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Буа муниципаль районы территориясенең тиешле санитар торышын тәэмин итү, караучысыз 

йорт хайваннарының тискәре йогынтысыннан халыкның иминлеген тәэмин итү, кеше һәм 

хайваннар өчен уртак йогышлы һәм инвазион авыруларны профилактикалау, күзәтүчесез 

хайваннар санын җайга салуның гуманлы методларын куллану максатларында, "Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) һәм башкарма 

органнарын оештыруның гомуми принциплары турында" 1999 елның 6 октябрендәге 184-ФЗ 

номерлы Федераль закон ", "Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге турында" 1999 елның 

30 мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон, "Ветеринария турында" 1993 елның 14 маендагы 

4979-1 номерлы Россия Федераль закон нигезендә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә күзәтүчесез хайваннар 

санны җайга салу тоту, тоту тәртибен расларга.  

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында (адресы буенча) районның рәсми сайтында 

урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталында түбәндәге адрес 

буенча урнашкан http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
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Буа муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

2019 елның 29 нчы апрель 202/ИК-п  

номерлы карары белән расланган  

 

  

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ ХУҖАСЫЗ ХАЙВАННАРНЫ ТОТУ, 

КАРАП ТОТУ ҺӘМ АЛАРНЫҢ САНЫН ҖАЙГА САЛУ ТӘРТИБЕ  

 

  

 I. Гомуми нигезләмәләр  

 

1.1. Әлеге тәртип сукбай хайваннарны тоту, ташу, карап тоту, исәпкә алу, шулай ук Буа 

муниципаль районы территориясендә аларның санын җайга салу буенча чараларны гамәлгә 

ашыруга карата таләпләрне билгели. 

1.2. Хуҗасыз хайваннарны тоту, ташу, карап тоту, исәпкә алу, аларның санын җайга салу 

буенча чаралар тиешле эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле лицензияле оешмалар (алга таба - 

махсуслаштырылган оешма) белән комплектланган, Тәэминатчыларны (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгеләүдә катнашу йомгаклары буенча билгеләнгән һәм әлеге процедурада 

җиңүчеләр булып торган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла. Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

1.3. Хуҗасыз хайваннарны тоту, ташу, карап тоту, исәпкә алу һәм аларның санын җайга салу 

буенча чараларны гамәлгә ашыру хайваннарга карата гуманлы мөнәсәбәт һәм иҗтимагый әхлак 

нормаларын үтәү принципларына нигезләнә. 

 

2. Сукбай хайваннарны тоту  

 

2.1. Сукбай хайваннарны тоту аларның санын җайга салу, хуҗаларына кире кайтару, 

йогышлы авыруларны профилактикалау, җәмәгать тәртибен һәм халыкның тынычлыгын тәэмин 

итү максатларында башкарыла. 

2.2. Күзәтүчесез хайваннарны тоту заказ-вәкаләтле орган биргән хуҗасыз хайваннарны тоту 

эшләрен башкаруга кием, физик һәм юридик затларның язмача мөрәҗәгатьләре нигезендә (алга 

таба - мөрәҗәгать итүче) башкарыла. 

2.3. Мөрәҗәгать итүченең хуҗасыз хайваннарны тоту турындагы мөрәҗәгате мөрәҗәгать 

килгән көнне махсус журналга мөрәҗәгать кергән көнне вәкаләтле орган тарафыннан теркәлә, 

мөрәҗәгать итүче турында мәгълүматларны күрсәтеп (Ф. И. О., оешма исеме, гражданның яшәү 

урыны яисә оешманың урнашу урыны, элемтә өчен телефон). 

2.4. Заказ-наряд вәкаләтле орган тарафыннан, мөрәҗәгать итүченең караучысыз хайваннарны 

тоту турында язма мөрәҗәгате кергән көннән, ике көн эчендә бирелә. 

