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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР  
 

04.03.2020 Менделеевск ш.          № 21 

 

 

Менделеевск муниципаль районының  

эвакуация кабул итү комиссиясен төзү турында 

    

       1998 елның 12 февраленнән 28-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясы 

нигезендә            «Гражданнар оборонасы турында»,  Татарстан Республикасы 

Президентының 2008 елның 22 ноябрендәге ПУ-598 номерлы Указы белән 

«Татарстан Республикасында гражданнар оборонасын оештыру һәм алып бару 

турындагы нигезләмәне раслау хакында», Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2007 

елның 26 ноябрендәге 804 номерлы карары белән «Россия Федерациясендә 

гражданнар оборонасы турындагы нигезләмәне раслау хакында», «Халыкны 

эвакуацияләү, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне куркынычсыз районнарга 

эвакуацияләү кагыйдәләре»,   Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2004 елның 22 

июненнән 303 номерлы карары белән расланган,   

 

КАРАР БИРӘМ:                                      

1. Расларга: 

1.1. Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе турында 

нигезләмә (1 нче кушымта); 

1.2. Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе составы 

(2 нче кушымта); 

1.3. Менделеевск муниципаль районы эвакуация кабул итү комиссиясе рәисенең 

функциональ бурычлары (3 нче кушымта). 

2. Менделеевск муниципаль районы башлыгының 2016 елның 18 августындагы 104 

номерлы карары «Менделеевск муниципаль районының эвакуация комиссиясен төзү 

турында» үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарына 

йөкләргә. 

    

 

Район Башлыгы                                                                              В.С. Чершинцев 

 

 

 



 

 

                                                                       

1 нче кушымта 

Менделеевск муниципаль районы 

башлыгының 2020 елның 3 мартыннан  

21 номерлы карарына                             

 

Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

    

       1.1. Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе (алга 

таба – комиссия) халыкны эвакуацияләүне, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне 

максималь кыска (кыска) срокларда әзерләү, планлаштыру һәм үткәрү максатларында 

төзелә гражданнар оборонасын (алга таба - ГО) тыныч хәлдән хәрби хәлгә күчерү 

чорында, потенциаль дошман тарафыннан җиңелү чараларын куллану яки башланган 

сугыш (кораллы конфликт) шартларында кулланылу куркынычы янаганда. 

       1.2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, Россия 

Федерациясе законнарына, Россия Федерациясе Президентының указларына һәм 

күрсәтмәләренә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең карарларына һәм күрсәтмәләренә, 

Татарстан Республикасы законнарына, Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең 

карарларына һәм күрсәтмәләренә, Татарстан Республикасы Президентының 

карарларына һәм күрсәтмәләренә, Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы 

эшләре буенча министрлыгының боерыкларына, гадәттән тыш хәлләргә һәм табигый 

бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерүгә (алга таба - Россия Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы), Менделеевск муниципаль районы башлыгының карарларына һәм 

күрсәтмәләренә, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.  

       1.3. Комиссия Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 

Менделеевск муниципаль районы буенча бүлеге (алга таба - ТР Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының Менделеевск муниципаль районы буенча бүлеге), шулай ук, 

эвакуация чараларын тәэмин итүче оештыру-хокукый рәвешенә карамастан, 

предприятиеләр һәм оешмалар белән хезмәттәшлектә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыра. 

       1.4. Комиссияне Менделеевск муниципаль районы башлыгы билгеләп куя торган 

рәис җитәкли. 

       1.5. Комиссия составы шәһәрнең һәм районның башкарма хакимият органнары 

вәкилләреннән төзелә. Комиссиянең оештыру структурасы Менделеевск муниципаль 

районы башлыгы тарафыннан раслана, ә персональ состав - комиссия рәисе. 

       1.6. Комиссия әгъзалары тыныч вакытта табигый һәм техноген характердагы зур 

масштаблы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү (барлыкка килү) куркынычы 

булганда үзләренең функциональ бурычларын үтәүгә җәлеп ителергә мөмкин. 

