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Егоркино авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы режим
кагыйдәләрен раслау турында
"Янгын куркынычсызлыгы турында" Федераль законның 16 статьясы,
Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2020 елның 16 сентябрендҽге 1479
номерлы Карары нигезендҽ, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль
районы Егоркино авыл җирлеге башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Егоркино

авыл җирлеге территориясендҽ янгынга каршы түбҽндҽ
беркетелгҽн режим кагыйдҽлҽрен расларга.
2. Ҽлеге карар имза куелган вакыттан үз көченҽ керҽ һҽм 2026 елның 31
декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була.
3. Ҽлеге карарны Егоркино авыл җирлеге Уставы нигезендҽ игълан итҽргҽ
һҽм «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Егоркино авыл
җирлеге администрациясенең рҽсми сайтында урнаштырырга.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда
калдырам.

Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы
Егоркино авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесе

А.И.Борисов

Татарстан Республикасы Егоркино
муниципаль районы Башкарма
комитетының 2021 елның 15
апреленнҽн карарына 3 номерлы
кушымта

Егоркино авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы режим
кагыйдәләре
I. Гомуми нигезләмәләр
1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү максатларында кешелҽрнең
үз-үзлҽрен тоту тҽртибен, территориялҽрне, биналарны, корылмаларны, оешмалар
биналарын һҽм башка саклау объектларын (алга таба - яклау объектлары) җитештерүне
һҽм (яисҽ) карап тотуны оештыру тҽртибен билгели торган янгын куркынычсызлыгы
талҽплҽрен билгели.
2. Вазыйфаи затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, Россия Федерациясе гражданнарына, чит ил
гражданнарына, гражданлыгы булмаган затларга (алга таба - физик затлар) бинада,
бҽлмҽдҽ янгынны яисҽ яну билгелҽрен ачыклаганда (төтен, төтен исе, көйгҽн ис һ.б.)
түбҽндҽгелҽрне эшлҽү кирҽк:
бу хакта кичекмҽстҽн телефон аша саклану объекты исеме, аның урнашу урыны адресы,
янгын чыгу урыны, шулай ук мҽгълүматны хҽбҽр итүченең фамилиясе янгын сагы
бүлегенҽ хҽбҽр итҽргҽ;
кешелҽрне эвакуациялҽү буенча чаралар күрергҽ, ҽ кеше гомеренҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ
куркыныч янамаган очракта, башлангыч стадиядҽ янгынны сүндерү буенча чаралар
күрергҽ.
Һҽр бинага, корылмага (торак йортлардан, бакча йортларыннан, хуҗалык
корылмаларыннан тыш), шулай ук бакча Җир кишҽрлеклҽрендҽге гаражларга, шҽхси
торак төзелеше һҽм шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару өчен җир кишҽрлеклҽрендҽ) җирле
үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ куючы кем булуына карамастан (алга таба
- оешма җитҽкчесе) яисҽ оешманың җитҽкчесе вҽкалҽтле башка вазыйфаи заты
тарафыннан ҽлеге биналарда, корылмаларда шартлау куркынычы һҽм янгын куркынычы
булган биналарның үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ янгын
куркынычсызлыгы чаралары турында инструкция раслана.
3. Торак пунктларның, сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар,
телевидение, информатика җирлҽренең җир кишҽрлеклҽрендҽ (торфлы туфракта булган
кишҽрлеклҽрдҽн тыш) коры үлҽнле үсемлеклҽрне яндыру космик эшчҽнлек җирлҽре,
оборона җирлҽре, иминлек җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр белҽн
тҽэмин итү өчен җирлҽрдҽ җилсез көнне, түбҽндҽге шартлар үтҽлгҽндҽ үткҽрелергҽ
мөмкин:
коры үлҽннҽрне яндыру участогы якындагы саклау объектыннан кимендҽ 50 метр
ераклыкта урнашкан;

