык объектлары 

өчен гидрометеорология идарҽсе тарафыннан билгелҽнгҽн аеруча куркыныч (критик) 

су дҽрҽҗҽлҽреннҽн артып китҥ.  

Су басу - термин, кагыйдҽ буларак, җир өстен су баскан очракта, табигый яки 

техноген характердагы сҽбҽплҽр аркасында грунт сулары кҥтҽрелҥ нҽтиҗҽсендҽ 

кулланыла. 

Гидротехник корылма - технологик яки хуҗалык мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ өчен 

кулланыла торган буа, дамба, ирригацион һҽм башка корылмалар. 

 

1.1. Билгелҽү һҽм билгелҽнеш планы, планлаштырылган чаралар 

максатлары  

 

2019 елның язгы чорында Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы территориясендҽ язгы ташу күренешлҽре белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне булдырмау һҽм бетерү буенча Питрҽч муниципаль районының эш 

планы («Язгы ташу» планы) – бу гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычын 

мөмкин кадҽр киметҥгҽ, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽл зонасында булган кешелҽрнең 

тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклауга, матди югалтуларны киметҥгҽ һҽм табигый 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽл нҽтиҗҽлҽрен бетерҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру һҽм 

гамҽли чаралар комплексы.  

Питрҽч муниципаль районының «Язгы ташу» планы:  

язгы чорда Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ язгы ташу белҽн бҽйле 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне булдырмау һҽм бетерҥ буенча чараларны вакытында оештыру 

өчен; 

 су басу очракларына зыянны булдырмау һҽм бетерҥ, биналарның, гидротехник 

корылмаларның, торак һҽм торак булмаган фондларның, башка матди 

кыйммҽтлҽрнең сакланышын тҽэмин итҥ максатларында; 

су баса торган территориялҽрнең (торак пунктларның) һҽм гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ, халыкны яклау өлкҽсендҽ тормыш тҽэмин итҥ 

объектларының җитҽкче составын һҽм белгечлҽрен ҽзерлҽҥ; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне исҽпкҽ алуны һҽм билгелҽҥне оештыру ; 

язгы ташу чорында халыкны һҽм икътисад объектларын яклауны тҽэмин итҥ 

өчен эшлҽнде. 

Ҽлеге план «Язгы ташу - 2019 планын гамҽлгҽ керткҽндҽ гамҽли чараларны 

ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган предприятие һҽм оешма һҽм җирле ҥзидарҽ органнары 

җитҽкчелҽренең җаваплылыгын билгели, алар алдында торган бурычларны, шулай ук 

кул астында эшлҽҥче көчлҽрне һҽм чараларны җҽлеп итҥ тҽртибен билгели. 

 

1.2 план чараларын раслау һҽм үтҽү тҽртибе 

«Язгы ташу» буенча оператив план «Питрҽч муниципаль районы 

гражданнар яклау идарҽсе» МКУ тарафыннан эшлҽнде һҽм План чараларын ҥтҽҥ 

өчен җҽлеп ителҽ торган идарҽ һҽм оешма җитҽкчелҽре белҽн килештерелде, 

Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан расланды.  

Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ көндҽлек эшчҽнлек 

вакытында тҥбҽндҽге превентив чаралар ҥткҽрелҽ: 

- кар суларын кабул итҥгҽ яңгыр сулары канализациясен ҽзерлҽҥ; 



- кар һҽм боздан яңгыр суларын, кюветларны, кҥперлҽрне, юлны, юлларны, 

кар суларын ҥткҽрҥ өчен юллар астындагы торбаларны вакытында чистарту; 

- дамбасларның, кҥперлҽрнең терҽге торышын тикшерҥ (кирҽк булганда 

аларны ныгыту буенча чаралар ҥткҽрҥ); 

- кҥперлҽр янында елга аша ҥз территориялҽрендҽ бозны авариясез уздырып 

җибҽрҥне тҽэмин итҥ; 

- җҽяҥлелҽр һҽм техника хҽрҽкҽтен оештыру өчен, кар суларыннан су басу 

кҥздҽ тотыла торган участоклар аша кирҽкле кҥлҽмдҽ материал ҽзерлҽҥ;  

- биналарның тҥбҽлҽрен кардан чистарту, подвал биналарын һҽм техник 

идҽннҽрне су басудан саклау, желобларны һҽм су агу торбаларны боздан чистарту; 

- районнарда су басу ихтималы булган электр тапшыру линиялҽренең 

(елгалар, сулыклар янында) торышын тикшерҥ; 

- булган кыйммҽтле ҽйберлҽрне су басу зоналарыннан вакытында чыгаруны 

тҽэмин итҥ, су ташу вакытында эшлҽрне башкару өчен кирҽкле матди ресурслар 

ҽзерлҽҥ; 

- язгы ташу чорында җаваплы хезмҽткҽрлҽрнең тҽҥлек буе кизҥ торуын 

булдыру; 

- буаларны язгы ташуга ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ буенча вакытында чаралар кҥрҥ. 

 

Язгы ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычын 

киметҥгҽ юнҽлдерелгҽн ҽлеге чаралар бер ҥк вакытта су бассейннарында гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ һҽм муниципаль районның янгын 

куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ комиссиясенең эш төркеме тарафыннан 

контрольдҽ тотыла. 

«Язгы ташу» планы Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты җитҽкчесе 

– ОПБ КЧС рҽисе тарафыннан расланган һҽм ул милек формасына бҽйсез рҽвештҽ 

барлык оешмалар һҽм җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан ҥтҽлергҽ тиеш 
 

2. 2019 елгы язгы ташу чорында Татарстан Республикасы  

Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ мҿмкин булган хҽл фаразы 
 

          
Территориянең төзелеше аның Көнчыгыш - Европа тигезлегендҽ урнашуы 

белҽн билгелҽнҽ. Урыны калку, абсолют биеклеклҽр 50дҽн  кадҽр 100 м кадҽр, 

тҥгҽрҽк калкулыклар, сөзҽклек (2-8), чокырлар белҽн киселгҽн һҽм юл читендҽге 

транспорт хҽрҽкҽте өчен төп киртҽ булып торган 25 метрга кадҽр тирҽнлектҽ, 100 

метрга кадҽр киң чокырлар белҽн,. Төп елга – Мишҽ елгасы. Аның киңлеге 45 м 

тирҽнлеге 5 м. га кадҽр, нигездҽ, 2,5 м., су кҥтҽрелешенең критик дҽрҽҗҽсе 9,8 м. 

Яр буйлары 5 -10 м биеклектҽ, 3-8 м биеклектҽге чокырлар, урыны белҽн 10 м 

биеклектҽге текҽ ярлар. 

КЫШ (ноябрь уртасы – март) салкын, кар, тотрыклы салкыннар (14-17), 

кырыс кышларда температураның  - 40 ка кадҽр түбҽнҽюе күзҽтелҽ. Җылыту 

сирҽк һҽм һҽрвакыт бозлавык була. Кар катламы ноябрь ахырында билгелҽнҽ, 

сезон азагына аның калынлыгы 40-50 см. га җитҽ, сезонның икенче яртысында 

юлларда кар кҿртлҽре хасил итүче буран ешлыгы (аена 8 кҿнгҽ кадҽр). 

 Грунтлар 1-1,5 метр тирҽнлектҽ ҿшилҽр. 

 



ЯЗ (апрель – май) болытлы һава торышы, кҿндез җылы, май башында 

тҿнлҽ кыраулар булырга мҿмкин. Кар катламы апрель уртасында тҿшҽ. 

ҖҼЙ (июнь – август) эссе, коры, кайчагында корылык. Һава 

температурасы кҿндез 25-30 (максималь дҽрҽҗҽдҽ 35кҽ кадҽр). Яшенле 

яңгырлар (айга 4-6 тапкыр). 

 КҾЗ (сентябрь-ноябрь уртасы) җылы һҽм аяз, беренче яртысында 

салкынча һҽм болытлы, икенче яртысында озакка сузылган яңгырлар һҽм 

томан; ноябрь башында кар ява башлый. Ел дҽвамында җиллҽр кҿнбатыш һҽм 

кҿньяк-кҿнбатыштан; кайвакыт җҽен корылыкны китереп чыгаручы кҿньяк-

кҿнчыгыш җиллҽре була. Җил тизлеге 2-5 м/сек. 

 Районда автомобиль юллары челтҽре ҥсеш алган, район ҥзҽгеннҽн алып Питрҽч 

авылы чиклҽренҽ кадҽр һҽм район ҥзҽшенҽ кадҽр асфальт тҥшҽлгҽн юллар ясалган.  

          Федераль ҽһҽмияттҽге юлларның гомуми озынлыгы - 61 км, төбҽк 

ҽһҽмиятендҽге 52 км, җирле ҽһҽмияттҽге 280 км, шуның 221 км асфальт - бетон 

өслекле асфальт тҥшҽлгҽн.  Аларда 19 кҥпер төзелгҽн, 163 суҥткҽргеч торбалар бар. 

            
Гидрометеорология шартлары характеристикалары 

 

 «Татарстан Республикасы Гидрометеорология һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне кҥзҽтҥ 

идарҽсе» дҽҥлҽт учреждениесе мҽгълҥматлары буенча язгы чорда һаваның уртача 

температурасы уртача кҥпьеллык уртача норма чиклҽрендҽ көтелҽ. 

Кҿзге туфракның  дымлылыкны билгелҽү ҿчен кар катламы 

 2018 елның көзге чорында явым-төшемнҽр дефициты нҽтиҗҽсендҽ район 

территориясендҽ кар катламы асты коры калды һҽм территория буенча уртача еллык 

кҥрсҽткечлҽрдҽн 50% тҽшкил итҽ. 

Кар катламы биеклеге 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясе буенча 

уртача кар катламы биеклеге уртача еллык кҥрсҽткечлҽргҽ туры килҽ.   

Кар катламында су запаслары 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ кар 

катламында су запаслары тулаем тигез бҥленҽ. 

  

Туфрак кату тирҽнлеге 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясе буенча 

февраль ахырына туфракның туңуы уртача еллык кҥрсҽткечлҽргҽ тиң.  

Елгаларда һҽм сулыкларда боз калынлыгы 

2017 елның февраль аена елгаларда һҽм сусаклагычларда боз катламының 

калынлыгы узган елгыдан 5 см га кимрҽк һҽм 30-40 см тҽшкил итҽ 

 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы җаваплылык зонасында 

су акваториясенең навигацион-гидрография үзенчҽлеклҽре 

Елга зур булмаган (киңлеге 20 м кадҽр, тирҽнлеге 1 м кадҽр) елгалар. 



         РЕЖИМ: елга ноябрь ахыры – декабрь башында боз белҽн каплана, апрель 

урталарында ачыла; боз калынлыгы 40-80 см га җитҽ. Суның иң аз дҽрҽҗҽсе август 

ахырына-сентябрь башына туры килҽ. 