 

 

 

2. Комиссиянең төп бурычлары 

 



Алабуга муниципаль районыннан халыкны оешкан төстә кабул итү һәм урнаштыру 

буенча төп бурычны үтәүгә әзерлек максатларында билгеләнгән вакытта комиссия 

түбәндәге бурычларны башкара: 

2.1. тыныч вакытта: 

       1) Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү чаралары планын 

эшләү Менделеевск муниципаль районы буенча Татарстан Республикасы Гадәттән 

тыш хәлләр министрлыгы бүлеге белән берлектә ел саен төгәлләштерү; 

       2)   Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү органнарын 

булдыру, комплектлау һәм әзерләү буенча контроль; 

       3) кабул итү эвакуация пунктларын (алга таба – ПЭП), барлык транспорт 

төрләренә утырту пунктларын (станцияләрне, пристаньләрне) урнаштыру һәм 

урнаштыру урыннарын билгеләү буенча контроль; 

       4) куркынычсыз районда эвакуацияләнә торган халыкны кабул итү пунктларын 

һәм урнаштыру урыннарын тикшерү; 

5) эвакуация кабул итү чараларын планлаштыру, тәэмин итү һәм үткәрү 

мәсьәләләре буенча хәрби командование органнары белән хезмәттәшлек;  

 6) эшләнелә торган планнарның чынбарлыгын тикшерү һәм эвакуация кабул итү 

чараларын оештыру буенча гамәли күнекмәләр алу максатларында гражданнар 

оборонасы өйрәнүләрендә катнашу;  

 7) ПЭП әзерлеген тикшерүне оештыру;  

 8) эвакуация документларын эшләү һәм исәпкә алу. 

2.2. гражданнар оборонасын тыныч торыштан хәрби хәлгә күчерү турында: 

1) Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү органнарының 

әзерлеген тикшерү, Хәбәр итү һәм элемтә системаларын тикшерү; 

2) Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү чаралары планын, 

эвакуацияләнүче халык категориясен һәм санын, транспорт оешмаларының 

эвакуацион ташуларны үтәү мөмкинлекләрен, районның куркынычсызлыгын 

куллану мөмкинлекләрен, эвакуация маршрутларын куллану тәртибен, эвакуация 

чараларын тәэмин итүнең барлык төрләрен үтәү тәртибен һәм тәртибен аныклау.; 

3) транспорт чараларын халыкны эвакуацияләнүгә, матди һәм мәдәни 

кыйммәтләргә әзерләүне контрольдә тоту; 

4) районнарда, ПЭП, утырту пунктларының саклау корылмаларының әзерлегенә 

контроль; 

5) кул астындагылар һәм үзара хезмәттәшлек итүче эвакуация органнары белән 

районда халыкны кабул итү, урнаштыру һәм тәэмин итү планнарын төгәлләштерү. 

2.3. эвакуация үткәрү турында күрсәтмә алу белән: 

1) буйсынучы эвакуация органнары һәм транспорт оешмалары белән даими 

элемтәдә тору, халыкка хәбәр итү һәм транспортны утырту пунктларына бирү 

барышын тикшереп тору; 

2) халыкны эвакуацияләү планнарының конкрет шартлары буенча эшләнгән һәм 

төгәлләштерелгән үтәлешен контрольдә тоту; 

3) буйсынудагы эвакуация органнарының эшен, куркынычсыз районда 

эвакуацияләнүчеләрне кабул итү, урнаштыру һәм тормыш белән тәэмин итүне 

оештыру буенча контроль; 

4) эвакуация органнарына кабул ителә торган халык саны, ул килә торган 

транспорт чараларының вакыты һәм төрләре турында мәгълүмат бирү; 



5) эвакуацияләнә торган халыкны кабул итү барышы турында мәгълүматларны 

җыю һәм гомумиләштерү, Менделеевск муниципаль районы башлыгы доклады; 

6) эвакуация чараларын оештыру, тәэмин итү һәм үткәрү мәсьәләләре буенча 

хәрби командование органнары һәм тиешле учреждениеләр белән үзара 

хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру; 

7) халыкның яшәү урыннарына кире кайтуы һәм реэвакуацияләү планын эшләү). 

 

3. Комиссия эшен оештыру 

 

3.1. Комиссия эшен рәис, ә ул булмаганда – рәис урынбасары оештыра. 

3.2. Комиссиянең даими эшләүче эш органы функцияләрен Менделеевск 

муниципаль районы Башкарма комитеты, ТР ГТХМ Менделеевск муниципаль 

районы бүлеге белән берлектә башкара. 

3.3. Кирәк булган саен, комиссия үз утырышларына аның Рәисе тарафыннан 

билгеләнә торган составта чакырыла. 

3.4. Көндәлек эшчәнлек шартларында комиссия эше комиссия эшенең еллык 

планы нигезендә оештырыла. Комиссия әгъзалары Менделеевск муниципаль 

районының эвакуация кабул итү чаралары планы нигезендә үзләренең функциональ 

бурычларын хәрби вакытта башкаралар. 

3.5. Комиссия әгъзаларына хәбәр итү: 

- утырышлар, дәресләр һәм башка планлы чаралар үткәрү турында комиссия 

секретаре тарафыннан башкарыла.  