коры үлҽннҽрне яндыру участогы тирҽсендҽге территория 30 метр радиуста коры-сары
агачлардан, ауган агачлардан, агач төплҽре калдыкларыннан, башка янучан
материалларыннан чистартылган һҽм 1,5 метр киңлектҽге янгынга каршы
минеральлҽштерелгҽн буразна белҽн бүленгҽн;
коры үлҽн үсемлеклҽрен яндыру өчен участокны үз эченҽ алган территориядҽ махсус
янгынга каршы режим кертелмҽгҽн;
коры үлҽн үсентелҽрен яндыруда катнашучы затлар даими рҽвештҽ яндыру эшлҽре алып
барыла торган урында булалар һҽм беренчел янгын сүндерү чаралары белҽн тҽэмин
ителҽлҽр.
Коры үлҽн кураларын яндыру турында карар кабул итү һҽм яндыру өчен җаваплы
затларны билгелҽү тиешле территориядҽ эшчҽнлек алып баручы оешма җитҽкчесе
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Табигый янгыннарны булдырмас өчен, торак пунктлар территориялҽрендҽ янгын
куркынычы чорына кадҽр 10 метрдан да ким булмаган киңлектҽге янгынга каршы
минераллаштырылган полосалар булдырыла (яңартыла).
Урманда коры агачларны яндыру Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Урманнарга, саклык максатыннан утыртылган агачларга һҽм урман үсентелҽренҽ
турыдан-туры терҽлеп торган һҽм киңлеге 0,5 метрдан да ким булмаган янгынга каршы
минераллаштырылган буразна белҽн аерылмаган җир кишҽрлеклҽрендҽ ылыслы үсемлек,
урман түшҽмҽсе, кипкҽн үлҽн һҽм башка урмандагы янучан коры агачларны яндыру
тыела.
II. Җирлек территориясе һәм торак пунктлар
4.Материаллар, чүп-чар, үлҽннҽр һҽм башка калдыкларны, җиһазлар һҽм буш савытлар
саклау өчен, шул исҽптҽн вакытлыча биналар һҽм корылмалар урнаштыру, учаклар
үрчетү, ачык ут (мангаллар, казан һ.б.) кулланып ризык ҽзерлҽү һҽм калдыкларны һҽм
буш савытларны яндыру өчен биналар, корылмалар һҽм янкормалар арасындагы янгынга
каршы аралыкларны куллану тыела.
5. Торак пунктларның гомуми кулланылыштагы җирлҽрендҽ, шулай ук торак пунктлар
территориялҽрендҽ урнашкан хосусый йорт билҽмҽлҽрендҽ учаклар кабызу, махсус
билгелҽнгҽн һҽм җиһазландырылган урыннардан тыш азык ҽзерлҽү өчен ачык ут куллану,
шулай ук чүп-чар, үлҽн, яфрак һҽм башка калдыкларны, материалларны, авыл җирлеге
җирле үзидарҽ органы билгелҽгҽн урыннардан һҽм (яисҽ) ысуллардан тыш, яндыру тыела.
6. Торак пунктлар чиклҽрендҽ һҽм гомуми файдаланудагы торак пунктлар чиклҽреннҽн
тыш территориялҽрдҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽре милекчелҽре (җир кишҽрлеклҽре
милекчелҽре, җирдҽн файдаланучылар һҽм җир кишҽрлеклҽрен арендага алучылар), һҽм
гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек алып бару
территориялҽренҽ (алга таба - бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек территориялҽре) хокук
иялҽре чүп-чарны, коры үсентелҽрне һҽм үлҽнне үз вакытында җыештырырга тиеш.
Күрсҽтелгҽн территориялҽрне җыю чиклҽре кадастр яисҽ ызан планы нигезендҽ җир
кишҽрлеге чиклҽре белҽн билгелҽнҽ..