 

 Районда язгы ташуга йогынты ясаучы елгаларның һҽм сулыкларның саны, 

атамасы, кыскача характеристика 
 

№ 

п/п 

Елга, сулыклар, 

кҥллҽр, 

плотиналарның 

исеме 

Краткая характеристика Торак пунктларның 

исеме Иңе 

(м) 

Тирҽнл

еге  

(м) 

Агым 

тизлеге м/с 

Су 

кҥтҽреле

шенең 

кискен 

дҽрҽҗҽсе 

(м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мишҽ елгасы 45 2,5 0,5 9,8 Питрҽч, Райково,  

Ҽлбҽдҽн, Кибҽч 

2. Ҥшнҽ елгасы 25 1,5 0,8 3,5 Ленино-Кокушкино 

3. Сула елгасы 12 1 1,5 3,0 Уланово 

4. Нурминкҽ елгасы 15 1,2 0,8 3,0 Норма 

5. Нокса елгасы 12 0,5 0,5 2,5 Богородский 

Г.Т.С.  Пруды 

1. м/җ Надеждино 60 4,0 - 4,0 Надеждино 

2. м/җ Кҽвҽл 45 8,0 - 8,0 Кҽвҽл 

3. м/җ Кощаково 

(Тверетиновка) 

35 3,0 - 3,0 Колай 

4. м/җ Шҽле 30 3,0 - 3,0 Шҽле 

5. м/җ Екатериновка 30 8,0 - 7,5 Екатериновка 

6. м/җ Кҥн 20 2,5 - 2 Кҥн 

7. м/җ Керҽшен 

Сҽрдҽсе 

45 5,0 - 5,0 Керҽшен Сҽрдҽсе 

8. м/җ Шигали 20 3,0 - 3,0 Иске Шигали 

9. м/җ Богородский 15 3,5 - 3,5 Богородский 

10. м/җ Богородский 15 2,5 - 2,5 Көек 

11. м/җ Богородский 70 9 - - Богородский, 

Чернопенье, 

“Төзҥче” дача 

кооперативы 

12. м/җ Кощаково 25 3,0 - 3,0 Кощаково 

13.  м/җ Шҽле 60 4,0 - 4,0 Шҽле 

14 м/җ Званка 40 3,0 - 3,0 Званка 

15 м/җ Ленино-

Кокушкино 

40 2,5 - 2,5 Ленино-Кокушкино 

16 м/җ Питрҽч 25 2,5 - 2,5 СДО “Чишмҽ” 

 

 

2.2 Гомуми нҽтиҗҽлҽр. 

  

Физик-географик бҽялҽҥдҽн чыгып, тҥбҽндҽге нҽтиҗҽлҽр ясарга мөмкин: 

- чишелгҽн су артериялҽре челтҽре булу язгы ташу чорында торак пунктларның 

су басу һҽм су басу куркынычы тудыра, бигрҽк тҽ Мишҽ елгасында. 

 



3. План гамҽлгҽ кертү тҽртибе. 
3.1 «Язгы ташу» планын кертү тҽртибе 

Татарстан Республикасының Питрҽч муниципаль районында көндҽлек 

эшчҽнлек вакытында язгы ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу 

куркынычын киметҥгҽ юнҽлдерелгҽн профилактик чаралар ҥткҽрелҽ. Бер ҥк вакытта 

районның су бассейннарында су ташуга каршы комиссиялҽрнең торышын 

контрольдҽ тоту оештырыла. 

«Язгы ташу»  планы ТР Гидрометеорология һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне кҥзҽтҥ 

идарҽсе, язгы ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽр янаганда оешмаларның дежур-

диспетчерлык хезмҽтлҽре докладлары фаразлары, оператив мҽгълҥматлар нигезендҽ 

гамҽлгҽ кертелҽ. 

План килеп чыккан хҽлгҽ карап, тулы кҥлҽмдҽ яки аның аерым элементлары 

кертелергҽ мөмкин. 

Питрҽч муниципаль районында план гамҽлгҽ кертҥ хокукы ТР Питрҽч 

муниципаль районының КЧС һҽм ОПБ рҽисенҽ, муниципаль район территориясендҽ 

килеп туган реаль хҽл нигезендҽ, язгы ташуга каршы комиссиялҽр тҽкъдиме буенча, 

Татарстан Республикасы Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының мҽҗбҥри белдерҥе 

белҽн бирелҽ. 

Питрҽч муниципаль районының КЧС һҽм ОПБ рҽисе Питрҽч муниципаль 

районының янгын саклау гарнизоны башлыгы аша Татарстан Республикасы 

Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы, районда 

чаралар ҥткҽрҥнең барышы турында оператив штабка даими мҽгълҥмат бирҥне 

оештыра. 

 

3.2 План чараларын үтҽү ҿчен җаваплы Питрҽч муниципаль районы 

оешмаларының даими ҽзерлеген оештыру һҽм тҽэмин итү тҽртибе. 

 

Табигать бҽла-казасы районында барлыкка килгҽн идарҽ органнары, көчлҽр 

һҽм чаралар эшчҽнлеген координациялҽҥ, рекогносциерлау, мҽгълҥматлар җыю һҽм 

хҽлне бҽялҽҥ өчен, аларны ҥз вакытында эш төркеменҽ тапшыру өчен «Язгы ташу» 

планы буенча чараларны ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган предприятие һҽм оешмаларның 

оператив төркемнҽре, шулай ук Питрҽч муниципаль районы янгын саклау 

гарнизонының мобиль оператив төркеме җибҽрелҽ  

Эшче төркем составына Питрҽч муниципаль районы предприятиелҽре һҽм 

оешмаларының вҽкалҽтле вҽкиллҽре керҽ, алар ҥз карамагындагы структур 

бҥлекчҽлҽргҽ алдан кҥрсҽтмҽ бирҥ, шулай ук муниципаль районның КЧС һҽм ОПБ 

рҽисе карарын кабул итҥ өчен тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ буенча эш алып барыла. 

Эшче төркем тҥбҽндҽге бурычларны башкара: 

- «Язгы ташу» планы буенча чараларны ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган Питрҽч 

муниципаль районы предприятиелҽре һҽм оешмалары өчен кирҽкле көч һҽм чаралар 

ҽзерлегендҽ тоту; 

- язгы ташу белҽн бҽйле табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

шартларында чаралар ҥтҽҥгҽ Питрҽч муниципаль районының КЧС һҽм ОПБ рҽисе 

тарафыннан карар кабул итҥ өчен тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ; 

- ҥзара хезмҽттҽшлек итҥче, югары һҽм буйсынудагы идарҽ органнары 

арасында мҽгълҥмат җыю һҽм алмашуны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыру; 

-халыкка, җирле ҥзидарҽ органнарына, предприятие һҽм оешмаларның дежур-

диспетчерлык хезмҽтлҽренҽ табигать характерындагы гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыгу 



һҽм Питрҽч муниципаль районында килеп туган хҽл турында ҥз вакытында хҽбҽр итҥ 

һҽм хҽбҽр итҥ; 

- «Язгы ташу» планы буенча чараларны ҥтҽргҽ җҽлеп ителгҽн предприятие һҽм 

оешмаларның көч һҽм чараларын координациялҽҥ - югары керемле, махсус техника, 

шҽхси состав һҽм ерткыч командалар бҥлеп бирҥ буенча хҽрби командованиелҽр 

белҽн ҥзара хезмҽттҽшлекне оештыру. 

Транспортның куркынычсыз хҽрҽкҽте өчен җаваплы Питрҽч муниципаль 

районы оешмаларының даими ҽзерлеген оештыру һҽм тҽэмин итҥ тҽртибе: 

«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының “Колай” ДРСУ сы юллар төзҥ, 

ремонтлау, карап тоту һҽм саклау өчен билгелҽнгҽн. 

Участок Питрҽч районында 281 км автомобиль юлларына, 163 суҥткҽргеч 

трубаларга хезмҽт кҥрсҽтҽ. 

а) Колай ДРСУсы буенча участок территориясендҽ урнашкан диспетчер-

контроль хезмҽте булдырылды. Диспетчер тҽҥлек буе кизҥ тора. Техник халҽт 

контролерлары график буенча көн саен кизҥ торалар (тел.3-66-06). 

б) боерык нигезендҽ ике звено (һҽр участок буенча) булдырылган, алар кирҽкле 

техника белҽн тҽэмин ителгҽн. 

в) «Язгы ташу» планын керткҽндҽ, «Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының 

“Колай” ДРСУ тҽҥлек буе эшлҽҥ режимына кҥчҽ (2 звено), икътисад объектларына 

өстҽмҽ техника бҥлеп бирҥ турында гаризалар ҽзерли. 

г) язгы чорда участок буенча дежур техника, механизмнар һҽм диспетчерлык 

хезмҽте тҽҥлек буе кизҥ тора (тел. 3-66-06). Эш һҽм ял көннҽрендҽ дежур машиналар 

җаваплы дежурныйга буйсынып торалар. 

д) юл участоклары осталары ҥзлҽренҽ беркетелгҽн автомобиль юлларын карап 

тоту өчен шҽхси җаваплылык тота. 

е) Зоналар буенча җаваплы һҽм участок администрациясе исеменнҽн җаваплы 

затлар җҽлеп ителгҽн оешмалардан, инструкция нигезендҽ, беркетелгҽн автомобиль 

юлларына гариза буенча, өстҽмҽ техника чыгаруны тҽэмин итҽлҽр. 

ѐ) Язгы чор һҽм бозлавык барлыкка килҥ белҽн барлык юлларда өстҽмҽ 

билгелҽр куела: «Тайгак юл» һҽм «Тизлекне чиклҽҥ». 

Һҽр кҥпердҽ һҽм юл участогының уң ягында язгы ташу суларын ҥтҥ дҽрҽҗҽсе 

буенча тамга төшерелде, көн саен елгаларның торышын контрольдҽ тоту 

оештырылды. 

   «Таттелеком» ААҖ Казан зонасы электр элемтҽсе узелы тарафыннан 

сигналны мөмкин булган урыннарда урнашкан барлык торак пунктларга да практик 

рҽвештҽ җиткерҥ белҽн элемтҽ системаларын тикшерҥ ҥткҽрелде, массакҥлҽм 

мҽгълҥмат чаралары аша язгы ташу торышы турында халыкка җиткерҥ оештырылды. 

«Теплострой» ҖЧҖ, «Капиталь төзелеш ҥзҽге» МУП, РЭС, РУЭС һҽм РЭГС 

котельныйларның отмосткаларын, бойлер, ГРП, ТП, ЦТП, кардан, боз катламнарын, 

яңгыр сулары агымнарын һҽм кар суларын агызу өчен каналларны чистарталар. Язгы 

ташу чорында авария хҽлендҽге хҽллҽрне бетерҥ өчен кулланыла торган барлык 

техник чаралар һҽм предприятиелҽр объектларында җайланмалардан баш тартучы 

җайланмалар ҽзерлҽнгҽн. 