– үзәкләштерелгән хәбәр итүнең автоматлаштырылган системасы буенча эвако кабул 

итү чараларын үткәрүгә күрсәтмә алу турында "ЕДДС" МКУ диспетчеры тарафыннан 

башкарыла. 

3.6. Эвакуация чараларын үткәрү турында халыкка хәбәр итү «ЕДДС» МКУ 

диспетчеры тарафыннан гражданнар оборонасына үзәкләштерелгән хәбәр итү 

системасы буенча башкарыла. 

3.7. Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты бинасында 

гражданнар оборонасын тыныч торыштан хәрби хәлгә күчергәндә исәпкә алу төркеме 

оештырыла, ул әлеге Нигезләмәнең 2.2 пунктында бәян ителгән бурычларны үти. 

3.8. Эвако кабул итү чараларын үткәрүгә күрсәтмә алу белән комиссиянең калган 

төркемнәре (бу төркемнәр башлыклары билгеләгән урыннарда) җәелә, исәпкә алу 

төркеме белән элемтә оештырыла. Аннары комиссия әгъзалары әлеге Нигезләмәнең 

2.3 пунктында бәян ителгән бурычларны үтиләр. 

3.9. Комиссия хезмәткәрләре тыныч вакытта гражданнар оборонасы һәм 

гадәттән тыш хәлләр буенча тиешле укыту-методик үзәкләрдә, гражданнар 

оборонасы курсларында, Гражданнар оборонасы буенча өйрәнүләрдә һәм 

өйрәнүләрдә әзерлек үтә. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          2 нче кушымта 

Менделеевск муниципаль районы башлыгының 

2020 елның 3 мартыннан  

21 номерлы карарына                            

  

Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясенең 

 оештыру структурасы 
                                      

Идарә төркеме 

 

Комиссия рәисе – Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары (яисә аны алмаштыручы), 2-79-05 

Комиссия рәисе урынбасары – «Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ башлыгы (яисә 

аны алмаштыручы), 2-01-31 

Эвакуация комиссиясе секретаре –  «Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ 

хезмәткәрләреннән , 2-11-04 

Техник хезмәткәр – Менделеевск муниципаль районы Советының мәгълүмат технологияләре белән тәэмин итү бүлеге 

башлыгы (яисә аны алмаштыручы),  2-79-39 

Комиссия рәисе ярдәмчесе 

(хезмәтләр белән үзара 

хезмәттәшлек буенча) 

– хезмәткә җибәрелгән-Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының эшләр идарәчесе 

(яисә аны алмаштыручы), 2-79-01  

                               

Группа оповещения и связи  

 

Начальник  группы – Менделеевск муниципаль районы Советы аппаратының матбугат секретаре (яисә аны 

алмаштыручы), 2-79-03 

Төркем башлыгы урынбасары  – РУЭС начальнигы урынбасары (яки РУЭС белгече), 2-14-71 

Помощник начальника группы 

ответственный за связь со СМИ 

– «Менделеевск» ИЦ «Татмедиа» АҖ филиалы директоры (яисә аны алмаштыручы), 2-14-55 

Специалист связи – «МТС» ААҖ башлыгы Менделеевск шәһәренең мобиль телесистемалары (яисә аны алмаштыручы),          

2-39-84 

 

                                                                 

Халыкны кабул итү һәм урнаштыруны оештыру буенча төркем 

 



Төркем җитәкчесе – Менделеевск муниципаль районының финанс-бюджет палатасы рәисе (яисә аны алмаштыручы), 2-

79-11 

 

Төркем башлыгы урынбасары – Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад, сәнәгать һәм эшкуарлык 

бүлеге башлыгы (яисә аны алмаштыручы),             2-10-31 

Юнәлеш регистраторы№1 (ПЭП 

№№ 3; 5; 9; 14) 

– Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының ЗАГС бүлеге башлыгы (яисә аны 

алмаштыручы), 2-11-02, 2-45-10 

Юнәлеш регистраторы№2 (ПЭП 

№ № 2; 4; 7; 11) 

– «Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе» 

МКУ башлыгы (яисә аны алмаштыручы), 2-09-88 

 

                                                                                           Социаль һәм башка төр тәэмин итү төркеме 

 

Төркем җитәкчесе – «Менделеевск муниципаль районының инвестиция һәм инфраструктура үсеше идарәсе» МКУ 

башлыгы (яисә аны алмаштыручы), 2-48-11 

Төркем башлыгы урынбасары – Менделеевск муниципаль районында ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының идарә башлыгы (яисә аны алмаштыручы), 2-04-53 

