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КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Пәрәү авыл җирлеге

территориясендә пиротехника әйберләрен (фейерверк күрсәтүләрен)

куллануны тәртипкә салу чаралары турында

«Пиротехника  әйберләрен  таратканда  һәм  аннан  файдаланганда  янгын
куркынычсызлыгы таләпләрен раслау турында» 2009 елның 22 декабрендәге
1052 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карарына, «Лаеш муниципаль
районының Пәрәү авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып,
халыкның гомерен  һәм сәламәтлеген яклау,  муниципаль мөлкәткә,  юридик
һәм  физик  затлар  мөлкәтенә  зыян  китерүне  булдырмау  максатларында,
муниципаль  милеккә,  юридик  һәм  физик  затлар  мөлкәтенә  зыян  китерүне
булдырмау турында " 2009 ел, 22 декабрь, 1052 нче карары:

 1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Пәрәү  авыл
җирлегендә  гадәттән  тыш  хәлләрне  кисәтү  һәм  бетерү  һәм  янгын
куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссия төзергә (1 нче кушымта). 

2.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Пәрәү  авыл
җирлеге территориясендә пиротехник эшләнмәләр (фейерверк) җибәрү өчен
мәйданчыклар  (алга  таба  –  фейерверк)  әлеге  карарның  2  нче  кушымтасы
нигезендә расларга. 

3.  Фейерверклар  куллануны  тыю:  -  якын-тирә  территорияне  дә  кертеп,
теләсә  кайсы  функциональ  билгеләнештәге  биналарда,  биналарда  һәм
корылмаларда;  -  шартлау  куркынычы һәм  янаган  объектлар,  производство
предприятиеләре территорияләрендә,  тимер юлларны, нефть үткәргечләрне,
газ  үткәргечләрне  читләштерү  полосаларында,  югары  вольтлы  электр
тапшыру  линияләрен,  вокзалларда,  аэропортларда,  хәрби  билгеләнештәге
объектларда,  барлык төр җәмәгать транспортында,  шулай ук 500 м. дан да
ким түгел.;  -балалар, уку,  дәвалау-профилактика һәм фәнни учреждениеләр
янындагы  территорияләрдә,  шулай  ук  әлеге  объектлар  чикләреннән  50  м
ераклыкта.;  -  түбәләрдә,  балконнарда,  лоджияләрдә,  биналарның



(корылмаларның)  фасадларының  өлешләрендә,  сәхнә  мәйданчыкларында,
стадионнарда  һәм  башка  спорт  корылмаларында;  -  митинглар,
демонстрацияләр, урам йөрешләре, пикетлар уздыру вакытында; - пиротехник
эшләнмәләр җитештерүче тарафыннан билгеләнгән яшь буенча чикләүләргә
ирешмәгән затларга;  -  «Төнлә гражданнарның тынычлыгын һәм тынлыкны
саклау  турында»2013  елның  26  декабрендәге  102-ТРЗ  номерлы  Татарстан
Республикасы  Законы  нигезендә  төнге  вакытта.  Лаеш муниципаль  районы
Пәрәү  авыл  җирлеге  территориясендә  идарә  итми  торган  ягулык
материалларыннан эшләнгән эшләнмәләрне җибәрүне тыярга кирәк. 

4.  Фейерверклар  әзерләгәндә  һәм  әлеге  карарның  2  нче  кушымтасында
билгеләнгән  мәйданчыкларда  пиротехник  эшләнмәләрне  III  һәм  аннан
югарырак  куркыныч  класслы  пиротехник  эшләнмәләрне  кулланып
фейерверклар  үткәргәндә:  -  фейерверк  үткәрергә  мөмкин  булган  техник
карарлар (шартлар) эшләнергә тиеш. Алар урыннарда фейерверк әйберләре
урнаштыру пунктларының билгеләнүләрен төшереп,  куркынычсыз зонаның
чикләрен,  шулай  ук  саклау  урыннарын  күрсәтеп,  корылмаларга  кадәр
куркынычсыз  ераклыкны  күздә  тотарга  тиешләр;  -  фейерверк  үткәрүгә
аккредитациясе булган теләсә кайсы оешмада яки янгын куркынычсызлыгын
тәэмин  итү  өлкәсендә  аккредитациясе  булган  теләсә  кайсы  оешмада
фейерверк үткәрүгә янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килү турында
нәтиҗә алынырга тиеш.; - фейерверк оештыру һәм үткәрү мәйданчыгы әлеге
карарның 3 нче кушымтасында күрсәтелгән таләпләргә туры килергә тиеш. 

