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Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 

сентябрендǝге 21/8 санлы Карары 

белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге территориясен 

төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ 

үзгǝрешлǝр кертү турында  

 

 

2003 елныӊ 6 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ җирле үзидарǝне 

оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль законныӊ 16 

маддǝсе, шǝhǝр Уставыныӊ 28 маддǝсе нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы 

 

КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 сентябрендǝге 21/8 санлы Карары (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2013 елныӊ 29 августындагы 26/10, 2014 елныӊ 17 апрелендǝге 30/9, 

2014 елныӊ 10 июлендǝге 31/17, 2014 елныӊ 9 декабрендǝге 35/10, 2017 елныӊ 22 

февралендǝге 15/8 санлы Карарлары редакциясендǝ) белǝн расланган Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль берǝмлеге территориясен төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ 

түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ:  

1) 1 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ:  

«1. Əлеге Кагыйдǝлǝр 2003 елныӊ 6 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ 

җирле үзидарǝне оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 

Федераль закон, 2002 елныӊ 10 январендǝге «Əйлǝнǝ-тирǝ мохитне саклау турында» 

7-ФЗ санлы Федераль закон, 1998 елныӊ 24 июнендǝге «Җитештерү hǝм куллану 

калдыклары турында» 89-ФЗ санлы Федераль закон, 2009 елныӊ 30 декабрендǝге 

«Биналарныӊ hǝм корылмаларныӊ куркынычсызлыгы турында техник регламент» 

384-ФЗ санлы Федераль закон, Төзелеш hǝм торак-коммуналь хуҗалык комплекс 

буенча Россия Федерациясе Дǝүлǝт комитетыныӊ 2003 елныӊ 27 сентябрендǝге 

«Торак фондны техник эксплуатациялǝү кагыйдǝлǝрен hǝм нормаларын раслау 

турында» 170 санлы Карары (алга таба - Торак фондны техник эксплуатациялǝү 

кагыйдǝлǝре hǝм нормалары ), Төзелеш hǝм торак-коммуналь хуҗалык комплекс 

буенча Россия Федерациясе Дǝүлǝт комитетыныӊ 1999 елныӊ 15 декабрендǝге 
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«Россия Федерациясендǝ яшел утыртмаларны булдыру, саклау hǝм карап тоту 

кагыйдǝлǝрен раслау турында» 153 санлы Боерыгы, Россия Федерациясе 

Хөкүмǝтенеӊ 2010 елныӊ 3 сентябрендǝге 681 санлы Карары белǝн расланган 

Терекөмешле яктырткыч җайланмалары өлешендә (аларны дөрес җыймау, тупламау, 

кулланмау, зарарсызландырмау, ташымау hǝм урнаштырмау гражданнарныӊ 

тормышына, сǝламǝтлегенǝ зыян килүгǝ, хайваннарга, үсемлеклǝргǝ hǝм ǝйлǝнǝ-

тирǝ мохиткǝ зыян килүгǝ китерегǝ мөмкин) җитештерү һәм куллану калдыклары 

белән эш итү кагыйдǝлǝре, Татарстан Республикасыныӊ 2004 елныӊ 28 июлендǝге 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарǝ турында» 45-ЗРТ санлы Законы, 

Татарстан Республиасы Министрлар Кабинетыныӊ 2010 елныӊ 9 апрелендǝге 

«Халыкка күрсǝтелүче торак hǝм коммуналь» 250 санлы Карары, шǝhǝр Уставы 

нигезендǝ Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегенеӊ (алга таба – шǝhǝр) 

төзеклǝндерү дǝрǝҗǝсен күтǝрү, санитар, янгынга каршы, эстетик торышын тǝэмин 

итү максатыннан эшлǝнгǝн.»; 

2) 413 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ:  

«413. Үз эшчǝнлеклǝрен шǝhǝр территориясендǝ гамǝлгǝ ашыручы физик hǝм 

юридик затлар hǝм шǝхси эшмǝкǝрлǝр расланган санитар нормалар hǝм кагыйдǝлǝр 

нигезендǝ каты көнкүреш калдыкларын, зур габаритлы hǝм төзелеш чүп-чарларын, 

эштǝн алынган терекөмешле лампаларны чыгаруны оештыралар.»; 

3) 422 пунктка түбǝндǝге эчтǝлектǝге икенче абзацны өстǝргǝ:  

«Эштǝн алынган терекөмешле лампаларны беренчел җыю hǝм урнаштыру 

урыннары hǝм мондый урыннар турында халыкка хǝбǝр итү тǝртибе Башкарма 

комитет тарафыннан билгелǝнǝ.». 

2. Əлеге Карар үтәлешен тикшереп торуны Шәһәр Советының шәһәр төзелеше, 

шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хуҗалыкны үстерү мәсьәләлǝре 

буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

 

Шәһәр Хакиме                                                                      Н.Г. Мәһдиев 

 

 