Состав группы 

сәүдә һәм туклануны оештыру 

өчен җаваплы 

– «Менделеевск районы ПО» җитештерү берләшмәсе хезмәткәре, 2-11-18 

медицина хезмәте өчен җаваплы – "МЦРБ" ДАССУ административ-идарә персоналы составыннан, 2-17-60 

энергия белән тәэмин итү өчен 

җаваплы 

– баш инженер (яисә аны алмаштыручы) ОДГ РЭС, 2-19-95 

коммуналь-техник тәэмин итү 

өчен җаваплы 

– «Газпромтеплоэнерго Казан» ҖЧҖ ИТР составыннан, 2-10-67 

хәрби исәпкә алуны тәэмин итү 

өчен җаваплы 

– Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының Менделеевск районы буенча бүлеге вәкиле, 

 2-10-59 

                       

Транспорт һәм юл белән тәэмин итү төркеме 

 

Төркем җитәкчесе – «Менделеевск муниципаль районының сервис хезмәте» МАУ директоры (яисә аны алмаштыручы) 

Төркем башлыгы урынбасары - «Менделеевск муниципаль районының сервис хезмәте» МАУ коменданты 

Состав группы 

юл белән тәэмин итү өчен 

җаваплы 

– "ТР ММР сервис хезмәте" МАУ белгече 

 



транспорт белән тәэмин итү өчен 

җаваплы 

– ТР ММР «Яшьлек» яшьләр үзәге» МБУ директоры (яисә аны алмаштыручы)  

                  

                                                                    Кабул итү һәм матди кыйммәтләрне урнаштыру төркеме 

 

Төркем җитәкчесе  – "Үзәкләштерелгән бухгалтерия" МБУ җитәкчесе (яисә аны алмаштыручы),  2-14-57 

Төркемнең техник хезмәткәре – «Үзәкләштерелгән бухгалтерия» МБУ җитәкчесе урынбасары (яисә аны алмаштыручы),                

2-40-31 

Төркем составы 

 «Менделеевск шәһәренең туган якны өйрәнү музее» ДБУК директоры (яисә аны алмаштыручы), 2-29-

04 

                                                                                       

Группа охраны общественного порядка 

 

Төркем җитәкчесе – Менделеевск муниципаль районы Советы аппаратының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре 

буенча бүлек ярдәмчесе (яисә аны алмаштыручы), 2-79-07 

Төркем башлыгы урынбасары – Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча бүлеге җитәкче составыннан, 2-

24-80, 2-18-59 

 

Яшеренү төркеме 

 

Төркем җитәкчесе   – «Төзекләндерү идарәсе» МУП директоры (яисә аны алмаштыручы) 

Төркем башлыгы урынбасары – Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура, төзекләндерү һәм торак 

сәясәте бүлеге белгече, 2-12-07 

Төркем составы 

Яшеренү өчен җаваплы "Нептун1" ИК директоры (яисә аны алмаштыручы), 2-52-38 

 

 



 

 3 нче кушымта 

Менделеевск муниципаль районы 

башлыгының 2020 елның 3 мартыннан  

21 номерлы карарына                             

 

 

Менделеевск муниципаль районы эвакуация кабул итү комиссиясе рәисенең 

ФУНКЦИОНАЛЬ БУРЫЧЛАРЫ 

 
Менделеевск муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе рәисе 

(алга таба – Комиссия) Менделеевск муниципаль районы башлыгына – Менделеевск 

муниципаль районының Гражданнар оборонасы җитәкчесенә буйсына һәм 

комиссиянең барлык әгъзалары өчен турыдан-туры начальник булып тора. 

Рәис комиссиясе эвакуацияләнүчеләрне кабул итү һәм урнаштыру белән идарә 

итү комиссиясен әзерләү, эвакуацияләнүчеләрне кабул итү һәм күчерү буенча 

планлаштырылган документларны эшләү, районда булдырылган эвакуация 

органнары хезмәткәрләренең функциональ бурычларын эшләү, шулай ук 

буйсынудагы эвакуация органнарының халыкны кабул итү һәм урнаштыру буенча 

эшенә җитәкчелек итү өчен җаваплы. 

