
 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
                   
 
                      
 
 
                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 
 
                        
                            от 13.12.2019                                                                                           №26 
 
 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Лениногорск 

шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә янгынга каршы махсус режим кертү 

турында 

 

Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү максатларында, «Янгын 

куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы Федераль 

законның 30 статьясы һәм «Янгын куркынычсызлыгы турында» 1993 елның 18 

маендагы 1866-ХП номерлы Татарстан Республикасы Законының 25 статьясы 

нигезендә, Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

1.  2019 елның 20 декабреннән 2020 елның 8 гыйнварына кадәр Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге территориясендә янгынга каршы махсус режим урнаштырырга. 

2.  2019 елның 30 декабреннән 2020 елның 15 гыйнварына кадәр торак 

йортларда гражданнар белән профилактик әңгәмәләр үткәрүне оештыру максатында (1 

нче кушымта) Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Лениногорск 

шәһәре муниципаль берәмлегенең ведомство һәм муниципаль оешмалары 

хезмәткәрләре арасыннан профилактик төркем билгеләргә. 

3.  Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары А.А. Мөхәмәтшинны профилактик төркем цчен җаваплы итеп 

билгеләргә. 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Махсус янгынга каршы 

режим гамәлдә булган чорда пиротехник эшләнмәләрне куллану тыелган объектлар 

исемлеген (2 нче кушымта) расларга. 

5. Тәкъдим итәргә: 

Лениногорск эчке эшләр бүлеге начальнигына (А.А. Юнысов), Татарстан 

Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Лениногорск 

муниципаль районындагы бүлеге начальнигына (М. С. Саримова), «Торак-коммуналь 

хуҗалык һәм төзелеш үзәге» АҖ нә (Ф. М. Фәрхетдинов), Татарстан Республикасы 

буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең Лениногорск муниципаль районы буенча ОНД 

һәм ПР (3арипов А. А.)."Татарстан Республикасы буенча ФПС 11 отряды «ФДКУнең 

ПСЧ-66 (А. П. Ненад) профилактика төркеменә кертү өчен оешманың бер хезмәткәрен 

бүлеп бирүне тәэмин итәргә; 

махсус янгынга каршы режим гамәлдә булган чорда куркынычлык класслы 

пиротехник эшләнмәләрне (бенгаль утларыннан, мамыклардан тыш) чикләрдә 

   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ       

    КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК 

 

    ЛЕНИНОГОРСК ШӘҺӘРЕ                      

      МУНИЦИПАЛЬ  БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА       

     КОМИТЕТЫ 

 

 

 



урнашкан территорияләрдә куллануны тыюны билгеләргә: 

промышленность объектлары, транспорт инфраструктурасы (автомобиль 

юлларыннан тыш), ягулык - энергетика комплексы (шул исәптән линияле юллар) 

чикләреннән 500 метр ераклыкта); 

Торак-коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы объектлары, кешеләр күп була 

торган объектлар, автомобиль юллары чикләреннән 50 метр ераклыкта; 

оешма җитәкчеләренә яңа ел чараларын оештырганда: 

ведомство карамагындагы учреждениеләрдә Яңа ел бәйрәм чараларына әзерлек 

һәм үткәрү чорында янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча чаралар комплексын 

гамәлгә ашыру; 

Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең Лениногорск 

муниципаль районы буенча янгын күзәтчелеге бүлеге белән килештерергә (А. З. 

Зарипов); 

балалар катнашында Яңа ел һәм Раштуа тамашаларын үткәрү объектлары һәм 

урыннарында профилактик тикшерү үткәрергә; 

Яңа ел бәйрәм чараларын үткәрүгә җаваплы вазыйфаи затларны янгын-техник 

минимум программалары буенча укытуны оештырырга; 

Яңа ел бәйрәм чараларын үткәрү чорында дежур персонал санын арттырырга; 

ведомство буйсынуындагы учреждениеләрнең ябык биналарында ут эффекты 

булган пиротехник эшләнмәләрне саклау һәм куллануга юл куймаска; 

Яңа ел бәйрәм чараларын уздыру чорында янгын куркынычсызлыгы чаралары 

турында хезмәткәрләр белән инструктажлар үткәрергә; 

 «Лениногорск үзәк район хастаханәсе» (Р.С.Кобзарев), Татарстан 

Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының Лениногорск муниципаль районындагы социаль яклау бүлегенә 

(М.С.Саримова): 

Яңа ел бәйрәм чараларын үткәрү чорында дежур персонал санын арттырырга; 

Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Лениногорск 

районы буенча янгын күзәтчелеге бүлегенә  (Зарипов А.З.): 

2019 елның 20 декабренә кадәр Яңа ел бәйрәмнәрендә янгын куркынычсызлыгы 

чараларын үтәү турында белешмәлек эшләргә; 