 

            

 

 

 



3.3 Су объектлары ҿчен җаваплылык зоналары 

 

Предприятиелҽрнең һҽм оешмаларның су объектлары өчен җаваплылык 

зоналары: 

 
№ 

пп 

Елгалар Киңлеге 

м 

Тирҽнлеге Торак 

пунктлар 

Сулыклар участоклары өчен җаваплы 

оешмалар һҽм учреждениелҽр 

1 Мишҽ  до 40 2,5-6,0 Райково,   Янсуар авыл җирлеге 

2 Мишҽ  до 40 2,5-6,0 Ҽлбҽдҽн Кҥн авыл җирлеге 

3 Мишҽ  до 40 2,5-6,0 Питрҽч Питрҽч авыл җирлеге 

4 Мишҽ  до 40 2,5-6,0 Кибҽч Кибҽч авыл җирлеге 

 

Гидротехник корылмалар (буалар) га беркетелгҽн 
№ 

п/п 
Урнашу урыны, авыл хуҗалыгы 

предприятиесенең җирдҽн файдалану 

атамасы. Урнашу 

Буаларның имин эшлҽве өчен җаваплы 

авыл җирлеклҽре һҽм авыл хуҗалыгы 

предприятиелҽре 

1 Надеждино  Надеждино авыл җирлеге  

3 Кҽвҽл Көнчыгыш торак 

пунктыннан 

Кҽвҽл  авыл җирлеге 

5 Чуча көньяк-көнбатышка 

таба 

Кҽвҽл авыл җирлеге 

 Шҽле торак пунктның 

көньяк-көнчыгыш 

ягында 

Шҽле  авыл җирлеге 

 Шҽле торак пункттан 

көньяк-көнбатышта 

Шҽле авыл җирлеге 

 Екатериновка торак пунктның 

төньяк ягы 

Екатериновка  авыл җирлеге 

 Кҥн көньяк-көнчыгыш 

чите 

Конское  авыл җирлеге 

 Керҽшен Сҽрдҽсе торак пункттан 

көньяк-көнчыгышка 

3,5 км. 

Керҽшен Сҽрдҽсе авыл җирлеге 

 Яңа Шигали торак пунктның 

төньяк өлешеннҽн 2 

км. 

Яңа Шигали авыл җирлеге 

 Иске Шигали торак пункттан 

көньяк-көнчыгышка 

таба 2.5 км, МКМ 

заводы артында 

Иске Шигали авыл җирлеге 

 Кощаково торак пунктның 

көнчыгыш ягы 

Кощаково  авыл җирлеге 

 Тверетиновка  Кощаково авыл җирлеге 

 Көек  Богородский  авыл җирлеге 

 Елан 

 

торак пунктыннан 

төньяк-көнчыгышка 

таба 

Ленино-Кокушкино  авыл җирлеге 

  

 Званка  Званка  авыл җирлеге 



 Ленино-

Кокушкино 

Ленино-Кокушкино 

һҽм Питрҽч 

авыллары арасында 

2 км. Питрҽч 

-Л-Кокушкино 

юлыннан көньяк-

көнчыгыш якка таба  

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге 

 Салкын- Чишмҽ  Ленино-Кокушкино 

торак пунктыннан 

көнбатышка таба 3  

чакрым ераклыкта 

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге 

 

3.4 Чараларны үтҽүгҽ оешмаларның кҿчлҽрен һҽм чараларын җҽлеп итү 

тҽртибе 

Ведомство көчлҽре һҽм чаралары тиешле җитҽкчелҽр карары нигезендҽ һҽм 

алдан эшлҽнгҽн планнар буенча җҽлеп ителҽ. Җҽлеп ителгҽн көчлҽр һҽм чаралар 

саны фаразлардан һҽм килеп чыга торган вҽзгыятьтҽн, шулай ук ҥтҽлгҽн бурычлар 

кҥлҽменнҽн чыгып билгелҽнҽ. Язгы ташу белҽн бҽйле табигый характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерҥгҽ, шулай ук тормыш белҽн тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен 

хҽл итҥ өчен структур бҥлекчҽлҽр, көчлҽр һҽм чаралар җҽлеп ителҽ: 

- Районның ЮХИДИ хезмҽткҽрлҽре - 6 кеше, 3 берҽмлек техника. 

- РУЭС - ремонт-авария бригадасы - 1 берҽмлек техника, 3 кеше л/с. 

- УАЗ – 452 базасында ашыгыч ярдҽм каретасы - 2 берҽмлек, 4 кеше. 

- «Алкын» ҖЧҖ – Газель а/м – 1 берҽлек, 2 кеше. 

- «Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының “Колай” ДРСУ каты кар 

чистарту техникасы белҽн - 4 берҽмлек.   

- Мишҽ елгасы ярларыннан чыгу нҽтиҗҽсендҽ авыл җирлеклҽренҽ беркетелгҽн 

икътисад объектлары. 

- «Ак Барс» ҖЧҖ кошчылык комплексы - автокран -1 бер. автобус ( ПАЗ) - 2 

берҽмлек, 4 кеше л/с 

- «Теплострой» ҖЧҖ, Камаз базасындагы йөк техникасы - 1 берҽмлек, ремонт-

авария бригадасы - 1 берҽмлек техника, 3 кеше л/с. 

- - «Соя - Кулаевский» ААҖ, «Газовик» ҖЧҖ, «Ак Барс Питрҽч» ҖЧҖ, -

ЮХИДИ хезмҽткҽрлҽренҽ булышу өчен, җирлҽрен тикшерҥ һҽм зыян 

кҥрҥчелҽргҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ өчен К-700, Т-150 тибындагы дежур тракторлар 

бҥлеп бирҽ. 

- – «Ак Барс» ҖЧҖ кошчылык комплексы - кар чистарту техникасын һҽм 

автомобильлҽрне ягулык белҽн тҽэмин итҥ өчен КЧС һҽм ОПБ рҽисе талҽбе 

буенча ягулык салу хокукына ия. 

 

Ведомство көчлҽре һҽм чаралары тиешле җитҽкчелҽр карары нигезендҽ һҽм 

алдан эшлҽнгҽн планнар буенча җҽлеп ителҽ. Җҽлеп ителгҽн көчлҽр һҽм чаралар 

саны фаразлардан һҽм килеп чыга торган вҽзгыятьтҽн, шулай ук ҥтҽлгҽн бурычлар 

кҥлҽменнҽн чыгып билгелҽнҽ. 

Язгы ташу чорында килеп туган вҽзгыятькҽ һҽм хҽл ителҽ торган бурычлар 

кҥлҽменҽ карап, җирле дҽрҽҗҽдҽ көч һҽм акча җҽлеп итҥ оператив планнар нигезендҽ 

муниципаль районның КЧС һҽм ОПБ рҽислҽре карары буенча тормышка ашырыла, 

 



3.5. Язгы ташу торышы начараю сҽбҽпле кҿч һҽм чараларны арттыру 

тҽртибе. 
  
Питрҽч муниципаль районы башлыгы һҽм Питрҽч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитҽкчесе, муниципаль районның икътисад тармаклары 

мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, ҽлеге территориядҽ килеп туган конкрет язгы ташудан 

чыгып, кеше ресурсларын, техниканы, матди-техник чараларны, азык-төлек һҽм 

медикаментларны өстҽмҽ җҽлеп итҥ тҽртибен билгели. Көч һҽм акча җитмҽгҽндҽ, 

муниципаль район җитҽкчелеге Татарстан Республикасының гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

һҽм янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ комиссиясе рҽисенҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ 

турындагы ҥтенечнамҽ белҽн чыгарга мөмкин. 

4. Предприятие һҽм оешмаларның бурычлары 

  

Питрҽч муниципаль районы предприятие һҽм оешмаларының кҿндҽлек 

эшчҽнлегендҽ түбҽндҽге чаралар һҽм эшлҽр үткҽрелҽ:      
«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының Колай ДРСУы юлларны һҽм юл 

корылмаларын төзҥ, ремонтлау, карап тоту һҽм саклау белҽн шөгыльлҽнҽ; 

авариялҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ чараларын гамҽлгҽ ашыра.  

- саклагыч юл коймалары, юл билгелҽре урнаштыру; 

- гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын эксплуатациялҽҥ; 

- юл корылмаларын (кҥперлҽрне, юл ҥткҽргечлҽрне) эксплуатациялҽҥ; 

- автомобиль юлларына агымдагы һҽм капиталь ремонт ясау; 

- асфальт җитештерҥ. 

- юлларны карап тоту һҽм транспортның аның буенча өзлексез һҽм куркынычсыз 

хҽрҽкҽтен тҽэмин итҥ буенча бурычларны хҽл итҽ, юл катламындагы чокырлар һҽм 

ярыкларны бетерҥ, юл кырыйларын планлаштыру, юл кырыйларындагы ҥлҽнне чабу, 

суҥткҽргеч системаларын, ясалма корылмалар элементларын тиешле халҽткҽ китерҥ 

буенча эшлҽр алып бара.  

- кар суларын кабул итҥгҽ яңгыр сулары канализациясен ҽзерлҽҥ; 

- кар һҽм боздан яңгыр сулары, кюветлар, кҥперлҽр, кичҥлҽр, юллар, кар суларын 

ҥткҽрҥ өчен юллар астындагы торбаларны вакытында чистарталар; 

- кҥперлҽр терҽклҽре торышын тикшерҽлҽр (кирҽк булганда аларны ныгыту буенча 

чаралар тикшерҽлҽр); 

- кҥперлҽр янында елга аша ҥз территориялҽрендҽ бозның авариясез югалуын тҽэмин 

итҽлҽр; 

- җҽяҥлелҽр һҽм техника хҽрҽкҽтен оештыру өчен кирҽкле кҥлҽмдҽ материал алып 

кайтабыз; 

- боз китҥ һҽм ташу сулары аркасында килеп чыккан барлык җимереклеклҽргҽ 

җимереклеклҽр, җимереклеклҽр сҽбҽплҽре, торгызу сроклары тасвирланган актлар 

төзелҽ һҽм кичекмҽстҽн аларны бетерҥгҽ керешҽлҽр. 

«Питрҽч ИК» ҖЧҖ, «Уютный дом» ҖЧҖ биналарның тҥбҽлҽрен вакытында 

кардан чистартуны, подвал биналарын һҽм су басудан техник идҽннҽрне саклауны, 

сары һҽм су-сары торбаларны боздан чистартуны тҽэмин итҽ. 

Питрҽч районы «Челтҽр компаниясе» ААҖ электр тапшыру линиялҽренең су 

басу ихтималы булган районнарда (елгалар, сулыклар янында) һава линиялҽренең 

торышын тикшерҽ. 

«Теплострой» ҖЧҖ су алу һҽм чистарту корылмаларын тал суларын су 

басудан саклау буенча чаралар кҥрҽ. 



Елга һҽм сулыклар янында урнашкан предприятие һҽм оешма җитҽкчелҽре ҥз 

объектларының нормаль эшен тҽэмин итҥ һҽм су басу куркынычы булган зоналарда 

авария хҽлендҽге хҽллҽрне булдырмау буенча чаралар планын эшлилҽр. 