5.  Әлеге  карарның 3,4  пунктларында  күрсәтелгән  шартларны үтәгәннән
соң, фейерверк үткәрү өчен Лаеш муниципаль районы Пәрәү авыл җирлеге
Башкарма  комитетында  рөхсәт  алырга  кирәк.  Лаеш  муниципаль  районы
Пәрәү авыл җирлеге Башкарма комитетының язма рөхсәтеннән башка Лаеш
муниципаль районы Пәрәү авыл җирлеге территориясендә фейерверк үткәрү
тыела.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Пәрәү  авыл
җирлеге башкарма комитеты исеменнән гаризаларны карау һәм фейерверклар
(салютлар)  урнаштыру өчен  рөхсәтләр  бирүне гамәлгә  ашыручы вәкаләтле
орган  тарафыннан  Лаеш  муниципаль  районы  Пәрәү  авыл  җирлегенең
Гадәттән  тыш хәлләрне  кисәтү  һәм  бетерү  һәм  янгын  куркынычсызлыгын
тәэмин итү комиссиясен билгеләргә. 

6. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-
адрес буенча Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында
бастырып  чыгарырга  (игълан  итәргә):  http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш
муниципаль  районының  рәсми  сайтында  Интернет  мәгълүмати-
телекоммуникацион  челтәрендә  түбәндәге  адрес  буенча:
http://laishevo.tatarstan.ru.

 7. Карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә дип билгеләргә. 
8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам.

Пәрәү авыл җирлеге Башлыгы,
Совет рәисе вазифаларын башкаручы          Р.Г.Евдокимова 

http://laishevo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль

 районы Пәрәү авыл җирлеге
 башкарма комитетының  2019 елның 

12сентябрендәге  13  номерлы 
карарына1 нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Пәрәү авылы
җирлегенең гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын

куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе составы

1. Евдокимова Р.Г.

2. Каримова Р.Ф.

Комиссия әгъзалары:

3. Гатауллин Р.З.

3. Валиуллин Р.М.

Пәрәү  авыл  җирлеге  башкарма
комитеты  җитәкчесе  вазыйфаларын
башкаручы, комиссия рәисе;

Пәрәү  авыл  җирлеге  китапханәчесе,
комиссия секретаре (килешү буенча);

Полиция  участок  уполномоченные
(килешү буенча);

Пәрәү авыл җирлеге депутаты (килешү 
буенча).

Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль

 районы Пәрәү авыл җирлеге
 башкарма комитетының  2019 елның 

12сентябрендәге  13  номерлы 
карарына2  нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Пәрәү авыл җирлеге



территориясендә пиротехник эшләнмәләрдән (фейерверклы) файдалану

мәйданчыклары

1. Пәрәү авылы-торак пункттан тыш, Совет урамы, 2А адресы буенча 500 м. 
ераклыкта.

 2. Яңа ел бәйрәмнәрен үткәрү көннәрендә халык өчен фейерверкларны эшләтеп 
җибәрү өчен мәйданчыклар Пәрәү авыл җирлеге башкарма комитеты 
тарафыннан билгеләнә. 

3. Контрольлек итүче органнар белән килештерү буенча башка мәйданчыклар, 
әмма әлеге карарның 3,4 пунктларын үтәгәндә.



Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль

 районы Пәрәү авыл җирлеге
 башкарма комитетының  2019 елның 

12сентябрендәге  13  номерлы 
карарына3 нче Кушымта

 
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Пәрәү авыл җирлеге

территориясендә пиротехник (фейерверк)
эшләнмәләрне куллану мәйданчыгына таләпләр 

1.  Фейерверк  үткәрү  өчен  мәйданчык  янгын  сүндерү  чаралары  белән

киртәләнеп куелырга һәм җиһазландырылырга тиеш. 

2.  Анда фейерверк урнаштыру пунктларының билгеләнүләрен куркынычсыз

зона  чикләрен,  шулай  ук  эшкәртелгән  эшләнмәләрне  саклау  урыннарын

күрсәтеп, биналарга һәм корылмаларга кадәр куркынычсыз араны күздә тотып,

җирлек схемасы эшләнгән (А1 формасы Күләме). 

3.  Тамашачылар  җилкендереп  торырга  тиеш.  Пиротехник  эшләнмәләр

урнаштырылган  схема  нигезендә,  җил  тизлеге  10  м/с  дан  артмаска  тиеш.

Фейерверк үткәрү урыннарыннан алып биналарга һәм тамашачыларга кадәрге

ераклык  кулланыла  торган  пиротехник  эшләнмәләр  инструкциясе  таләпләрен

исәпкә алып билгеләнә. 

4. Мәйданчыкларда ут тарту һәм үрчетү, шулай ук пиротехник эшләнмәләрне

караучысыз калдыру тыела. 

5.  Пиротехник  эшләнмәләрне  кулланганнан  соң  территория  эшкәртелгән,

эшләмәгән  пиротехник  эшләнмәләрдән  һәм  аларның  куркыныч

элементларыннан чистартылырга тиеш. 

6.  Фейерверклар  урнаштырганда  урыннарны  саклау  һәм  куркынычсызлык

өчен җаваплылык фейерверк уздыра торган затка (оешмага) йөкләнә.

 7.  Мәйдан  чикләреннән  елның  теләсә  кайсы  вакытында  ягулык

материалларыннан чистартылырга тиеш.
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