7. Гомуми файдаланудагы торак йортларга, бакча йортларына якын территориялҽрдҽ,
коммерциягҽ карамаган бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек ширкҽтенең гомуми
кулланылыштагы мөлкҽтенҽ караган күчемсез мөлкҽт объектларында, шулай ук
урманнарда, урман-парк зоналарында һҽм авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽ
янучан калдыклардан чүплеклҽр урнаштыру тыела.
8. Авыл җирлегенең гомуми кулланылыштагы территориялҽрендҽ, бакчачылык яисҽ
яшелчҽчелек территориялҽрендҽ, шул исҽптҽн күрсҽтелгҽн территориялҽр чиклҽреннҽн
тыш, электр тапшыру линиялҽренең, электр станциялҽренең һҽм подстанциялҽренең
саклау зоналарында, шулай ук урманнарда, урман-парк зоналарында һҽм авыл хуҗалыгы
билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽ калдыклардан чүплеклҽр оештыру тыела.
9. Кар катламы җыелган көннҽн алып, тотрыклы көзге яңгырлы һава торышы яисҽ кар
катламы барлыкка килгҽнгҽ кадҽр, җирле үзидарҽ органнары, учреждениелҽр, оешмалар,
башка юридик затлар, оештыру-хокукый формаларына һҽм милек рҽвешлҽренҽ бҽйсез
рҽвештҽ, крестьян (фермер) хуҗалыклары, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, шҽхси эшмҽкҽрлҽр,
вазыйфаи затлар, Россия Федерациясе гражданнары, чит ил гражданнары, гражданлыгы
булмаган затлар, башка юридик затлар,, урман янындагы территориядҽн файдаланучылар
һҽм (яки) алар белҽн эш итүчелҽр, милекчелҽр, аны коры үлҽн үсемлеклҽреннҽн, урман
калдыкларыннан, аунап яткан калдыклардан, бура калдыкларыннан, чүп-чардан һҽм
башка ягулык материалларыннан 10 метрдан ким булмаган киңлектҽге полосада
чистартуны тҽэмин итҽлҽр яисҽ 0,5 метрдан ким булмаган киңлектҽге янгынга каршы
минераль буразна яисҽ башка янгынга каршы киртҽлҽр белҽн аералар.
10. Җир кишҽрлеклҽренҽ ия булучылар юлларны, биналарга, корылмаларга, төзелмҽлҽргҽ
һҽм тышкы җайланмаларга, ачык складларга, тышкы янгын баскычларына һҽм янгын
гидрантларына, резервуарларга, тышкы янгынга каршы су белҽн тҽэмин итү чыганагы
булган табигый һҽм ясалма сулыкларга тиешле техник карап тотуны (елның телҽсҽ кайсы
вакытында) тҽэмин итҽлҽр.
Автомобильлҽрне торак пунктлар, предприятие һҽм оешма территориялҽрендҽ, янгын
сүндерү техникасы өчен билгелҽнгҽн мҽйданчыкларны, шул исҽптҽн су алу, сүндерү
чараларын бирү, янгын сүндерүчелҽрнең саклану объектына керү мөмкинлеген дҽ кертеп,
куллану тыела.
Янгын сүндерү техникасы өчен юлларны янгын куркынычсызлыгы талҽплҽре белҽн
билгелҽнгҽн юлларны, бару юлларын каплаучы яисҽ янгын сүндерү техникасын үтүне
чиклҽүче зур габаритлы агачлар утырту, янгын сүндерүчелҽрнең биналар, корылмалар
катларына керү мөмкинлеген чиклҽүче яисҽ янгын куркынычсызлыгы талҽплҽре белҽн
билгелҽнгҽн керү юлларын ябу рөхсҽт ителми.
Физик затларга янгын сүндерү бүлекчҽлҽре эшенҽ комачаулау тыела, шул исҽптҽн янгын
сүндерү бүлекчҽлҽре хезмҽткҽрлҽренең янгын урынына бару юлында да.
11. Юлларны яки юлларны ябу белҽн бҽйле ремонт (төзелеш) эшлҽрен башкарганда,
ремонт (төзелеш) башкаручы оешма җитҽкчесе, кичекмҽстҽн янгын сагы бүлекчҽсенҽ
ҽлеге эшлҽрне башкару вакыты турында тиешле мҽгълүмат бирҽ һҽм урап узу юлын
билгели торган билгелҽр куюны тҽэмин итҽ, ремонтлана торган юл участоклары яки
юллар аркылы чыгу урыннарын оештыра.