Авыл хуҗалыгы һҽм азык-төлек идарҽсе, авыл җирлеклҽре башлыклары: 

- булган кыйммҽтле ҽйберлҽрне су басу зоналарыннан вакытында чыгаруны 

тҽэмин итҽлҽр, су ташу вакытында эшлҽрне башкару өчен кирҽкле матди ресурслар 

ҽзерли; 

- язгы ташу чорында җаваплы хезмҽткҽрлҽрнең тҽҥлек буе кизҥ торуы 

урнаштырылган; 

- буаларда су басуны ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ буенча ҥз вакытында чаралар кҥрҽ 

һҽм сугару системаларын су сибҥ җайланмаларының сакланышын тҽэмин итҽ. 

 

 

 «Язгы ташу» планын гамҽлгҽ кертҥ өчен сигнал алган вакытта предприятие 

һҽм оешма җитҽкчелҽре элек эшлҽнгҽн оператив планнар буенча эш алып баралар, 

аерым игътибар бирҽлҽр: 

- ҥз вакытында мҽгълҥматны буйсынудагы структур бҥлекчҽлҽргҽ җиткерҥ; 

- җитҽкчелек составының тҽҥлек буе кизҥ торуын оештыру; 

- структур бҥлекчҽлҽр белҽн идарҽ итҥне оештыру; 

- план чараларын ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган предприятиелҽрнең һҽм 

оешмаларның дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре арасында ҥзара хезмҽттҽшлекне һҽм 

мҽгълҥмат алмашуны оештыру); 

- районның КЧС һҽм ОПБ рҽислҽренең, КЧС һҽм ОПБ эш төркеменең 

карарларын тайпылышсыз ҥтҽҥ; 

- башкарылган чаралар һҽм җҽлеп ителгҽн көчлҽр һҽм чаралар турында ҥз 

вакытында доклад тҽкъдим итҥ. 

Язгы ташу чорында оператив эшлҽр башкару өчен район башкарма комитеты 

Транспорт, су бҥлҥ чаралары һҽм кирҽкле инвентарь белҽн җиһазландырылган 

маневрлы төркемнҽр төзи.  

«Теплострой» ҖЧҖ халыкка бирелҽ торган эчҽ торган суның сыйфатына һҽм 

чистарту корылмаларының лҽм кырларының торышына контрольне көчҽйтҽ. 

«Питрҽч муниципаль районының гражданнар яклау идарҽсе» МКУ, 

муниципаль районның янгын саклау гарнизоны хҽбҽр итҥне тҽэмин итҽ һҽм язгы 

ташу чорына авария-коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽр ҥткҽрелҽ торган 

урыннарга җҽлеп ителҽ торган көчлҽрнең һҽм чараларның килҥен контрольдҽ тота. 

Россия Эчке эшлҽр министрлыгының муниципаль район буенча бҥлеге 

транспорт хҽрҽкҽтен җайга салуны һҽм су басу районнарында җҽмҽгать тҽртибен һҽм 

матди-мҽдҽни кыйммҽтлҽрне саклауны оештыра. 

Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бҥлеге 

кибетлҽрдҽ, су басу зоналарында кирҽкле азык-төлек запасын алдан тҽэмин итҽ. 

«Питрҽч РҤХ» ДАССО халыкка оператив медицина ярдҽме кҥрсҽтҥне һҽм 

дҽвалау учреждениелҽрендҽ дару һҽм бҽйлҽҥ чаралары запасын булдыруны тҽэмин 

итҽ. 

 Муниципаль район башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары язгы ташу 

чорында су басудан зыян кҥргҽн кешелҽрне вакытлыча урнаштыру һҽм йортлар һҽм 

биналар су баскан очракта, гаилҽлҽрне кҥчерҥ өчен маневр торак фондының ҽзер 

булуы турында хҽбҽр итҽ. 



Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарҽсенең Саба 

районындагы территориаль бҥлеге (килешҥ буенча) массакҥлҽм йогышлы авырулар, 

шул исҽптҽн көчле эчҽк инфекциялҽре барлыкка килҥгҽ һҽм таралуга юл куймау 

максатларында, Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ санитар-гигиена һҽм 

эпидемиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥне оештыру: 

эпидемиологик разведканы алып бару; 

туклану һҽм су белҽн тҽэмин итҥ объектларына контрольне көчҽйтҥ;    

дезинфекция, дезинсекция һҽм дератизация; 

бҽла-каза зонасында халыкка профилактик прививкалар һҽм коткару 

формированиелҽренең шҽхси составы ҥткҽрҥ. 

 

«Питрҽч муниципаль районының гражданнар яклау идарҽсе» МКУ, кирҽк 

булганда, Питрҽч муниципаль районы халкы өчен агымдагы язгы ташу торышы 

һҽм халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ һҽм 

янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ комиссиясе рҽисе боерыгы буенча ҥткҽрелҽ 

торган чаралар турында хҽбҽр ҽзерли һҽм аны массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары аша 

тапшыра. 

План чараларын ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган предприятиелҽр һҽм оешмалар, 

тормыш тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ өчен, ҥз вҽкиллҽрен оператив штаб 

составына ҥз эченҽ ала 

Кирҽк булганда, ҥзлҽренең эшчҽнлек юнҽлешлҽре буенча турыдан-туры язгы 

ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу урыннарында, «Язгы ташу» 

планы буенча җҽлеп ителҽ торган министрлыклардан, ведомстволардан һҽм 

оешмалардан кҥрсҽтелгҽн оператив төркемнҽр җибҽрелҽ (2 нче кушымта). 

5. «Язгы ташу» планы чараларын үтҽүгҽ җҽлеп ителгҽн  

кҿчлҽр һҽм чаралар  

 
Язгы ташу белҽн бҽйле табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

нҽтиҗҽлҽрен бетерҥгҽ, шулай ук тормыш белҽн тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ 

өчен структур бҥлекчҽлҽр, көчлҽр һҽм чаралар җҽлеп ителҽ 

 

Татарстан Республикасының Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча 

территориаль ярдҽмче системасының Питрҽч звеносының кҿчлҽр һҽм чаралары 

составы 

 
№ 

п/п 

Оешманың исеме Адрес Телефон Шҽхси 

состав/дежур 

тору 

вакытында, 

кеше. 

Техника 

белҽн штату 

/ дежур тору 

1.  ПЧ-126 ФГКУ 

«Татарстан 

Республикасы буенча 7 

нче ФПС отряды» 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Казан ур., 10 

йорт 

(884367) 

3-26-32, 

3-26-35 

35/7 3/2 

2.  ОП ППС Ленино - 

Кокушкино 

422780,ТР, 

Ленино-

Кокушкино ав., 

Яшьлҽр ур., 1 йорт 

(884367) 

3-40-01 

11/2 2/1 



3.  ОП ППС Шҽле 422796,ТР, Шҽле 

ав., Хҽйруллин ур.  

(884367) 

3-52-01 

11/2 2/1 

4.  Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Питрҽч районы буенча 

бҥлеге 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Мелиотаторлар 

ур., 40 йорт 

(884367) 

3-03-01 

3-12-10  

деж.02 

102/6 18/2 

5.  Питрҽч районы буенча 

ведомстводан тыш сак 

бҥлеге - «Татарстан 

Республикасы буенча 

Россия милли гвардиясе 

гаскҽрлҽре УУВО» 

филиалы 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Мелиотаторлар 

ур., 40 йорт 

(884367) 

3-03-14; 

деж.02 

31/2 5/1 

6.  «Трансгаз Казан» 

җаваплылыгы 

чиклҽнгҽн җҽмгыятенең 

«Приволжскгаз» 

эксплуатация-

җитештерҥ идарҽсе»  

422770,ТР, Питрҽч 

ав., 

Автомобилистлар 

ур., 10а йорты 

(884367) 

3-01-20 

3-08-98 

Дис. 04 

92/6 7/2 

7.  «Питрҽч РҤХ» ДАСУ 

 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Яшьлҽр ур., 13 

йорт 

(884367) 

3-22-49 

3-22-82 

Скор пом. 03 

283/21 10/3 

8.  Татарстан 

Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һҽм азык-

төлек министрлыгының 

Питрҽч муниципаль 

районындагы авыл 

хуҗалыгы һҽм азык-

төлек идарҽсе 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Совет ур., 20 

йорт 

(884367) 

3-06-67 

Прием.3-01-11 

10/0 2/0 

9.  «Татарстан 

Республикасында 

(Татарстан) гигиена һҽм 

эпидемиология ҥзҽге» 

федераль бюджет 

сҽламҽтлек саклау 

учреждениесенең Лаеш, 

Питрҽч, Балык Бистҽсе 

районнарында филиалы 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Казан  ур., 8 

йорт 

(884367) 

3-26-07 

3-26-08 

3-25-30 

4/0 1/0 

10.  «Лаеш урман 

хуҗалыгы» ДБУ 

Питрҽч участок 

урманчылыгы 

422790,ТР, Кызыл 

Яшляр ав., 74 йорт 

 

(884367) 

3-72-24 

3-72-25 

20/2 1/1 

11.  «Ак Барс» ҖЧҖ 

кошчылык комплексы  

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Осиново  ур. 

(884367) 

3-00-01 

850/50 35/5 

12.  «Капиталь төзелеш 

ҥзҽге» муниципаль 

унитар предприятиесе 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Совет  ур., 18 

йорт 

(884367) 

3-02-20 

38/0 5/0 

13.  «Татавтодор» ААҖ 

шҽһҽр яны филиалының 

«Кулайский» ДРСУ 

422770 ТР,  М7-

Идел автоюлы, 843 

км 

3-65-75 

3-65-47 

84/15 24/10 

14.  Питрҽч РУЭС Казан 

ЗУЭСы «Таттелеком» 

ААҖ 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Гаврилов  ур., 22 

йорт 

(884367) 

3-00-62 

3-08-80 

38/2 6/1 



 3-00-05 

3-12-01 

15.  «Татэнерго» ГАҖ 

«Идел буе электр 

челтҽрлҽре» филиалы 

«Челтҽр компаниясе» 

ААҖ 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Яшьлҽр  ур., 38 

йорт 

 

(884367) 

3-22-36 

Дис. 3-22-31 

54/3 7/1 

16.   «Теплострой» ҖЧҖ 422770,ТР, Питрҽч 

ав., Мелиораторлар  

ур., 17 йорт 

(884367) 

3-09-46 

Дис. 3-07-88 

45/2 5/1 

17.  ИП Мишина Ф.Ф. 

(ППВС) 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Саликеева  ур., 4 

йорт 

8 9172697036 7/0 1/0 

18.  ИП Фаезова Л.Р. 

