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Саба муниципаль районы территориясендэ 
табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн 
тыш хэллэрдэ эвакуация чараларын уткэру 
турындагы нигезлэмэне раслау хакында

«Халыкны Ьэм территориялэрне табигый Ьэм техноген характердагы 
гадэттэн тыш хэллэрдэн саклау турында» 21.12.1994 ел, 68-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ, эвакуациялэнуче халыкны кабул иту, урнаштыру 
Ьэм яшэешен беренчёл тээмин итуне планлаштыру очен

1. Саба муниципаль районы территориясендэ табигый Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ эвакуация чараларын уткэру турындагы 
Нигезлэмэне расларга (теркэяэ).

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы авыл ж;ирлеклэре 
башлыкларына Саба муниципаль районы территориясендэ табигый Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ эвакуация чараларын уткэру турында 
Нигезлэмэне кулланма итеп алырга Ьэм утэугэ кабул итэргэ.

3. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Ьйр://ргауо.1а1;аг81ап.ги адресы буенча Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълумат рэсми порталында Ьэм ЬЦр://ваЪу.МагеШп,ш адресы буенча Саба 
муниципаль районыныц рэсми сайтында бастырып чыгарырга.
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РАСЛАНДЫ
Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Башлыгыныц

1РЗ- <Л1Г19 №  ^Р3-/ь-
карары белэн

Саба муниципаль районы территориясендз 
табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ 

эвакуация чараларын уткэру турында 
НИГЕЗЛЭМЭ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

а. Табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ эвакуация 
уткэру узенчэлеклэре гадэттэн тыш хэл чыганагы характеры (жирлекнец 
радиоактив пычрануы яки химик зарарлануы, жир тетрэу, су басу), гадэттэн тыш 
хэл чыганагыныц • зарарлаучы факторлары тээсиренец урын-вакыт 
характеристикалары, чыгарыла торган халыкньщ саны Ьэм кулэме, эвакуация 
чаралары уткэру вакыты Ьэм кичектергесезлеге белэн билгелэнэ.

б. Эвакуация уткэругэ карар кабул иту хокукы Саба муниципаль районы 
Башлыгы (гражданнар оборонасы житэкчесенэ) карамагында.

в. Халыкны эвакуациялэу белэн гомуми житэкчелек Саба муниципаль 
районыныц гадэттэн тыш -хэллэр комиссиясе аша Гражданнар оборонасы 
житэкчесе тарафыннан башкарыла. Эвакуация чараларын турыдан-туры 
оештыру Ьэм уткэру Саба муниципаль районы территориясендз тезелгэн 
эвакуация органнары, муниципаль районныц муниципаль берэмлеклэре 
органнары, икътисад объектлары идарэсе органнары тарафыннан Саба 
муниципаль районы буенча Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 
эшлэре Ьэм гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы идарэсе катнашында тормышка 
ашырыла.

2. Эвакуация органнарын эзерлек хэленэ китеру тэртибе

Гадэттэн тыш хэл килеп чыгу куркынычы булганда:
эвакуация кабул иту комиссиясенэ хэбэр ителэ Ьэм жыела Ьэм тубэндэге 

чаралар утэлэ:
комиссиянец житэкче составыныц тэулек буе кизу торуы билгелэнэ;
эвакуациялэнергэ тиешле халык саны Ьэм эвакуациялэнучелэр исемлеклэре 

аныклана;
халыкны транспортныц барлык торлэре белэн чыгаруга исэп-хисап 

аныклана;
эвакуация маршрутларын эзерлэу оештырыла;



транспортныц эвакуация чараларын тээмин итугэ эзерлеген контрольдэ 
тоту оештырыла;

халыкны жыю пунктлары: эвакуациялэунец кабул иту (ПЭП) Ьэм 
эвакуациялэунец арадаш пунктлары (ЭАП), вакытлыча урнаштыру пунктлары 
(ВУП) жэелдеругэ эзерлэнэ;

элемтэ Ьэм хэбэр иту системасыныц эзерлеге тикшерелэ; 
эвакуация жыелу пунктына (ЭЖД) саклау корылмалары эзерлэнэ; 
куркынычсыз районнарда эвакуациялэнучелэрне урнаштыру пунктлары 

Ьэм урыннары эзерлэнэ.
Эвакуация уткэру буенча курсэтмэ алу белэн:
эвакуация башлануы турында халыкка Ьэм эвакуация органнарына хэбэр 

ителэ;
килеп туган хэлне исэпкэ алып эвакуация чараларын уткэру тэртибе 

тэгаенлэнэ;
эвакуациялэнэ торган халыкны исэпкэ алу Ьэм жибэру Ьэм эвакуация 

агымы хэрэкэтен контрольдэ тоту оештырыла;
утырту пунктларына транспортны вакытында биру контрольдэ тотыла; 
эвакуациялэнгэн халыкны куркынычсыз районнарда урнаштыру буенча 

контроль уткэрелэ
Эзерлек срогы (кендез / тонлэ, сэгате): 
эвакуация кабул иту комиссиялэре - 0.30 / 2.00; 
оператив теркемнэр - 0.30 / 1.30; 
транспорт - 1.00 / 3.00; 
эвакуация органнары - 1.00 / 4.00.

3. Эвакуация б^шлану турында халыкка хэбэр иту тэртибе

Саба муниципаль районы территориясендэ эвакуация чаралары белэн идарэ 
иту даими урнашу пунктыннан (Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 
администрациясе бинасыннан) эвакуация кабул иту комиссиясе тарафыннан 
гамэлгэ ашырыла.

