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КАРАР
№ 174

Дачный авыл җирлеге территориясендә чүп-чар, үләннәр, яфраклар һәм
башка калдыклар, материаллар һәм эшләнмәләр яндыру урыннарын һәм
алымнарын билгеләү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Янгын
куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы Федераль
закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 16 сентябрендәге карары
нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында" 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 16
сентябрендәге карары нигезендә № 1479 «Россия Федерациясендә Янгынга каршы
режим кагыйдәләрен раслау турында», Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районы Дачный авыл җирлеге башкарма комитеты Дачный авыл җирлеге
территориясендә янгынга каршы торучанлыкны арттыру максатларында,
КАРАР БИРӘ:
1. Торак пунктларның гомуми кулланылыштагы җирләрендә, шулай ук торак
пунктлар территорияләрендә урнашкан шәхси йортлар территорияләрендә учак ягу,
махсус билгеләнгән һәм моның өчен җиһазландырылган урыннардан тыш ашау өчен
ачык ут куллану, шулай ук әлеге карарның 2 һәм 3 пунктларында билгеләнгән
урыннардан тыш, чүп-чар, үлән, яфрак һәм башка калдыкларны, материалларны яки
эшләнмәләрне яндыру тыела.
2. Чүп-чарны, үләнне, яфракларны һәм башка калдыкларны, материалларны яки
эшләнмәләрне яндыру урыны итеп билгеләргә:
т/б
№

Торак пункт исеме

1.

Дачный авылы

2.

Яшь Кеч авылы

Чүп-чар яндыру урыны
Торак пункттан көньяккөнбатыштарак
Северо-западнее населенного
пункта

Җаваплы
Башкарма комитет
Башкарма комитет

3. Чүп-чарны, үләнне, яфракларны һәм башка калдыкларны, Материалларны
һәм эшләнмәләрне яндыру ысулын билгеләргә.
4. Ачык ут куллану урыны:
- якындагы объекттан (биналар, корылмалар, Корылмалар, Корылмалар, ачык
склад, скирдлар) 50 метрдан да ким булмаган арада, парк зонасыннан 100 метр
ераклыкта яисә аерым үсүче ылыслы һәм яфраклы агачлардан һәм яшь терлекләрдән
яисә агач төркемнәреннән 100 метр ераклыкта урнашырга тиеш.;
- ачык ут куллану урыны тирәсендәге территория 10 метр радиуста коры-сары
агачлардан, коры үләннән, бура калдыкларыннан, башка ягулык материалларыннан
чистартылырга һәм 2 метрдан ким булмаган киңлектәге янгынга каршы,
минеральләштерелгән полоса белән бүленергә тиеш.;
- Ачык ут кулланучы зат янгынны сүндерү өчен инвентарь: чиләк, көрәк, су
салынган мичкә, янгынны локальләштерү һәм бетерү өчен комлы әрҗә, шулай ук
янгын саклау бүлеген чакыру өчен мобиль элемтә чарасы белән тәэмин ителергә
тиеш.
5. Чүп-чар, үләннәр, яфраклар, агач әйберләр һәм башка калдыклар,
материаллар яки эшләнмәләр яндыру, җил тизлеге секундына 5 метрдан артмаган
очракта гына җитештерелә.
6. Әлеге карар Дачный авыл җирлеге территориясендә махсус янгынга каршы
режим кертү чорында үз йогынтысын таратмый.
7. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми сайтында:
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адрес буенча һәм Интернет мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат
рәсми порталы»нда: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштырып бастырып
чыгарырга (халыкка җиткерергә).
8. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткергәннән) соң үз
көченә керә
9. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.
Дачный авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе
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