(ППП) 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Новоселек  ур., 9 

йорт 

8(84367)  

3-02-21 

8 9053193875 

7/0 1/0 

19.   «Алкын» ҖЧҖ 

(ПППС) 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Совет  ур., 36 

йорт 

 

8(84367)  

3-06-37, 

 3-01-44 

89179097732 

7/0 1/0 

20.  Татарстан 

Республикасы Хезмҽт, 

халыкны эш белҽн 

тҽэмин итҥ һҽм социаль 

яклау министрлыгының 

Питрҽч муниципаль 

районындагы социаль 

яклау бҥлеге 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Совет  ур., 20 

йорт 

8(84367) 

3-06-68 

3-06-72 

2/0 1/0 

21.  Питрҽч муниципаль 

районының финанс-

бюджет палатасы 

422770,ТР, Питрҽч 

ав., Совет  ур., 43 

йорт 

8(84367) 

3-13-31 

3-13-32 

3-13-29 

11/0 1/0 

 

 

5.1. Район территориясендҽ язгы ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

булдырмау планы чараларын үтҽүгҽ җҽлеп ителгҽн кҿчлҽр һҽм чаралар 

        

Барлык җҽлеп ителгҽн көчлҽрнең төп бурычлары - язгы ташу белҽн бҽйле 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥгҽ юл куймас өчен барлык чаралар комплексын 

ҥткҽрҥ. Язгы ташуга каршы комиссиялҽрне вакытында булдыру: 

- муниципаль районның авыл җирлеклҽрендҽ һҽм авыл хуҗалыгы 

берлҽшмҽлҽрендҽ; 

- «Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының Култай ДРСУ; 

- «Сетевая компанияААҖ энергетика челтҽрлҽренең Питрҽч районында; 

- район газ хезмҽте; 

«Язгы ташу»  оператив планын керткҽндҽ язгы ташуга каршы чараларны 

ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган көч һҽм чаралар ҽзерлҽҥ 

 

5.2. Гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерү чараларын үтҽүгҽ җҽлеп 

ителҽ торган кҿчлҽр һҽм чаралар 

 



Язгы ташу белҽн бҽйле табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

бетерҥгҽ, шулай ук тормыш тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ өчен район РСЧС 

системасының структур бҥлекчҽлҽре, көчлҽре һҽм чаралары җҽлеп ителҽ. 

Ведомство көчлҽре һҽм чаралары тиешле җитҽкчелҽр карары нигезендҽ һҽм 

алдан эшлҽнгҽн планнар буенча җҽлеп ителҽ. Җҽлеп ителгҽн көчлҽр һҽм чаралар 

саны фаразлардан һҽм килеп чыга торган вҽзгыятьтҽн, шулай ук ҥтҽлгҽн бурычлар 

кҥлҽменнҽн чыгып билгелҽнҽ. 

6.Идарҽ итү, хезмҽттҽшлек оештыру,  

хҽбҽр итү һҽм элемтҽ 
6.1 Идарҽ һҽм үзара хезмҽттҽшлекне оештыру 

Идарҽ органнары, көчлҽр һҽм чаралар эшчҽнлеген координациялҽҥ, 

рекогносциерлау ҥткҽрҥ, белешмҽлҽр җыю һҽм хҽлне бҽялҽҥ өчен һҽм аларны 

вакытында оператив штабка тапшыру өчен «Язгы ташу» планы буенча чараларны 

ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган оешмаларның оператив төркемнҽре, шулай ук Питрҽч 

муниципаль районы янгын саклау гарнизонының мобиль оператив төркемнҽре 

җибҽрелҽ; 

«Язгы ташу» планы буенча чараларны ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган 

оешмаларның көчлҽре һҽм чаралары белҽн ҥзара бҽйлҽнешне һҽм идарҽ итҥне 

оештыру, шулай ук оперативлыкны һҽм мөнҽсҽбҽтнең нҽтиҗҽлелеген арттыру 

максатларында муниципаль район башкарма комитеты карары белҽн эшче төркем 

төзелҽ. 

 Эшче төркем составына Питрҽч муниципаль районы оешмаларының, шулай 

ук структур бҥлекчҽлҽргҽ буйсынучы структур бҥлекчҽлҽргҽ алдан кҥрсҽтмҽ бирҥ 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хҽрби командованиелҽр органнарының компетентлы 

вҽкиллҽре, шулай ук Питрҽч муниципаль районының ПБ КЧС Рҽисе карарын кабул 

итҥ өчен тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ буенча керҽ. 

Эшче тҿркем түбҽндҽге бурычларны башкара: 

- ТР Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ «Язгы ташу» планы буенча 

чараларны ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителҽ торган министрлыклар, ведомстволар һҽм 

оешмаларның кирҽкле көчлҽрен һҽм чараларын ҽзерлектҽ тоту; 

- язгы ташу белҽн бҽйле табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

шартларында чаралар ҥтҽҥгҽ Питрҽч муниципаль районының КЧС һҽм ОПБ рҽисе 

тарафыннан карар кабул итҥ өчен тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ; 

- ҥзара хезмҽттҽшлек итҥче, югары һҽм буйсынудагы идарҽ органнары 

арасында мҽгълҥмат җыю һҽм алмашуны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыру; 

- халыкка, җирле ҥзидарҽ органнарына, министрлыкларның, ведомстволарның 

һҽм оешмаларның табигать характерындагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу һҽм 

Питрҽч муниципаль районында килеп туган хҽллҽр турында кизҥ-диспетчерлык 

хезмҽтлҽренҽ вакытында хҽбҽр итҥ һҽм хҽбҽр итҥ; 

- «Язгы ташу» планы буенча чараларны ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителгҽн министрлыклар, 

ведомстволар һҽм оешмаларның көч һҽм чараларының гамҽллҽрен координациялҽҥ; 

- югары чыгымлы, махсус техника, шҽхси состав һҽм өзеклеклҽр командалары 

бҥлеп бирҥ буенча хҽрби командованиесе органнары белҽн хезмҽттҽшлекне оештыру. 

6.2. Хҽбҽр итү һҽм элемтҽ оештыру 

 

Питрҽч муниципаль районы ПБ КЧС эш төркеменең, «Язгы ташу» планы 

буенча чараларны ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителгҽн оешмаларның хҽбҽр итҥ схемасы буенча, 



«Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау идарҽсе» МКУ тарафыннан 

оештырыла.  

«Язгы ташу» планы буенча чаралар гамҽлгҽ керткҽндҽ һҽм ҥтҽлгҽндҽ 

оешмалар арасында элемтҽ оештыру схемасына туры китереп башкарыла. 

Районнарда су басу куркынычы янаган хҽллҽр буенча оператив мҽгълҥмат 

бирҥ һҽм аларга җавап бирҥ максатында Татарстан Республикасы Гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр министрлыгының җаваплы хезмҽткҽрлҽре өчен «Язгы ташу» ның махсус 

таныклыклары һҽм парольлҽре буенча тҥлҽҥ белҽн чираттан тыш сөйлҽшҥлҽр алып 

бару хокукы бирҽ торган «Бедствие» пароль кулланыла. 

Питрҽч муниципаль районы ПБ КЧС эш төркеменең, «Язгы ташу» планы 

буенча чараларны ҥтҽҥгҽ җҽлеп ителгҽн оешмаларның хҽбҽр итҥ схемасы буенча, 

«Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау идарҽсе»  МКУ тарафыннан 

оештырыла  

«Язгы ташу» планы буенча чаралар гамҽлгҽ керткҽндҽ һҽм ҥтҽлгҽндҽ 

оешмалар арасында элемтҽ оештыру схемасына туры китереп башкарыла. 

Районнарда су басу куркынычы янаган хҽллҽр буенча оператив мҽгълҥмат 

бирҥ һҽм аларга җавап бирҥ максатында Татарстан Республикасы Гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр министрлыгының җаваплы хезмҽткҽрлҽре өчен «Язгы ташу» ның махсус 

таныклыклары һҽм парольлҽре буенча тҥлҽҥ белҽн чираттан тыш сөйлҽшҥлҽр алып 

бару хокукы бирҽ торган «Бедствие» пароль кулланыла. 

«Язгы ташу-2019" планы буенча эшлҽр башкарганда катнашучы көчлҽрне 

элемтҽ чаралары белҽн тҽэмин итҥ гамҽлгҽ ашырыла: 

- Татарстан Республикасы мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ министрлыгының 

кҥчмҽ элемтҽ челтҽре; 

- район авыл хуҗалыгы предприятиелҽренең һҽм оешмаларының, 

учреждениелҽрнең ведомство элемтҽ челтҽре  

- «МТС», «Мегафон», «Теле2», «Билайн» элемтҽ операторларының кесҽ 

телефоннары.  

Чыбыклы элемтҽ һҽм хҽбҽр итҥ чаралары сафтан чыккан очракта, хҽбҽр итҥ 

һҽм сөйлҽшҥлҽр алып бару Татарстан Республикасы мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ 

министрлыгының «Волна» радиосетын кулланып гамҽлгҽ ашырыла. «Волна» 

радиосетиларының радиопредатчиклары ПЧ-126 ФГКУ (ТР буенча 7 ОФПС), ҽ Лаеш 

районының төп станциясенең диспетчеры-телефон (8-84378)-2-50-08. 

 

         7. Хезмҽттҽшлек итүче органнары оператив хезмҽтлҽрнең  

(дежур хезмҽтлҽрнең) эш тҽртибе 

   

 7.1 Сигнал алганда беренчел гамҽллҽр 

Су басу яки су астында калган торак пунктларның: икътисад объектлары, юл 

полотносы һҽм язгы ташу белҽн бҽйле башка һҽлакҽтлҽр турында мҽгълҥмат алганда: 

«Питрҽч муниципаль районы Гражданлык яклау идарҽсе» МКУ оператив 

дежурные: 

- ЦУКС өлкҽн оператив дежурныена, муниципаль районның КЧС һҽм ОПБ 

рҽисенҽ хҽбҽр итҽ;  

  аның боерыгы буенча Питрҽч муниципаль районының янгын саклау 

гарнизонының оператив төркеменҽ хҽбҽр итҽ һҽм аны язгы ташу белҽн бҽйле хҽллҽр 

килеп чыгу урыннарына җибҽрҽ; 



 - Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Питрҽч муниципаль районы бҥлеге һҽм 

ТР эзлҽҥ-коткару хезмҽтлҽре, Казан хҽрби гарнизоны (килешҥ буенча), медицина һҽм 

катастрофалар ҥзҽге (кирҽк булганда), Татарстан Республикасының КЧС һҽм ОПБ 

ҽгъзаларына оператив кизҥ тора; 

- Питрҽч муниципаль районы башлыгына; башкарма комитет җитҽкчесенҽ – 

Питрҽч муниципаль районы ПБ КЧС рҽисенҽ, ҽ аның булмаганда башкарма комитет 

җитҽкчесе урынбасары доклад ясый; 

- ЦУКС ка даими рҽвештҽ килеп чыга торган хҽллҽр турында хҽбҽр итҽ 

 

    Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Питрҽч муниципаль районы буенча 

оператив дежурный: 