халык, юридик затлар, шул исәптән пиротехника әйберләрен ваклап сатучы 

затлар арасында, әлеге карар нигезләмәләрен үтәү, шулай ук пиротехник эшләнмәләрне 

таратканда һәм кулланганда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү өлешендә 

аңлату эшләре алып баруны оештырырга; 

Яңа ел һәм Раштуа бәйрәм чараларын үткәрү урыннарын исәпкә алырга; 

балалар катнашында Яңа ел һәм Раштуа тамашаларын үткәрү объектларын һәм 

урыннарын профилактик карау үткәрергә; 

балаларның ял итү объектларын (туристлык һәм спорт базаларын, 

санаторийларны, ел әйләнәсе дәвам итә торган сәламәтләндерү лагерьларын) тикшерү); 

пиротехник эшләнмәләрне саклау һәм сату урыннарында янгын 

куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлешен тикшерергә; 

бәйрәм чаралары уздыру объектларының хезмәт күрсәтүче персоналына янгын 

чыгу очрагында янгын куркынычсызлыгы чаралары турында инструктажлар үткәрергә; 



полиция хезмәткәрләре белән берлектә әлеге сәүдә урыннарында пиротехник 

эшләнмәләрне ачыклау һәм сатуны туктату, шулай ук Россия Федерациясе законнары 

белән билгеләнгән тиешле сертификатлары (туры килү турында декларацияләре) 

булмаган продукцияне (яраклылык турында декларацияләре) сату буенча рейдлар 

үткәрүне оештырырга һәм аларны булдырмый калырга; 

«Торак-коммуналь хуҗалык һәм төзелеш үзәге» (ФМ.Фәрхетдинов): 

эшче персоналга янгын куркынычсызлыгы чаралары турында инструктажлар 

үткәрергә һәм янгын килеп чыккан очракта аларның гамәлләрен эшкәртергә; 

Яңа ел бәйрәмнәрендә, торак йорт подъездларының мәгълүмати белешмә 

стендларына белешмәлекләр урнаштыру юлы белән, янгын куркынычсызлыгы 

таләпләрен үтәү турында халыкка мәгълүмат бирүне оештырырга; 

66нчы янгын сүндерү частена (А.П.Ненад) бәйрәм чаралары үткәрелә торган 

объектларда янгыннарны сүндерү планнарына һәм карточкаларына төзәтмәләр кертүне, 

шулай ук әлеге объектларда янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын 

тикшерүне оештырырга; 

"Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең массакүләм 

мәгълүмат чараларына пиротехник эшләнмәләрне кулланганда куркынычсызлык 

таләпләрен үтәү чаралары турында халыкка мәгълүмат бирү эшен оештырырга; 

барлык милек рәвешләрендәге предприятие, оешма җитәкчеләренә: янгын 

куркынычсызлыгына туры килү-килмәүне тикшерүне оештырырга; янгын 

куркынычсызлыгы чаралары турында эшче персонал белән өстәмә инструктажлар 

үткәрергә; 

пиротехник эшләнмәләр җитештерү, саклау һәм сату белән шөгыльләнүче 

юридик затларга, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Пиротехника әйберләрен 

таратканда һәм файдаланганда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен раслау турында» 

2009 елның 22 декабрендәге 1052 номерлы карарын һәм Таможня берлеге 

комиссиясенең «Пиротехник эшләнмәләр куркынычсызлыгы турында «Таможня 

берлегенең Техник Регламентын кабул итү хакында» 2011 елның 16 августындагы 770 

номерлы карарын үтәүне тәэмин итәргә»; 

автозаправка станцияләреннән һәм комплексларыннан файдаланучы юридик 

затларга һәм шулай ук электр гирляндаларыннан һәм шартлаткычларны саклау буенча 

таләп ителә торган башка иллюминацияләрдән, югарыда күрсәтелгән объектларның 

территорияләрен һәм биналарын бизәгәндә, алардан файдаланмаска; 

күпләп һәм ваклап сатучы оешмалар җитәкчеләренә законнарда билгеләнгән 

тиешле сертификатлары (ярашлылык турында декларацияләре) булмаган пиротехника 

әйберләрен һәм электр гирляндаларын, шулай ук Яңа ел бизәнү әйберләрен, ясалма 

чыршыларны сатуны булдырмау буенча чаралар күрергә, техник документларда янгын 

куркынычы күрсәткечләре һәм алар белән мөрәҗәгать иткәндә янгын 

куркынычсызлыгы чаралары күрсәтелмәгән; 

баланста янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганаклары булган 

предприятие һәм оешма җитәкчеләренә аларны төзек хәлдә тотуга, шул исәптән янгын 

сүндерү автомобильләренең су чыганакларына үтеп керүенә юнәлдерелгән чаралар 

күрергә, шулай ук су чыганакларын үз вакытында кардан һәм боздан чистартырга; 

6. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Лениногорск шәһәре 



муниципаль берәмлеге Башкарма комитетына: 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә Тукай урамы, 

Чайковский һәм Гагарин урамнары арасында пиротехника әйберләрен куллану 

урыннарын  билгеләргә; 

янгыннар белән хәл катлауланган очракта, тиешле территорияләрдә пиротехник 

эшләнмәләрне куллануны тыярга: 

2019 елның 30 декабреннән 2020 елның 15 гыйнварына кадәр торак йортларда 

гражданнар белән профилактик әңгәмәләр үткәрүне оештырырга, шул ук вакытта күп 

балалы гаиләләрнең, ялгыз картларның һәм имин булмаган гражданнарның яшәү 

урыннарына аерым игътибар бирергә кирәк. 

«БЛАГСТРОЙДОРХОЗ» җәмгыятенә (М. X. Сабиров), «Торак-коммуналь 

хуҗалык һәм төзелеш үзәге» җәмгыятенә (Ф.М.Фархутдинов) янгын гидрантларын, 

янгын сулыкларына керү юлларын вакытында кардан һәм боздан чистартуны 

оештырырга. 

7. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм 

Лениногорск муниципаль районы сайтында урнаштырырга. 

8.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту үз артымда калдырам. 

 

Җитәкче                                 Р.Р.Сытдиков
 

 
АА.З.Зарипов



Приложение №1 

 

Кушымта №1 

 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карарына 

 «13» декабрь, 2019 ел 

 

Профилактика төркеменә кертү өчен Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлегенең ведомство һәм муниципаль оешмалары исемлеге 

 

1. Лениногорск муниципаль районы бунча янгын күзәтчелеге бүлеге -1 кеше.; 

2.Ленниогорск эчке эшләр бүлеге -1 кеше; 

3. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Лениногорск муниципаль районындагы социаль яклау 

бүлеге -1 кеше; 

4.  “Торак-коммуналь хуҗалык һәм төзелеш үзәге» АҖ - 1 кеше; 

           5. Татарстан Республикасы буенча 11 нче ФПС отряды «ФГКУ ПСЧ-66»- 1 

кеше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расланды 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карары белән 

 «13» декабрь, 2019 ел 

 

 

 

Махсус янгынга каршы режим гамәлдә булган чорда пиротехник эшләнмәләрне 

куллану тыелган объектлар исемлеге 

 

 

1.Транспорт инфраструктурасы объектлары: 

вокзаллар, элемтә системалары, навигация һәм транспорт чаралары белән идарә 

итү объектлары. 

2.Ягулык-энергетика комплексы объектлары: 

электр энергетикасы, нефть чыгару, нефть эшкәртү, газ объектлары, нефть 

продуктлары белән тәэмин итү, җылылык һәм газ белән тәэмин итү объектлары; 

ягулык-энергетика комплексының линия объектлары (электр челтәрләре, магистраль 

газүткәргечләр, нефть үткәргечләр һәм нефть продуктлары үткәргечләре). 3.Торак-

коммуналь хуҗалык объектлары: торак фонд, кунакханәләр, тулай тораклар; 

торак-коммуналь хуҗалык объектларына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау 

өчен билгеләнгән оешмалар: 

халыкны газ, җылылык һәм электр белән тәэмин итү объектлары. 

4.Авыл хуҗалыгы объектлары: 

терлекләр асраучы хуҗалыклар (дуңгыз абзарлары, сыер абзарлары, 

питомниклар, ат абзарлары, җәнлек фермалары); 

кошчылык фермалары; теплица һәм парник хуҗалыклары; җиләк-җимеш, 

яшелчә, бәрәңге, ашлык саклау урыннары; 

ит, сөт эшкәртү, икмәк һәм икмәк-булка әйберләре җитештерү предприятиеләре 

һәм цехлары; 

агу химикатларын һәм минераль ашламаларны саклау складлары; орлыкларны 

эшкәртү һәм агулау буенча җитештерү; сыекландырылган аммиак складлары; 

азык әзерләү цехлары, шул исәптән азык-төлек калдыкларын куллануны да 

кертеп, гаражлар һәм парклар, йөк автомобильләрен һәм авыл хуҗалыгы техникасын 

ремонтлау, технологик хезмәт күрсәтү һәм саклау буенча парклар; матди складлар. 

5. Кешеләр күп була торган объектлар: 

дәүләт хакимияте органнарының һәм җирле үзидарә органнарының 

административ биналары; 

мәдәният, спорт, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау, җәмәгать 

туклануы объектлары; 

сәүдә-күңел ачу һәм офис үзәкләре. 

дәүләт хакимияте органнарының һәм җирле үзидарә органнарының 
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административ биналары; 

мәдәният, спорт, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау, 

җәмәгать туклануы объектлары; 

сәүдә-күңел ачу һәм офис үзәкләре. 


