
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

Советының 2019 елның 23 апрелендəге 
136 номерлы карарына 1 нче кушымта 

 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Советының 
2012 елның 4 июлендəге 53 номерлы карары белəн расланган Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы муниципаль берəмлеге территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəренə 

үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
 

       Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы муниципаль берəмлеге территориясен төзеклəндерү 
кагыйдəлəренə түбəндəге үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə: 
 

1. 1 бүлекнең  4  пунктына түбəндəге эчтəлекле тугызынчы абзац өстəргə: 
"Каты коммуналь калдыкларны чыгару - каты коммуналь калдыкларны 
җыелган урыннардан алып аларны эшкəртү, утильлəштерү, зарарсызландыру, 
каты коммуналь калдыкларны күмү өчен файдаланыла торган объектларга 
кадəр ташу.» 
 

2. 1 бүлекнең 1.4 пунктына  килəсе эчтəлектəге унынчы абзац өстəргə: 
«Контейнер» - каты коммуналь калдыкларны, зур габаритлы калдыклардан 
тыш, урнаштыру өчен билгелəнгəн чүп җыючы.» 
 

3. 1 бүлекнең 1.4 пунктына  түбəндəге эчтəлекле унберенче абзац өстəргə: 
«Җитештерү һəм куллану калдыклары (алга таба - калдыклар) - җитештерү, 
эшлəр башкару, хезмəтлəр күрсəтү процессында яисə куллану процессында 
барлыкка килгəн матдəлəр яки предметлар əлеге Федераль закон нигезендə 
бетерелергə тиешле яисə бетерелергə тиешле.» 
 

4. 1 бүлекнең 1.4 пунктына  түбəндəге эчтəлекле уникенче абзац өстəргə: 
«Каты коммуналь калдыклар-физик затлар тарафыннан куллану процессында 
торак урыннарында барлыкка килə торган калдыклар, шулай ук физик затлар 
тарафыннан шəхси һəм көнкүреш ихтыяҗларын канəгатьлəндерү 
максатларында торак урыннарында куллану барышында үзлəренең куллану 
үзенчəлеклəрен югалткан товарлар. Каты коммуналь калдыклар шулай ук 
юридик затлар, шəхси эшмəкəрлəр эшчəнлеге процессында барлыкка килə 
торган калдыклар һəм физик затлар тарафыннан куллану процессында торак 
биналарда барлыкка килə торган калдыклар составы буенча мондый 
калдыклар да керə.» 
 

5. 1 бүлекнең 1.4 пунктына  түбəндəге эчтəлекле унөченче абзац өстəргə: 
«Арборицидлар» - чүп үлəннəренə каршы кулланыла торган химик матдəлəр 



Наратлык борщевигы - зур үлəнле үсемлек, Гаилə борщевкасы төре 
зонтичные. Үсемлек бар сəлəтлелек вызывать көчле озак незаживающие 
ожоги; 
Гербицидлар - үсемлеклəрне юк итү өчен кулланыла торган химик 
матдəлəр.» 
 

6. 8 бүлекнең 8.2 пунктына түбəндəге эчтəлекле 8.2.33 пунктчасын 
өстəргə: 

«8.2.33. Җир кишəрлеклəре иялəренең хокуклары алар милкендəге җир 
участокларыннан Наратлык борщевикасын бетерү, аларны билəү яки аннан 
файдалану буенча чаралар үткəрергə тиеш. Наратлык борщевикасын бетерү 
буенча чаралар аны бутонизациялəүгə һəм чəчəк ата башлаганга кадəр 
үткəрелергə тиеш. 
Наратлык борщевикасын бетерү буенча чаралар түбəндəге ысуллар белəн 
үткəрелə ала: 
гербицидлар һəм (яки) арборицидлар белəн үсү учакларын химик-сиптерү; 
механик-чаптыру, коры үсемлеклəрне җыю, тамыр системасын казып алу; 
агротехник-туфракны эшкəртү, күпьеллык үлəннəрне чəчү. 
Наратлык борщевикасы җир кишəрлеклəрен юк итү буенча чаралар күрмəүгə 
яки административ штраф салуга китерə.» 
 

7.  2 бүлегендəге 2.12 пунктының 2.12.14 пунктчасын түбəндəге 
редакциядə бəян итəргə: 

«2.12.14. Чүп җыю урыннарын урнаштыру өчен мəйданчыклар-каты 
коммуналь калдыклар җыю өчен билгелəнгəн махсус җиһазландырылган 
урыннар. Мондый мəйданчыклар телəсə кайсы функциональ билгелəнештəге 
территориялəр һəм участоклар составында карала, анда каты көнкүреш 
калдыклары җыела ала.» 