Эвакуация чараларын уткэру турында халыкка хэбэр иту Саба муниципаль 
районы гражданнар оборонасы житэкчесенец идарэ пунктыннан «Игътибар 
Ьэркемгэ» сигналын Ьэм телевизион Ьэм радиотапшырулар челтэре буенча 
ашыгыч хэбэрлэр текстларын тапшыру юлы белэн башкарыла. Байлар Сабасы 
ш.т. б. аерым участоклары Ьэм урамнары Ьэм авыл жирлеклэре халкына хэбэр 
иту очен тавыш кочэйткеч жайланмалары булган район эчке эшлэр булеге, 
янгын булеге Ьэм ашыгыч ярдэм машиналары кулланыла. Предприятиелэр, 
учреждениелэр эшчелэренэ хэбэр иту очен жирле (эчке) радиотапшырулар 
челтэрлэре файдаланыла.

Авария хэлендэге химик-куркыныч матдэлэр (АХКМ) булган объектларда 
авария килеп чыгу куркынычы янаганда, идарэ органнарына Ьэм халыкка хэбэр 
иту радиотапшыру узелларын Ьэм урам электросиреналарын кушу, шулай ук 
АХКМ ташлауныц беренчел факторы датчиклары сиренасын кушу белэн 
гамэлгэ ашырыла. Элемтэ булмаган торак пунктларда кучмэ тавыш



кочэйткечлэр белэн Ьэм тавыш кечэйткечлэре аша хэбэр ителэ.
Табигать бэла-казалары килеп чыгу куркынычы булган да, идарэ иту 

органнарына, Россия гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетерунец бердэм 
системасы кечлэре Ьэм чараларына, эшчелэргэ Ьэм хезмэткэрлэргэ, халыкка 
хэбэр иту Саба муниципаль районы башкарма комитеты житэкчесе карары 
белэн башкарыла.

Химик яктан куркыныч объектларда авария бул ганда Татарстан 
Республикасы Саба муниципаль районы гражданнар оборонасы идарэсе 
житэкчесенэ, икътисад объектларыныц Гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн 
тыш хэллэр житэкчелэре Ьэм штабларына, район эчке эшлэр булеге 
дежурныена, гадэттэн тыш хэллэр буенча комиссиягэ хэбэр иту барлык элемтэ 
чаралары буенча оештырыла.

4. Эвакуациялэнгэн халыкны урнаштыру районнары.
Саба муниципаль районы территориясендэ гадэттэн тыш хэллэр килеп 

чыкканда халыкны вакытлыча жэмэгать билгелэнешендэге биналарда 
(кунакханэлэр, ял йортлары, кинотеатрлар, спорт корылмалары, тулай торак 
Ь.б.) гадэттэн тыш хэл зонасыннан читтэ урнаштыру планлаштырыла. Нигездэ, 
эвакуациялэнгэн халыкны теркэу урнашу урыннарында башкарыла.

Химик куркыныч объектта (ХКО) авария булган очракта, авария-химик 
матдэ болыты (АХМБ) бик тиз таралу сэбэпле, химик куркыныч объектка якын 
яшэуче халык куркыныч зонадан чыгарылмый, э биналарга герметизация 
уткэрелеп Ьэм сулыш органнарын саклауныц шэхси чараларын кулланып торак 
(житештеру Ьэм хезмэт) биналарыныц Ьэм корылмаларыныц югары яки тубэн 
катларында яшерелэ (авария-химик матдэ болытыныц таралу характерына бэйле 
рэвештэ).

5. Халыкны чыгару (транспорт белэн чыгару) маршрутлары.
Гадэттэн тыш хэл килеп туган очракта халыкны чыгару (транспорт белэн 

чыгару) маршрутлары комплекслы тикшеру нэтижэлэре нигезендэ Саба 
муниципаль районыныц эвакуация кабул иту комиссиясе рэисе карары белэн 
билгелэнэ. Алар автопредприятиелэр житэкчелэренэ Ьэм халыкка житкерелэ.

6. Эвакуация барышында халыкка мэгълумат Ьэм инструктаж оештыру.
Эвакуация чорында мэгълумат эшенец теп бурычы булып халыкны оешкан 

рэвештэ зарарлану урыныннан чыгару (транспорт белэн чыгару) тора. Бу 
максатларда тубэндэгелэргэ юнэлдерелгэн чаралар тормышка ашырыла:

эвакуация органнары шэхси составыннан уз бурычларын тогэл утэу, 
халыкны эвакуациялэу буенча карарлар Ьэм курсэтмэлэрне утэу очен югары 
жаваплылык хисе саклау;

халыкка эвакуация уткэру тэртибен Ьэм кагыйдэлэрен ацлату, 
эвакуациялэнучелэрне Гражданнар оборонасы сигналлары Ьэм хакимият 
органнары боерыклары буенча оешкан рэвештэ эшлэвен тээмин иту;

жыелма пунктларда, утырту Ьэм тошеру пунктларында, поездларда, 
автомобиль Ьэм жэяуле колонналарда Ьэм халык тупланган башка урыннарда



уяулыкны, дисциплинаны Ьэм тэртипне саклау.
Халыкка мэгълумат бируне Ьэм инструктажны массакулэм мэгълумат 

чаралары Ьэм халык белэн шэхси аралашу аша эвакуация органнарыныц 
вазыйфаи затлары башкара.