12. Оешма җитҽкчесе, бу объектлардан файдаланучы һҽм (яисҽ) эш итүче затлар объектны
янучан материал калдыкларыннан, чүп-чардан, буш савытлардан һҽм коры үсентелҽрдҽн
чистартуны тҽэмин итҽлҽр.
Коры үлҽннҽн, ботаклардан, яна торган башка материаллардан һҽм учак тирҽсендҽге
корыган агачлардан чистарту зонасы, утын һҽм янгын сүндерү чаралары запаслары
кимендҽ 2 метр булырга тиеш.
Шҽхси йортлар территориясендҽге урыннарда саклану объектларыннан 50 метрдан ким
аралыкта ачык ут (учаклар) кабызу рөхсҽт ителми. Чара тҽмамланганнан соң яки җил
көчҽйгҽн вакытта учак яки ачык утны су белҽн сүндерергҽ яки күмерлҽрне ком (җир)
белҽн күмҽргҽ кирҽк.
Торак пунктлар территориясендҽ, шулай ук урманнардан 1000 метрдан кимрҽк ераклыкта,
ачык ут ярдҽмендҽ конструкция эчендҽ һава җылытуга нигезлҽнгҽн янучы материаллардан
идарҽ ителми торган эшлҽнмҽлҽр җибҽрү тыела.
13. Урманчылыклар белҽн чиктҽш, шулай ук туфрагы торфлы булган районнарда
урнашкан саклау объектларында 1,5 метр киңлектҽге янгынга каршы минераль полосалар,
янгынга каршы аралар булдыру, җҽйге чорда коры үсемлеклҽрне, үсентелҽрне, корыган
куакларны җыештыру (җыю) һҽм табигый янгыннар вакытында ут таратуны кисҽтү
буенча башка чаралар күрү күздҽ тотыла. Янгынга каршы минераллаштырылган
полосалар янгын сүндерү максатларында торак пунктларга һҽм су чыганакларына баруга
комачауламаска тиеш.
Янгынга каршы минераллаштырылган полосаларны һҽм төрле корылмалар һҽм ярдҽмче
корылмалар төзү, авыл хуҗалыгы эшлҽрен алып бару, ягулык материалларын, чүп-чарны,
көнкүреш калдыкларын, шулай ук агач, төзелеш һҽм башка ягулык материалларын туплау
өчен янгынга куркынычсызлыгы аралыкларын куллану тыела.
14. Торак пунктлар, бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек территориялҽрендҽ, шулай ук башка
яклау объектларында яисҽ алар тирҽсендҽ (200 метрлы радиуста) табигый яисҽ ясалма
сулык чыганакларында (елга, күл һ.б.) аларга карата 12гҽ 12 метрдан да ким булмаган
күлҽмдҽге каты өслекле килеп туктау мҽйданчыклары (пирслар) төзелергҽ тиеш, моңа
елның телҽсҽ кайсы вакытында янгын сүндерү автомобильлҽре һҽм су алу урыннары
урнаштыру өчен, торак пункт, объект территориясе һҽм аларда урнашкан биналар һҽм
корылмалар янгынга каршы су белҽн тҽэмин итү чыганаклары белҽн тҽэмин ителгҽн
очраклар керми.
15. Урман янгыннары куркынычы янаган торак пункт паспорты (алга таба - торак пункт
паспорты, территория паспорты) ел саен янгын куркынычсызлыгы сезоны башланганчы
торак пунктларга карата - җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан эшлҽнҽ һҽм
раслана.