 - гражданнарны яклау идарҽсенең оператив диспетчерына, хҽрби 

командованиесе органнарына хҽбҽр итҽ; 

– кичекмҽстҽн район башлыгына; башкарма комитет җитҽкчесе - ПБ КЧС 

рҽисенҽ; Питрҽч муниципаль районының янгын саклау гарнизоны башлыгына хҽбҽр 

итҽ;  

 - Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Питрҽч муниципаль районы буенча 

бҥлеге башлыгына доклад бирҽ һҽм аның кҥрсҽтмҽсе буенча эшли; 

         - өзлексез мҽгълҥмат җыюны оештыра; 

 

ЮХИДИ буенча оператив дежур торучы: 

- Россия Эчке эшлҽр министрлыгының МР буенча бҥлегенең; ЕДДС, 

хезмҽттҽшлек итҥче оешмаларының, хҽрби командованиесе органнарының оператив 

дежурныйларына хҽбҽр итҽ; 

- рейслар һҽм вахта автобусларын тоткарлау турында автовокзал начальнигын 

кисҽтҽ;  

 - кирҽк булган очракта, Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Питрҽч 

муниципаль районы буенча бҥлеге башлыгы кҥрсҽтҥе һҽм ПБ КЧС рҽисе белҽн 

килешҥ буенча куркыныч участокларда транспорт хҽрҽкҽтен чикли (туктата) ; 

- гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көчлҽрнең һҽм 

чараларның тоткарлыксыз йөрҥен тҽэмин итҥ, шулай ук эвакуациялҽнҽ торган халык 

белҽн автомобиль транспортын тҽэмин итҥ өчен якындагы патруль экипажларын 

транспорт чаралары җыелган урынга җибҽрҽ; 

 - ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының СОД даими рҽвештҽ юллардагы 

хҽллҽр, хезмҽттҽшлек итҥче оешмалар катнашында рөхсҽт талҽп итҽ торган чаралар 

һҽм проблемалар турында хҽбҽр итҽ; 

 

«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының Колай ДРСУ диспетчеры: 

 

- кичекмҽстҽн предприятиенең җитҽкче һҽм машина йөртҥче составына хҽбҽр 

итҽ;  

- урамнарда, техника бҥлеп бирергҽ тиешле участокларда су басу урыннарын 

ачыклый;  

- урамнарны калган кардан чистарту буенча чаралар кҥрҽ;  

- эшлҽр барышы турында «Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау 

идарҽсенең» оператив кизҥ торучысына даими рҽвештҽ хҽбҽр итҽ. 

 

«Ашыгыч ярдҽм» дежур хезмҽте (03): 



 - гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыгу урынына медицина формированиелҽрен җибҽрҽ; 

 - Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау идарҽсенең оператив кизҥ 

торучысына хҽбҽр итҽ; 

- су басу һҽм су кергҽн урыннарында калган кешелҽрне медицина белҽн тҽэмин 

итҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көч һҽм чараларның гамҽллҽрен координацияли 

 

7.2 Язгы ташу күренешлҽре белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне булдырмау һҽм 

бетерү буенча гамҽллҽр ҿчен оешмаларның гамҽллҽрен координациялҽү  

 

«Язгы ташу» планын, язгы ташу кҥренешлҽре белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне булдырмау һҽм бетерҥ буенча гамҽллҽр нҽтиҗҽлелеге өчен оешмалар 

керткҽн гамҽллҽрне координациялҽҥ тҥбҽндҽге принцип буенча бара: 
 

 

Питрҽч муниципаль районы Гражданлык яклау идарҽсенең оператив 

дежурные 

 - «Язгы ташу» оператив планын керткҽндҽ, Татарстан Республикасы 

Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр идарҽсе органнарына хҽбҽр 

итҽ, алар территориясендҽ авария хҽлендҽ булган оешмалар барлыкка килҽ; 

 - эзлҽҥ-коткару эшлҽрен ҥткҽрҥгҽ һҽм кешелҽрне тормыш белҽн тҽэмин итҥ 

буенча чараларга җҽлеп ителҽ торган көч һҽм чараларның эшчҽнлеген 

координацияли; 

 - муниципаль районның дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре белҽн даими 

хезмҽттҽшлек итҽ; 

  - даими рҽвештҽ ТР ЦУКС СОД ына хҽбҽр итҽ; 

 

       Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Питрҽч муниципаль районы буенча 

оператив дежурные: 

 - халыкны эвакуациялҽҥ һҽм транспорт чараларының кҥплҽп җыелган 

урыннарына җҽмҽгать тҽртибен саклау бҥлекчҽлҽренҽ җибҽрҽ; 

 - өзлексез мҽгълҥмат җыюны оештыра; 

- «Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау идарҽсенең» оператив кизҥ 

торучысы белҽн хезмҽттҽшлек итҥче оешмалар катнашында рөхсҽт талҽп итҥче 

чаралар һҽм проблемалар турында даими рҽвештҽ хҽбҽр итҽ; 
  

ЮХИДИ буенча оператив дежур: 

 - кирҽк булганда, Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Питрҽч муниципаль 

районы буенча бҥлеге башлыгы кҥрсҽтмҽсе буенча: 

  һҽм муниципаль районның ПБ КЧС рҽисе белҽн килештерҥне куркыныч 

участокларда транспорт хҽрҽкҽтен чикли (туктата) ; 

- гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көчлҽрнең һҽм 

чараларның тоткарлыксыз йөрҥен тҽэмин итҥ, шулай ук эвакуациялҽнҽ торган халык 

белҽн автомобиль транспортын тҽэмин итҥ өчен якындагы патруль экипажларын 

транспорт чаралары җыелган урынга җибҽрҽ; 

- табигый бҽла-каза белҽн даими элемтҽдҽ тора; 

- кизҥ торуга килгҽндҽ, якындагы тҽҥлеккҽ һава торышын белҽчҽк; 

- «Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау идарҽсенең» оператив кизҥ 

тору белҽн хезмҽттҽшлек итҥче оешмалар һҽм предприятиелҽр катнашында рөхсҽт 

талҽп итҽ торган чаралар һҽм проблемалар турында даими рҽвештҽ хҽбҽр итҽ. 



                   

«Татавтодор» ААҖ шҽһҽр яны филиалының Колай ДРСУ диспетчеры: 

- сҽнҽгать предприятиелҽре һҽм төзелеш оешмаларыннан бҥлеп бирелгҽн 

техника саны, төрлҽре һҽм маркалары беркетелгҽн автомобиль юллары участокларына 

аныклана;  

- «Питрҽч муниципаль районы гражданнар яклау идарҽсенең» оператив кизҥ 

торуяысы юл участоклары буенча бҥлеп бирелгҽн техника саны, су басуларны бетерҥ 

барышы турында хҽбҽр итҽ. 

 

                        «Ашыгыч ярдҽм»  дежур хезмҽте (03): 

 - су басу һҽм су керҥ урыннарында калган кешелҽрне медицина белҽн тҽэмин 

итҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көч һҽм чараларның гамҽллҽрен координацияли. 

8. Матди-техник, азык-тҿлек, медицина һҽм финанс белҽн тҽэмин 

итүне оештыру  

 

8.1. Матди чараларны туплау, һҽм санын билгелҽү тҿре 

 

Су басу зонасына элҽккҽн халыкны матди-техник һҽм медицина белҽн тҽэмин 

итҥне оештыру Сҽламҽтлек саклау министрлыгының ведомство буйсынуындагы 

оешмаларына, Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм азык-төлек 

министрлыгына, «Татнефтепродукт» ХК ААҖ нҽ йөклҽнгҽн. 

Ҽлеге планда тҽэмин итҥнең тҥбҽндҽге принциплары салынган: 

- су басу зонасына керҽ торган торак пунктларга, ҽмма эвакуациялҽнергҽ тиеш 

булмаган, кирҽкле матди чаралар (азык-төлек, медикаментлар, ягулык-майлау 

материаллары һҽм баш.) алдан ук кертелҽ; 

- ҥткҽрелгҽн исҽп-хисаплар нигезендҽ, Питрҽч муниципаль районы оешмалары 

көчлҽре һҽм чаралары тарафыннан эвакуациялҽнергҽ тиешле халыкның һҽрьяклы 

тормышын тҽэмин итҥ башкарыла. 

Кешелҽрне кайнар ризык һҽм азык-төлек белҽн тҽэмин итҥ зыян кҥргҽн 

халыкны эвакуациялҽҥ урыннарында «Меридиан» ТК ҖЧҖ көчлҽре һҽм чаралары 

белҽн , муниципаль берҽмлек җитҽкчелҽре тарафыннан, стационар туклану һҽм сҽҥдҽ 

пунктларын җҽлеп итеп, ҽ кирҽк булганда, «Меридиан»ТК ҖЧҖ азык-төлек белҽн 

тҽэмин итҥ кҥчмҽ азык-төлек пунктларыннан файдаланып гамҽлгҽ ашырыла. 

Ягулык-майлау материаллары белҽн тҽэмин итҥ «Татнефтепродукт» ХК ААҖ, 

аның структур бҥлекчҽлҽре көчлҽре һҽм чаралары белҽн башкарыла. Питрҽч авылы 

АЗС - 92. 

Медицина тҽэмин ителешен оештыру Татарстан Республикасы Сҽламҽтлек 

саклау министрлыгының һҽм Татарстан Республикасы һҽлакҽтлҽр медицинасы 

хезмҽтенең структур бҥлекчҽлҽренҽ йөклҽнҽ. Медицина белҽн тҽэмин итҥ 

территориаль сҽламҽтлек саклау оешмаларының ҽзерлеген кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

оештыру, дҽвалау-эвакуация чаралары комплексын ҥз эченҽ ала. Зыян кҥрҥчелҽрне 

алга таба эвакуациялҽҥ якындагы профильле дҽвалау-профилактика оешмаларына 

башкарыла. 

Беренчел авария-торгызу һҽм башка кичектергесез эшлҽрне ҥткҽрҥ өчен 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ өчен объект, җирле һҽм республика матди 

ресурсларының резервлары кулланыла  



Язгы ташу белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ чараларын 

финанс белҽн тҽэмин итҥ муниципаль районның, Питрҽч муниципаль районының 

финанс чараларын, оешмаларын һҽм предприятиелҽрен җҽлеп итҥ хисабына 

тормышка ашырыла.  

Берничҽ район территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килгҽндҽ яки 

җирле һҽм ведомство бюджетларыннан бҥлеп бирелҽ торган финанс чаралары 

җитмҽгҽндҽ, республика бюджетыннан финанс чаралары җҽлеп ителҽ. 

 

8.2. Зыян күрүчене халыкны кайнар ризык белҽн тҽэмин итү тҽртибе, 

беренче чиратта кирҽк булган предметлар белҽн тҽэмин итү тҽртибе; ягулык-

майлау материаллары аша күчмҽ туклану пунктлары, ҽйбер һҽм азык-тҿлек 

белҽн тҽэмин итү пунктлары булу; зыян күрүчене Татарстан Республикасы 

Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ язгы ташу чорында су басудан 

кабул итү ҿчен вакытлыча урнаштыру пунктлары тҿзелгҽн. 

