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Лениногорск шәһәре территориясендә 

 пиротехник эшләнмәләрдән (фейерверлар) 

 файдалануны тәртипкә салу чаралары турында 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 22 декабрендәге 1052 

номерлы «Пиротехник эшләнмәләр кулланганда янгын куркынычсызлыгы 

таләпләрен раслау турында» карары нигезендә, халыкның гомерен һәм 

сәламәтлеген яклау, муниципаль мөлкәткә, юридик һәм физик затлар 

мөлкәтенә зыян китерүне булдырмау максатларында, Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Лениногорск шәһәре территориясендә пиротехник эшләнмәләр 

(фейерверлык) җибәрү өчен мәйданчыклар (алга таба - фейерверк) расларга, 

әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә. 

2. Фейерверклар куллануны тыярга: 

янәшәдәге территорияне дә кертеп, теләсә кайсы функциональ 

билгеләнештәге биналарда  һәм корылмаларда; шартлату куркынычы булган 

һәм янгын куркынычы янаган объектлар, җитештерү предприятиеләре, 

югары вольтлы тапшыру линияләре территорияләрендә, вокзалларда, барлык 

җәмәгать транспортында, шулай ук әлеге объектлар чикләреннән 500м 

ераклыкта; 

балалар, уку, дәвалау-профилактика һәм фәнни учреждениеләргә якын 

территорияләрдә, шулай ук әлеге объектлар чикләреннән 50м якын түгел; 

биналарның (корылмаларның) фасадларының түбәләрендә, 

балконнарында,  сәхнә мәйданчыкларында, стадионнарда һәм башка спорт 

корылмаларында;во время проведения митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований; 

җитештерүче тарафыннан билгеләнгән яшь чикләвенә ирешмәгән 

затлар тарафыннан; 



«Төнлә гражданнарның тынычлыгын һәм тынлыкны саклау турында» 

26 декабрь, 2013 ел, № 102-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

төнге вакытта. 

Лениногорск шәһәре территориясендә ачык ут ярдәмендә конструкция 

эчендә һава җылытуга нигезләнгән ягулык материалларыннан идарә ителми 

торган эшләнмәләрне кертүне тыю. 

3.Әлеге карарга 1 нче кушымтада билгеләнгән мәйданчыкларда III һәм 

аннан да югарырак пиротехник эшләнмәләр кулланып, фейерверклар 

әзерләгәндә һәм уздырганда: 

фейерверк үткәрү мөмкинлеге булган техник чишелешләр (шартлар) 

эшләнергә тиеш. Алар фейервер эшләнмәләрен урнаштыру пунктларын 

билгеләүче җирлек схемасын үз эченә алырга, куркынычсыз зона чикләрен, 

шулай ук саклау урынын күрсәтеп, корылмаларга кадәр имин ераклыкны 

күздә тотарга тиеш; 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә аккредитациясе 

булган теләсә кайсы оешмада фейервер уздыруга тәкъдим ителгән 

документациягә карата янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килү 

турында бәяләмә алынырга тиеш; фейерверкны оештыру һәм уздыру 

мәйданчыгы әлеге карарга 2 нче кушымтада бәян ителгән таләпләргә туры 

килергә тиеш. 

4. Әлеге карарның 2, 3 пунктларында күрсәтелгән шартлар үтәлгәннән 

соң, фейерверк үткәрү өчен Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетында рөхсәт алырга кирәк.  

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлегенең язма рөхсәтеннән 

башка шәһәр территориясендә фейерверк ясау тыела. Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты исеменнән фейерверклар 

(салютлар) урнаштыруга гаризалар карауны һәм рөхсәт бирүне гамәлгә 

ашыручы вәкаләтле орган Лениногорск шәһәренең Гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясен 

билгеләргә. 

5. Түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 

 

          Лениногорск муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм 

профилактик эш бүлегенә Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге һәм 

профилактик эше бүлегенә (алга таба - ОНД һәм Лениногорск муниципаль 

районы буенча ПР): 

 массакүләм мәгълүмат чаралары аша һәм Лениногорск шәһәре 

территориясендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү чаралары турында 

башка каналлар буенча халыкка мәгълүмат җиткерүдә үз компетенциясе 

чикләрендә катнашырга, шулай ук янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә 

пропаганда алып барырга; 

гамәлдәге законнар кысаларында әлеге карарга 1 нче кушымтада 

күрсәтелгән оештырылган мәйданчыкларда фейерверклар җибәрү урынының 

әзерлеген тикшерүне оештырырга;  



Лениногорск районы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгы 

бүлегенә, Лениногорск муниципаль районы буенча Росгвардия бүлегенә, 

Лениногорск муниципаль районы һәм Лениногорск шәһәре Башкарма 

комитеты белән үзара хезмәттәшлек кысаларында, Лениногорск шәһәре 

территориясендә санкцияләнмәгән фейерверкларны җибәрүне булдырмау 

буенча кирәкле ярдәм күрсәтергә; 

Россия Эчке эшләр министрлыгының Лениногорск районы бүлеге, 

Лениногорск муниципаль районы буенча Росгвардия бүлеге әлеге карарны 

үтәү максатларында гражданнарның һәм мөлкәтнең тормышын һәм 

сәламәтлеген яклауны һичшиксез тәэмин итү буенча тулы хокукый һәм 

оештыру чараларын күрергә тиеш. 

6. Карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.  

7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Җитәкче   Р.Р. Сытдиков 

Р.Р. Минхайрова 

5-14-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кушымта №1 

 
Расланды  

 

Лениногорск шәһәре  

муниципаль берәмлеге 

 Башкарма комитеты карары 

 

2002 елның 28 гыйнвары, № 1 
 

Лениногорск шәһәрендә пиротехника әйберләрен (фейерверк күрсәтүләр) 

куллану мәйданчыклары 

 

1. Чайковский – Тукай урамнары кисешкән урын  (тегү фабрикасы артында) 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Кушымта №2 

 
Расланды  

 

Лениногорск шәһәре  

муниципаль берәмлеге 

 Башкарма комитеты карары 

 

2002 елның 28 гыйнвары, № 1 
 

 

 

Лениногорск шәһәрендә пиротехника әйберләрен(фейерверк күрсәтүләр) 

куллану мәйданчыгына таләпләр 

 

1. Фейерверк үткәрү мәйданчыгы коймаланырга һәм беренчел янгын 

сүндерү чаралары белән җиһазландырылырга тиеш. 

2. Җир схемасы үтәлгән, анда фейерверк урнаштыру пунктлары 

билгеләмәләре төшерелгән, куркынычсыз зона чикләрен, шулай ук 

эшләнмәләрне саклау урыннарын күрсәтеп, биналарга кадәр Куркынычсыз 

аралар каралган (схеманың күләме А форматыннан ким булмаган А 1). 

3. Тамашачылар һәр яктан булырга тиеш. Җил тизлеге эшләнгән схема 

буенча пиротехник эшләнмәләрне урнаштыру шарты белән 10 м/с дан артмаска 

тиеш. Фейерверк үткәрү урыннарыннан биналарга һәм тамашачыларга кадәр 

Куркынычсыз аралык кулланыла торган пиротехник эшләнмәләрнең 

инструкция таләпләрен исәпкә алып билгеләнә. 

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

эшләнмәләрне караучысыз калдыру тыела. 

5. Пиротехник эшләнмәләрне кулланганнан соң территория 

эшкәртелмәгән, эшләмәгән пиротехник эшләнмәләр һәм аларның куркыныч 

элементларыннан каралырга һәм чистартылырга тиеш. 

6. Фейерверклар урнаштырганда урыннарны саклау һәм 

куркынычсызлык өчен җаваплылык фейерверк үткәрүче затка (оешмага) 

йөкләнә. 

7. Мәйдан территориясе, шулай ук 30 м радиуста урнашкан территория, 

мәйдан чикләреннән елның теләсә кайсы вакытында ягулык материалларыннан 

чистартылырга тиеш. 

___________________________________ 

 


