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РЕШЕНИЕ               КАРАР 

27 декабря 2018 г.                                                                                    № 31 

 
2018 елның 18 июне № 5 «Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге  

территориясендә төзекләндерү нормаларын һәм  

кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында «Федераль законга һәм Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 463 – ФЗ номерлы 

Федераль закон,» Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «2004 елның 28 июлендәге 

45 - ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,» Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында " 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан – Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы " Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 1. Сарман авыл җирлеге Советының 2018 елның 18 июнендәге «Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү нормаларын һәм 

кагыйдәләрен раслау турында» 5 номерлы карарына кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.  

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Сарман муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең рәсми 

сайтында «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә, Сарман авылы, Яңа Әхмәт 

авылы торак пунктлары территориясендә урнашкан махсус мәгълүмати стендларда 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны авыл җирлеге башкарма комитеты 

җитәкчесенә йөклим. 

 

 

Сарман авыл җирлеге Советы Рәисе  

                  Сарман муниципаль районы  

                  башкарма комитеты җитәкчесе                                        Ф. М. Хөснуллин 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
2018 елның 18 июне № 5 «Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Сарман авыл җирлеге территориясендә 

төзекләндерү нормаларын һәм  

кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү 

турында карарга 2018 нче елның 31 нче кушымтасы 

 

1. 2 бүлекнең 2 пунктындагы 5 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«каты коммуналь калдыкларны чыгару» - каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарыннан 

аларны эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, каты коммуналь калдыкларны күмү өчен 

файдаланыла торган объектларга кадәр ташу; 

 

2. 2 бүлекнең 2 пунктындагы 8 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«контейнер» -  зур габаритлы калдыклардан тыш, каты коммуналь калдыкларны,  урнаштыру 

өчен билгеләнгән  чүп җыю урыны;» 

 

3. 2 бүлекнең 2 пунктындагы 13 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«җитештерү һәм куллану калдыклары (алга таба - калдыклар) - җитештерү, эшләр башкару, 

хезмәтләр күрсәтү процессында яисә куллану процессында барлыкка килгән матдәләр яисә 

предметлар, Федераль закон нигезендә бетерелергә тиеш;". 

 

4. 2 бүлекнең 2 пунктындагы 24 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"каты коммуналь калдыклар-физик затлар тарафыннан куллану процессында торак 

урыннарында барлыкка килә торган калдыклар, шулай ук физик затлар тарафыннан шәхси һәм 

көнкүреш ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатларында торак урыннарында куллану барышында 

үзләренең куллану үзенчәлекләрен югалткан товарлар. Шулай ук юридик затлар, шәхси 

эшмәкәрләр эшчәнлеге процессында барлыкка килә торган калдыклар һәм физик затлар 

тарафыннан куллану процессында торак биналарда барлыкка килә торган калдыклар составы 

буенча мондый калдыклар да каты коммуналь калдыкларга керә;". 