 

Питрҽч муниципаль районы РСЧС территориаль системасының гадҽттҽн тыш 

хҽл килеп туган очракта җаваплы һҽм төп бурычларының берсе булып халыкны 

беренчел тормыш белҽн тҽэмин итҥ тора.  

Халыкны беренчел тормыш белҽн тҽэмин итҥ бурычларын хҽл иткҽндҽ төп көч 

һҽм чаралар булып махсус бҥлеп бирелгҽн һҽм ҽзерлҽнгҽн идарҽ органнары, тиешле 

оешмалар һҽм предприятиелҽр, шулай ук Питрҽч муниципаль районы 

территориясендҽ халыкны тормыш белҽн тҽэмин итҥне оештыру һҽм ҥз эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органнары белгечлҽре тора. 

 

8.2.1 Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

Халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итү системасы-идарә органнары, 

оешмалар, учреждениелҽр һҽм предприятиелҽрнең халык тормышы өчен шартлар 

тудыручы һҽм ярдҽм итҥче элемтҽлҽре белҽн бергҽ эшлҽве. Тормыш белҽн тҽэмин 

итҥ системасы халык өчен аның тиешле төрлҽрен гамҽлгҽ ашыручы системадан тора. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт системасы 
(РСЧС) көчлҽре һҽм чаралары белҽн, гадҽттҽн тыш хҽллҽр зоналарында кешелҽрнең 

гомерен саклап калу һҽм сҽламҽтлеген саклау өчен кирҽкле шартлар тудыруга һҽм 

яклауга юнҽлдерелгҽн чаралар, аларны эвакуациялҽҥ маршрутларында һҽм 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр шартлары өчен билгелҽнгҽн һҽм 

расланган урыннарда эвакуациялҽнгҽн кешелҽр тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау 

өчен минималь кирҽкле шартлар булдыруга һҽм ярдҽм итҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 

бердҽм дҽҥлҽт системасы (РСЧС) көчлҽре һҽм чаралары белҽн 

Гадәттән тыш хәлләрдә халыкның беренче чиратта ихтыяҗлары - тормыш 

өчен мөһим матди чаралар һҽм хезмҽтлҽр җыелмасы һҽм кҥлҽме, гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽ кешелҽрнең сҽламҽтлеген саклау өчен минималь кирҽкле. 

Гадәттән тыш хәл зонасында халыкны беренчел тормыш белән тәэмин итү-

гадҽттҽн тыш хҽл зонасында халыкның беренчел ихтыяҗларын вакытында 

канҽгатьлҽндерҥ. 

Халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау өлкҽсендҽ 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ махсус вҽкалҽтле башкарма хакимият һҽм җирле ҥзидарҽ 

органнары тарафыннан гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ эш итҥ системасын һҽм системасын 



алдан ҽзерлҽҥ, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ халыкның тормыш - көнкҥрешен 

тҽэмин итҥ системасын оператив идарҽ итҥ, гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу 

куркынычы яки барлыкка килҥ очрагыннан соң турыдан-туры халыкның тормыш-

көнкүрешен тәэмин итү процессы белән оператив идарә итү. 

Гадәттән тыш хәлләрдә халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итү 

системасын әзерләү - Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

идарҽсенең даими эшлҽҥче органнары тарафыннан гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ халыкның 

тормыш-көнкҥрешен тҽэмин итҥ системасының ышанычлылыгын һҽм 

тотрыклылыгын арттыру чараларын планлаштыру һҽм ҥткҽрҥ. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ халыкның тормыш-көнкҥрешен тҽэмин итҥ көчлҽре-

гадҽттҽн тыш хҽл зоналарында халыкка төрле тормыш тҽэмин итҥ төрлҽрен бирҥне 

гамҽлгҽ ашыручы бҥлекчҽлҽр һҽм формалашулар. 

Гадәттән тыш хәлләрдә халыкны тормыш белән тәэмин итү өчен матди 

ресурслар резервы - гадҽттҽн тыш хҽлдҽ халыкны тормыш белҽн тҽэмин итҥ өчен 

алдан туплана торган матди чаралар запаслары. 

    Гадәттән тыш хәлләрдә халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итү 

системасының тотрыклылыгы күрсәткече - гадҽттҽн тыш хҽл чыганагының зарар 

китерҽ торган факторларын аның мөмкинлеклҽренҽ кадҽр гадҽттҽн тыш хҽл килеп 

чыкканчы, аның алдында торган бурычларны ҥтҽҥ буенча халыкның тормыш-

көнкҥрешен тҽэмин итҥ системасының мөмкинлеклҽренең мөнҽсҽбҽте. 

8.2.2 Зыян күргҽн халыкны кайнар ризык белҽн тҽэмин итү, беренче чиратта 

кирҽкле ҽйберлҽр белҽн тҽэмин итү тҽртибе  

           

Азык-төлек товарлары һҽм товарлар белҽн тҽэмин итҥче булып «Меридиан»  

ТК ҖЧҖ тора. Зыян кҥрҥчелҽрне һҽм эзлҽҥ – коткару операциялҽрендҽ 

катнашучыларны кайнар ризык белҽн тҽэмин итҥне «Ак Барс Питрҽч» а/ф ААҖ, 

шулай ук муниципаль районның һҽм «Алкын» ҖЧҖ ашханҽлҽре башкарачак.   

 

Халыкны тҿп азык тҿлек белҽн тҽэмин итү нормалары 
 

№ 

п/п 

Азык-төлек исеме Ҥлчҽҥ берҽмлеклҽре Саны 

1 1 нче сортлы бодай оныннан арыш 

икмҽге 

тҽҥлеккҽ г/кеше башына 250 

2 1 нче сортлы бодай оныннан ак икмҽк тҽҥлеккҽ г/кеше башына 250 

3 2 нче сортлы бодай оны тҽҥлеккҽ г/кеше башына 15 

4 Ярма төрлҽре тҽҥлеккҽ г/кеше башына 65 

5 Макарон ҽйберлҽре тҽҥлеккҽ г/кеше башына 20 

6 Сөт һҽм сөт продуктлары тҽҥлеккҽ г/кеше башына 270 

7 Ит һҽм ит продуктлары тҽҥлеккҽ г/кеше башына 100 

8 Балык һҽм балык продуктлары тҽҥлеккҽ г/кеше башына 75 

9 Хайван майлары тҽҥлеккҽ г/кеше башына 50 

10 Шикҽр  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 50 

11 Тоз  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 20 

12 Чҽй  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 1 

13 Бҽрҽңге  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 400 

14 Кҽбестҽ  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 75 

15 Чөгендер  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 15 



№ 

п/п 

Азык-төлек исеме Ҥлчҽҥ берҽмлеклҽре Саны 

16 Кишер  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 25 

17 Суган  тҽҥлеккҽ г/кеше башына 25 

18 Кыяр, помидор, тамыразык, ҥлҽназык тҽҥлеккҽ г/кеше башына 10 

19 Сигарет тҽҥлеккҽ пачка/кеше 

башына  

1 

20 Шырпы тҽҥлеккҽ коробка/кеше 

башына 

1 

Азык төлек җыелмасы составы нормалары буенча ҥз эченҽ ала:  

Аксым - 63 г (10% калорийлык); 

Май - 62 г (23% калорийлык); 

Углеводлар - 410 г (67% калорийлык). 

Тҽҥлеклек рационының калориялелеге 2522 Ккал. 

 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽсендҽ зыян күргҽн халыкка ярдҽм күрсҽтү 

ҿчен талҽп ителҽ торган тҿп туклану продуктларына ихтыяҗны исҽплҽү 

 
Туклану продуктларының исеме Бер. 

Ҥл.  

Тҽҥлегенҽ 1 

кешегҽ куллану 

нормасы 

Зыян 

кҥрҥчелҽр 

саны 

10 көнгҽ бҥлеп 

бирергҽ кирҽк 

1. Коры паекалар 

Ит консервлары кг 0,25 8 000 20 000 

Консервлар кг 0,5 8 000 40 000 

Рафинад шикҽр кг 0,135 8 000 10 800 

Чҽй кг 0,002 8 000 160 

2. Азык-төлек 

Ит  яки кг 0,21 8 000 16 800 

Ит консервлары кг 0,25 8 000 20 000 

Сыер мае кг 0,03 8 000 2 400 

Ҥсемлек мае кг 0,026 8 000 2 080 

Балык консервасы кг 0,036 8 000 2 880 

Сөт консервлары кг 0,03 8 000 2 400 

Шикҽр  кг 0,094 8 000 7 520 

Тоз  кг 0,02 8 000 1 600 

Чҽй кг 0,003 8 000 240 

Икмҽк һҽм икмҽк-кҥмҽч ризыклары кг 0,47 8 000 37 600 

Ярмалар һҽм макарон ризыклары кг 0,05 8 000 4 000 

Бҽрҽңге, яшелчҽ һҽм җилҽк-җимеш кг 0,555 8 000 44 400 

Майлар  кг 0,027 8 000 2 160 

Сөт һҽм сөт продуктлары кг 0,98 8 000 78 400 

Йомырка  шт 0,7 8 000 56 000 

Сабын  кг 0,005 8 000 400 

Тҽмҽке чималы  

(50% тартычылар) 

кг 0,009 8 000 720 

3. Балалар туклануы 

Коры сөт катнашмасы  кг 0,125 2 000 2 500 

Балалар өчен ит консервлары кг 0,1 2 000 2 000 

Җилҽк-җимеш һҽм яшелчҽ пюрелары кг 0,25 2 000 5 000 

Балалар өчен җилҽк-җимеш соклары  кг 0,25 2 000 5 000 

4. Су белҽн тҽэмин итҥ 

Хуҗалык ихтыяҗлары өчен л/кеше 240 10 000 24 000 000 

(не более 5 суток) л/кеше 10 10 000 1 000 000 



Халыкны су белҽн тҽэмин итҥ нормалары 
 

 

Су куллану төре 

Су белҽн тҽэмин итҥ нормалары, 

режим өчен (ДМ куб/кеше-тҽҥлек)  

 

I II III 

1. Эчҥ                     2,5/5,0 

2. Азык пешерҥ, быну        -                7,5 

шул исҽптҽн:   

- азык ҽзерлҽҥ һҽм кухня савыт-сабасын юу                 3,5 

- шҽхси савыт-саба юу                 1,0 

- бит һҽм кул юу                 3,0 

3. Кешенең санитар-гигиена ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ 

һҽм бинаның санитар – гигиена торышын тҽэмин итҥ 

- - 21,0 

Барлыгы  2,5 / 5,0 10,0 / 12,5 31,0 / 33,5 

 

Эш категориялҽре Коэффициент 

Җиңел – I 

Урта  авырлыкта – II 

Па  

Пб  

Авыр – III 

1,125 

1,250 

1,330 

1,540 

1,750 

1. Тҽҥлекнең кҥпчелек өлеше югары температуралы бинада булган 

кешелҽргҽ су белҽн тҽэмин итҥ нормалары тҥбҽндҽге таблицада китерелгҽн 

коэффициентларга тапкырлана: 

 
Бинада һава температурасы,градусы Коэффициент 

20-22 

25 

30 

35 

37 

1,00 

1,35 

2,30 

3,35 

4,00 

 

РСЧС көчлҽре һҽм зыян кҥргҽн халыкны тҽэмин итҥ өчен билгелҽнгҽн азык-

төлек товарлары өстҽмҽ кулинар эшкҽртҥдҽн башка гына кулланырга яраклы 

булырга, беренче категориядҽн дҽ ким булмаган саклагыч савытларга ия булырга 

тиеш.  

