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РЕШЕНИЕ                                                                                        КАРАР 

№ 6                                                                                                  25.03.2019 г. 

  

 «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Сарман авыл җирлеге буенча территорияне төзекләндерү 

нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында» 18 июнь 2018 елның 

5 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,» Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында " 2004 елның 28 июлендәге 45-

ФЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,"- "Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында «Россия Федерациясе Төзелеш 

һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2017 елның 13 

апрелендәге 711/пр номерлы боерыкларына Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районының «Сарман авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Сарман авыл җирлеге Советы карар чыгарды.: 

                                                                                                                                                                        

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл 

җирлеге башлыгының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль рай-

оны Сарман авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү нормаларын һәм 

кагыйдәләрен раслау турында " 2018 елның 18 июнендәге 5 номерлы кара-

рына үзгәрешләр кертү хакында» 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми пор-

талында " урнаштырырга (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Сарман муници-

паль районы» муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында «Интернет» 

мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә, Сарман авылы, Яңа Әхмәт 

авылы торак пунктлары территориясендә урнашкан махсус мәгълүмати 

стендларда. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 



 

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе 

авыл җирлеге башлыгы 

муниципаль район башлыгы                                Ф. М. Хөснуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сарман авыл җирлег 

 башлыгы карарын 

 кушымта 

  2019 елның 25 марты № 6 

 

«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Сарман авыл җирлеге буенча территорияне төзекләндерү 

нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында» 18 июнь 2018 елның 

5 номерлы карарына үзгәрешләр кертүне раслау 

 

 

1. 2 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«арборицидлар» - чүп үләннәренә каршы кулланыла торган химик матдәләр 

«Сосновский балтырганы» - зур үләнле үсемлек, гаилә төре зонтик. 

Үсемлек озак төзәлми торган көчле пешерү сәләтенә ия; 

«гербицидлар» - үсемлекләрне юк итү өчен кулланыла торган химик 

матдәләр. 

2. 3  бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 8 пункт өстәргә: 

"3.8. Җир кишәрлекләре ияләренең хокуклары алар милкендәге җир 

кишәрлекләреннән  Сосновский балтырганын бетерү, аларны биләү яки 

аннан файдалану буенча чаралар үткәрергә тиеш. Сосновский балтырганын 

бетерү буенча чаралар аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганга 

кадәр үткәрелергә тиеш. 

Сосновский балтырганын 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.». 

Сосновский балтырганын җир кишәрлекләренән юк итү буенча чаралар уз-

дырмау, кисәтү яки административ штраф салуга китерә». 