Рәис комиссиясе бурычлы: 

тыныч вакытта: 

административ, хуҗалык органнары, гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән 

тыш хәлләр һәм табигать бәла-казалары нәтиҗәләрен бетерү буенча дәүләт идарәсе 

органнары һәм гражданнар оборонасы хезмәтләре белән берлектә халыкны кабул итү, 

урнаштыру һәм беренче чиратта яшәүне тәэмин итү планын эшләргә һәм аны ел саен 

төзәтмәләр кертергә; 

муниципаль районда эвакуация органнары булдыру турында карар әзерләргә һәм 

аны муниципаль район башлыгына раслауга тапшырырга; 

кабул итү, арадаш эвакуация пунктлары һәм эвакуация утырту пунктлары 

булдыручы комиссия әгъзаларына, авыл һәм шәһәр җирлекләренә карарны 

җиткерүне тәэмин итәргә; 

муниципаль районның торак пунктларына эвакуацияләнгән кешеләрне күчерү 

өчен, өлешчә (кирәк булганда), шулай ук гомуми эвакуация вакытында исәп-

хисапларны эшләүне оештырырга; 

эва-халыкны кабул итү пунктларының, пунктларның (станцияләрнең, 

пристаньләрнең) урнашу урыннарын билгеләү; 

гражданнар оборонасын төрле әзерлек дәрәҗәсенә китергәндә комиссиянең эш 

планын төзергә; 

районның кабул итү эвакуация органнары хезмәткәрләренең функциональ 

бурычларын, комиссия әгъзаларына хәбәр итү һәм җыю схемасын эшләргә; 

эвакуация кабул итү комиссиясе әгъзаларының эвакуация чараларын 

планлаштыру, үткәрү һәм һәрьяклы тәэмин итү мәсьәләләре буенча утырышларын 

даими үткәрергә; 

транспорт чараларын бүлеп бирү, транспорт коммуникацияләреннән бергәләп 

файдалану, эвакуация маршрутларында комендант хезмәтен оештыру, территориядә 



эвакуация халыкны урнаштыру районнарын килештерү мәсьәләләре буенча хәрби 

командование органнары белән тыгыз элемтәдә торуны оештырырга һәм ярдәм 

итәргә; 

күчеп утыру урыннарыннан китү урыннарына кадәр эвакуацияләнә торган 

кешеләрне күчерү өчен автомобиль транспорты бүлеп бирүгә исәп-хисап ясауны 

оештырырга; 

буйсынудагы эвакоорганнарның шәхси составын билгеләү буенча гамәли эшкә 

әзерләүне оештырырга; 

эвакуация документларын эшләүне, исәпкә алуны һәм саклауны оештырырга 

һәм аларга буйсынган эвакоорганнарны алар белән тәэмин итәргә;  

ГОны тыныч вакыттан сугыш вакытына күчергәндә: 

буйсынудагы звакуация органнарының әзерлегенә контроль ясарга; 

ПЭП районнарында, утырту пунктларында булган саклау корылмаларының 

әзерлегенә контроль ясарга; 

эвакуацияләнүчеләрне кабул итү, урнаштыру һәм беренче чиратта яшәүне 

тәэмин итү планын, районда эвакуацияләнүчеләрне кабул итү һәм күчерү буенча 

барлык планлаштырылган документларны, шулай ук транспорт чараларының 

эвакуация чаралары планнары буенча ташуларга әзерлеген тәгаенләргә.; 

үз территориясендә эвакуация маршрутларын һәм арадаш эвакуация пунктларын 

әзерләүне оештыру, утырту һәм халыкны кабул итү пунктларын әзерләүне 

контрольдә тоту; 

эвакуация үткәрү өчен күрсәтмә алу белән 

оештырырга: 

комиссияне, эвакуациянең арадаш пунктларын, кабул итү эвакуация пунктларын 

һәм төшү пунктларын ачу; 

буйсынудагы эвакоорганнарның халыкны кабул итү һәм урнаштыру буенча эше 

белән җитәкчелек итү; 

килү, урнаштыру, урнаштыру турында мәгълүматларны җыю һәм 

гомумиләштерү Менделеевск муниципаль районының Гражданнар оборонасы 

җитәкчесенә һәм югары эвакуация комиссиясе җитәкчесенә билгеләнгән вакытка 

хәбәр итәргә; 

халыкны эвакуацияләү буенча килгән кешене төрле яклап тәэмин итү 

мәсьәләләре буенча хәрби командование органнары һәм гражданнар оборонасы 

хезмәтләре белән үзара хезмәттәшлек; 

муниципаль районда эвакуация чараларын үтәүнең барышы турында Республика 

эвакуация комиссиясенә хәбәр итәргә, ә эвакуация тәмамланганнан соң Республика 

эвакуация комиссиясенә районга килгән эвакуацияләнүчеләр һәм аларны күчерү 

урыннары турында белешмә тапшырырга. 

 

    

 