Зыян кҥргҽн халык өчен беренче чиратта кирҽк булган товарлар исемлегендҽ 

кием-салым, аяк киеме, савыт-саба, тукымалар, галантерея ҽйберлҽре һҽм башка 

сҽнҽгать товарлары булдырырга тҽкъдим ителҽ. 

 

Зыян күрүчегҽ халыкка бирү ҿчен тҽкъдим ителҽ торган кием, кием һҽм аяк 

киеме комплектлары. 
 

Сезон исеме 

(ел вакыты) 

Ир – атлар өчен Хатын – кызлар өчен 

Кием, эчке кием, аяк киеме 

исеме 

Саны  Кием, эчке кием, аяк 

киеме исеме 

Саны  

Вариант 1 

(җҽйге сезон) 

 

Чалбар 

Сорочкалар  

Носки, 1 пар 

1 

1 

1 

Җҽйге кҥлмҽк 

Чөлкҽ, 1 пар 

Эчке кием (комплект 2 

1 

1 

1 



Сезон исеме 

(ел вакыты) 

Ир – атлар өчен Хатын – кызлар өчен 

Кием, эчке кием, аяк киеме 

исеме 

Саны  Кием, эчке кием, аяк 

киеме исеме 

Саны  

Эчке кием (майка, трусы) 

Җҽйге аяк киеме, 1 пар 

1 

1 

предметтан) 

Җҽйге аяк киеме, 1 пар 

 

1 

Вариант 2 

(кышкы сезон) 

 

Пальто, куртка 

Костюм  

Сорочка 

Эчке кием (комплект 2 

предметтан) 

Носки, 1 пар 

Шапка  

Аяк - киеме, 1 пар 

Перчаткалар, биялҽйлҽр, 1 пар 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Пальто, куртка 

Кҥлмҽк, костюм 

Эчке кием (комплект 2 

предметтан) 

Чөлкҽ,1  пар 

Баш яулыгы 

Бҽйлҽнгҽ шапка 

Аяк - киеме, 1 пар 

Перчаткалар, биялҽйлҽр, 

1 пар 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Вариант 3 

(көзге-язгы  

сезон) 

 

Плащ, куртка 

Костюм 

Сорочка 

Эчке кием (комплект 2 

предметтан) 

Носки, 1 пар 

Баш киеме (кепка, берет) 

Аяк - киеме, 1 пар 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Плащ, куртка 

Кҥлмҽк, костюм 

Эчке кием (комплект 2 

предметтан) 

Чөлкҽ, 1 пар 

Баш яулыгы 

Аяк - киеме, 1 пар 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

Халыкны беренче чиратта кирҽк булган предметлар белҽн тҽэмин итү нормалары 

 

№№ 

п/п 

 

Предметларның исеме Ҥлчҽҥ берҽмлеклҽре Саны   

1 Тирҽн эчле метал табак-савыт шт/кеше 1 

2 Кашык  шт/ кеше 1 

3 Кружка шт/ кеше 1 

4 Чилҽк  шт на 10 кеше 2 

5 Металл чҽйнек  шт на 10 кеше 1 

6 Сабын  г/чел/ай 200 

7 Юу чаралары г/чел/ай 500 

8 Урын-җир кирҽк-яраклары компл/ кеше 1 

    

 

9. Питрҽч муниципаль районында су басу мҿмкин булган 

урыннарда торак пунктларда, объектларда янгын сүндерү эшен 

оештыру тҽртибе. 

 



Питрҽч муниципаль районында язгы ташу чорында су басу ихтималы булган 

зонага элҽгҽлҽр: 

1. Питрҽч авылы - Мишҽ елгасы янындагы йортлар; 

2. Райково авылы - Мишҽ елгасы янындагы йортлар; 

3. Ҽлбҽдҽн авылы - Мишҽ елгасы янындагы йортлар; 

4. Кибҽч авылы - Мишҽ елгасы ермагына якын-тирҽ йортлар. 

 

ПЧ-126 урнашкан урыннан - «ТР буенча 7 нче ФПС отряды» ФГКУ Питрҽч 

авылына кадҽр-1 км, Ҽлбҽден авылына кадҽр - 14 км.  

«Татарстан Республикасы буенча 7 нче Федераль янгынга каршы хезмҽт отряды» 

федераль дҽҥлҽт бюджет учреждениесенең хҽрби исҽптҽге бер янгын машинасы бар-

АЦ-40 (131). 

Су басу зоналары территориясендҽ бер янгын часте һҽм ике аерым посты 

урнашкан: 

- «ТР буенча 7 нче ФПС отряды» (Питрҽч авылы) федераль дҽҥлҽт бюджет 

учреждениесенең ПЧ-126, хҽрби исҽптҽ өч янгын сҥндерҥ автомобиле бар; 

- ППС (Ленино-Кокушкино), хҽрби исҽптҽ ике янгын сҥндерҥ автомобиле бар; 

- ППС (Шҽле), хҽрби исҽптҽ ике янгын сҥндерҥ автомобиле бар; 

 
Язгы ташу чорында түбҽндҽге чараларны үтҽргҽ: 

- «ТР буенча 7 нче ФПС отряды», «Ленино-Кокушкино» ПС, «Шҽле» ПС хҽрби 

исҽп-хисапларына янгын автомобильлҽре югары ҥтҥчҽнлек шассиларында, аларны 

икелҽтҽ норматив запас белҽн комплектлап, янгын җиңҥлҽренең хҽрби исҽп-

хисапларына кертергҽ. 

Моның өчен: «ТР буенча 7 ФПС отряды» ПЧ-126 федераль дҽҥлҽт бюджет 

учреждениесендҽ кҥрсҽтмҽне алгач, АЦ-40 (131) хҽрби хисапка кертергҽ. Янгын 

сҥндерҥ автомобильлҽрен Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының ТР буенча 

баш идарҽсе 2007 елның 20 февралендҽге 29-1218-34 номерлы хаты белҽн билгелҽнгҽн 

нигезлҽмҽ табеле нормасы нигезендҽ янгын сҥндерҥ-техник кораллар һҽм авария-

коткару җиһазлары белҽн комплектларга.  

Янгын сҥндерҥ автомобильлҽрен ике норматив запас белҽн комплектлау 

магистраль һҽм эшче линиялҽр салу өчен янгын сҥндерҥ частьлҽренең склад 

запасларыннан гамҽлгҽ ашыру. 

- «ТР буенча 7 ФПС отряды» ФДКУГА, «Ленино-Кокушкино» ППС, «Шҽле» 

ППС кҥчерелмҽле мотопомпларны ҽзерлҽҥ, янгыннарны сҥндерҥ өчен җҽлеп итҥ 

тҽртибен килештерергҽ, реставрациялҽнгҽн торак пунктларда, «Теплострой» ҖЧҖ 

белҽн тагылма һҽм кҥчерелмҽле мотопомпларны ике берҽмлек кҥлҽмендҽ 

килештерергҽ. 

-126 ПЧ хҽрби исҽп-хисапларының шҽхси составы - «ТР буенча 7 нче ФПС 

отряды», " Ленино-Кокушкино» ПС, «Шҽле» ППС гидроизоляция саклану чаралары – 

Л-1 костюмы, резин итеклҽр белҽн комплектлау: 

- «Татарстан Республикасы буенча 7 нче ФПС отряды» ФДБКУ ПЧ-126 дежур 

каравыл – Л-1, 4 комплект,  

- «Ленино-Кокушкино»-Л-1 ППС дежур каравылы, 3 комплект;  

- «Шҽле» ППС дежур каравылы-Л-1, 3 комплект;  

- 126 ПЧ-хҽрби расчетлары ТР буенча «Ленино-Кокушкино» ПС 7 нче ФПС 

отряды, «Шҽле» ППС беренчел янгын сҥндерҥ чаралары – янгын сҥндергечлҽр, чилҽк, 



баграмлар һҽм тд. б. нигезендҽ склад запасларыннан уңайлык нормалары нигезендҽ 

комплектларга; 

- кешелҽрне су объектларында эзлҽҥ һҽм коткару өчен, шҽхси составны су басу 

зоналарына илтеп җиткерҥ өчен, кирҽкле санда плитҽлҽр булдыруны кҥздҽ тота. акча.  

Казан шҽһҽренең зона эзлҽҥ-коткару отряды (ЗПСО) штатта «Прогресс», «Кара Идель» 

һҽм «Орион» кебек өч йөзҥ чарасы бар. Йөзҥ чараларын китерҥ ысулы һҽм чаралары 

«Газель» йөк автомобиле белҽн башкарыла («Кара Идель» һҽм «Орион» - кабартылган 

резиналар).  

Муниципаль районның елгаларның аз булуы һҽм булган елгаларның барлык 

торак пунктларда стационар кҥперлҽр белҽн җиһазландырылуы, плитҽлҽр булу 

сҽбҽпле. янгын техникасын вакыйга урынына китереп җиткерҥ өчен акча талҽп ителми. 

 

Питрҽч муниципаль районы территориясенең янгын бүлекчҽлҽрнең 

кҿчлҽрен һҽм чараларын җҽлеп итү тҽртибе 
 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыкканда Питрҽч муниципаль районы 

территориясендҽ янгын сҥндерҥ бҥлекчҽлҽренең көчлҽре һҽм чаралары янгыннарны 

бетерҥгҽ, кешелҽрнең гомерен коткаруга, су басу мөмкин булган урыннарда матди 

югалтулар кимҥгҽ, «Муниципаль районда янгыннарны сҥндерҥгҽ көч һҽм чаралар 

җҽлеп итҥ планы» һҽм «Район янгын саклау бҥлекчҽлҽренең чыгу расписаниесе» 

нигезендҽ тартылачак. 

Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ мөмкин булган су басу 

зоналарында янгыннарны сҥндерҥ өчен сҽбҽпче һҽм көчлҽре җитмҽгҽндҽ, янгын 

сҥндерҥ өчен җайлаштырылган предприятие һҽм оешмаларның автотехника җҽлеп 

ителҽ. 
 

 

 

 

«Питрҽч муниципаль районы  

Гражданлык яклау идарҽсе» МКУ җитҽкчесе                                         И. М. Мингалиев 


