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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуганы авыл җирлеге 

Советының 2012 елның 12 октябрендәге 52 

номерлы карары (2013 елның 7 октябрендәге 

69 номерлы, 2014 елның 17 мартындагы 93 

номерлы карарлар редакциясендә) белән 

расланган Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуганы авыл җирлеге территорияләрен 

төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

  

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында «Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 19 пункты нигезендә», 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуганы авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы,Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә йорт 

хайваннарын тоту мәсьәләләрен җайга салу, Азнакай муниципаль районының Татар 

Шуганы авыл җирлеге территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында 

«2014 елның 7 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына 

туры китерү максатларында 

 

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл 

җирлеге Советының 2012 елның 12 октябрендәге 52 номерлы карары (2013 елның 7 

октябрендәге 69 номерлы, 2014 елның 17 мартындагы 93 номерлы карарлар 

редакциясендә) белән расланган Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл 

җирлеге территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне һәм 

өстәмә кертү хакында: 

1.1. 1.5нче  пунктны түбәндәге  эчтәлектәге уникенче, унөченче абзацлар 

белән тулыландырырга :  

«Йорт хайваны -физик яки юридик зат тотучы хайван; 

Йорт хайванын тоту-йорт хайваннарының гомерен һәм сәламәтлеген саклау, 

йорт хайваннарының сәламәт нәселен алу, шулай ук җәмәгать тәртибен һәм 

хайваннар иминлеген тәэмин итү өчен йорт хайваны хуҗасы тарафыннан күрелә 

торган чаралар.». 

1.2. 8.10.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә: 

«Йорт хайваннарын тоту урыннары йорт хайваннарының шәхси ихтыяҗларын 

исәпкә алып төзекләндерелергә тиеш, шул исәптән пространствода, температурада, 

яктылыкта, вентиляциядә.». 

1.3. 8.10.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



"8.10.2. Йорт хайванын җир кишәрлегендә тотканда аның өчен әлеге 

Кагыйдәләрнең 8.10.1 пунктындагы икенче абзацы белән билгеләнгән таләпләргә 

җавап бирә торган бина корылырга тиеш.». 

1.4. Түбәндәге эчтәлекле 8.10.7-8.10.10 пункт өстәргә: 

«8.10.7. Йорт хайванын торак урында тотканда аның хуҗасы әлеге торак 

урында яшәүче гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен, санитар-

эпидемиологик һәм ветеринария кагыйдәләрен, шулай ук торак биналардан 

файдалану кагыйдәләрен үтәргә тиеш. 

8.10.8. Йорт хайванын берничә гаилә яши торган торак бинада тоту күрсәтелгән 

гаиләләрнең барлык балигъ булган әгъзаларының язма ризалыгы белән генә рөхсәт 

ителә. Күпфатирлы йортта потенциаль куркыныч токымлы этне тоту өчен шулай ук 

потенциаль куркыныч токымлы этне тоту планлаштырыла торган торак урын белән 

бер подъездда урнашкан торак урыннарында яшәүче күпчелек балигъ 

гражданнарның язма ризалыгы алу таләп ителә. Әлеге өлештә күрсәтелгән таләпләр 

торак биналарда этләрне тоту очракларына-сәбәпләргә кагылмый. 

8.10.9. Җир участогындагы эт тирә-юньдәгеләрнең иминлеген тәэмин итәргә 

мөмкинлек бирүче бәйдә яки вольерда булырга тиеш. Этне җир кишәрлегендә 

бәйсез һәм вольердан тыш тоту рөхсәт ителә, әгәр җир участогы этнең үз чигеннән 

мөстәкыйль рәвештә чыгуына юл куймый торган ысул белән киртәләнгән булса. 

Җир кишәрлеге территориясенә кергәндә этнең җир кишәрлегендә булуы турында 

кисәтү язуы билгеләнергә тиеш. 

8.10.10. 8.10.8 пунктының таләпләре «Татарстан Республикасында йорт 

хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында»2014 елның 7 мартындагы 16-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнгән тәртиптә 

теркәлгән этләрне күпфатирлы йортларда торак урыннарында тоту очракларына 

2015 елның 1 гыйнварына кадәр кагылмый.». 

2. Әлеге карарның 1.4 пунктындагы өченче абзацы 2015 елның 1 гыйнварыннан 

үз көченә керә дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарны Татар Шуганы авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында 

халыкка җиткерергә һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә http//aznakayevo. tatarstan.ru. веб-адрес буенча 

урнаштырырга.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Законлылык һәм хокук тәртибе 

мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 


