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 КАРАР

№  90

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Зур Нөркәй авыл җирлеге
территориясендә төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында "

2018 елның 19 июнендәге 60 номерлы 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  районының  «Зур  Нөркәй  авыл  җирлеге»
муниципаль  берәмлеге  Уставы,  Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль
районының Зур Нөркәй авыл җирлеге Советы авыл җирлекләре, шәһәр округлары,
шәһәр  округлары  территорияләрен  төзекләндерү  кагыйдәләрен  әзерләү  өчен
методик  рекомендацияләр  раслау  турында  «2017  елның  13  апрелендәге  711/пр
номерлы Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Зур Нөркәй авыл
җирлеге Советы карар  чыгарды:

1. Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  Зур  Нөркәй  авыл
җирлеге  Советының  2018  елның  19  июнендәге  60  номерлы  «Татарстан
Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  Зур  Нөркәй авыл  җирлеге
территориясендә  төзекләндерү  нормаларын  һәм  кагыйдәләрен  раслау  турында  "
карарына кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.

2. Әлеге  карарны  «Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми
порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Сарман муниципаль районы» 





                                                          
                                                                                              Сарман муниципаль районы
                                                                                        Зур Нөркәй авыл җирлеге
                                                                                    Совет карарына1 нче кушымта
                                                                                                  05.03.2019 № 90
        Сарман муниципаль районы Зур Нөркәй авыл җирлеге башлыгы Татарстан
Республикасы   территорияне төзекләндерү буенча нормаларны һәм кагыйдәләрне
раслау  турында  2018 елның 19 июнендәге 60 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 
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:
каты коммуналь калдыкларны, зур габаритлы калдыклардан тыш, урнаштыру өчен
билгеләнгән» контейнер " - чүп җыючы;»
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,  аларны  бетерү  өчен  билгеләнгән  яисә  әлеге
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;".
5. 2 бүлеккэ  түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә::
"арборицидлар»-чүп үләннәренә каршы кулланыла торган химик матдәләр
"Наратлык  борщевигы»  -  зур  үләнле  үсемлек,  Гаилә  борщевкасы  төре  зонтик.
Үсемлек ия сәләтлелек вызывать көчле озак түгел заживающие ожоги;
» гербицидлар " - үсемлекләрне юк итү өчен кулланыла торган химик матдәләр.
6. 3 бүлеккэ  түбәндәге эчтәлекле 16 пункт өстәргә::
«3.16.  Җир  кишәрлекләре  ияләренең  хокуклары  алар  милкендәге  җир
участокларыннан  Наратлык  борщевикасын  бетерү,  аларны  биләү  яки  аннан
файдалану буенча чаралар үткәрергә тиеш. Наратлык борщевикасын бетерү буенча
чаралар аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганга кадәр үткәрелергә тиеш.
Наратлык борщевикасын бетерү буенча чаралар түбәндәге ысуллар белән үткәрелә
ала:
гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән үсү учакларын химик-сиптерү;
механик-чаптыру, коры үсемлекләрне җыю, тамыр системасын казып алу;
агротехник-туфракны эшкәртү, күпьеллык үләннәрне чәчү.».
Наратлык борщевикының җир кишәрлекләрен юк итү буенча чаралар күрмәүгә яки
административ штраф салуга китерә.».