2.5. Күзәтүчесез хайваннарны тоту мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле), алдан күрсәтелгән 

телефон буенча аулауны үткәрү турында хәбәр иткән очракта башкарыла ала. 

2.6. Сукбай хайваннарны тоту бригадасы ике кешедән дә ким булмаска тиеш. 

2.7. Күзәтүчесез хайваннарны аулауны һәм карап тотуны башкара торган 

махсуслаштырылган оешма хезмәткәрләре котыру авыруына каршы билгеләнгән тәртиптә 

вакцинациялиләр. 

2.8. Күзәтүчесез хайваннарны аулаганда махсуслаштырылган оешма хезмәткәрләре үзләре 

белән махсус оешма тарафыннан бирелгән шәхес таныклыгы булырга тиеш приложению 1  к 

настоящему Порядку. 

2.9. Сукбай хайваннарны тоту буенча бригадалар, шул исәптән "очучы" шприц яки "очучы" 

дротик, махсус кием, махсус аяк киеме һәм башка шәхси саклану чаралары белән 

пневмоустройлыкны да кертеп, аларны тоту өчен чаралар белән тәэмин ителергә тиеш. Костюм 

һәм куртка махсус оешманың телефон номеры һәм исеме язылган язу ясала. Махсус кием даими 

зарарсызлануга һәм стиркага дучар ителергә тиеш. 

2.10. Күзәтүчесез хайваннарны аулаганда тыела: 

а) заказ булмаган очракта хайваннарны тоту-аларны тоту; 
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б) балалар барында хайваннарны аулату; 

в) җибәрергә отловленных хайваннар, сатарга һәм тапшырырга, аларны башка затларга яки 

оешмаларга; 

г) шәхси йорт биләмәләрендә хайваннарны судның тиешле карарыннан яисә хайваннар һәм 

(яки) йорт хуҗалары гаризасыннан башка гына ауларга; 

д) оешма, учреждение, предприятие һәм башка җәмәгать урыннарында вакытлыча калган 

хайваннарны бәйдән төшерергә; 

е) күзәтүчесез хайваннарны тоту өчен җайлаштыру чаралары кулланылган очракта 

куакларда, күренми торган максатлар буенча атмаска; 

ж) тар киңлекләр буенда, чит кешеләр пәйда булырга мөмкин урыннарда атарга; 

з) кулланырга утлы корал; 

һәм) халыкның иминлеген тәэмин итү һәм хайваннар белән гуманлы мөгамәләне тәэмин итү 

буенча закон таләпләрен бозган башка гамәлләр кылу (гамәл кылмау). 

2.11. Күзәтүчесез хайваннарны аулауны уздырганнан соң шул ук көнне отлова акты формасы 

буенча төзелә приложению 2  к настоящему Порядку с указанием фактического количества 

отловленных безнадзорных животных. Акт махсуслаштырылган оешма һәм вәкаләтле орган 

вәкилләре тарафыннан имзалана. 

2.12. Аулаганда үлгән хайваннар үлүнең сәбәпләрен күрсәтеп, тоту актында исәпкә алына. 

Һәлак булган хайваннар, күзәтүчесез хайваннарның үлүе һәм санын исәпкә алу сәбәпләрен 

билгеләү өчен, вакытлыча тоту пунктына (приютка) китерелә. 

 

3. Сукбай хайваннарны ташу  

 

3.1. Күзәтүчесез хайваннарны вакытлыча тоту пунктына (приют) күчерү хайваннар травма 

алу мөмкинлеген булдыручы махсус җиһазландырылган автотранспорт белән башкарылырга тиеш 

(алга таба-махсусавтомобиль). 

3.2. Махсусавтомобиль техник яктан төзек булырга тиеш. 

3.3. Хуҗасыз хайваннарны ташу өчен махсусавтомобиль түбәндәге таләпләргә туры килергә 

тиеш: 

а) ачык укылган исеме һәм номеры булган язу махсуслаштырылган оешма телефоны һәм 

вакытлыча тоту пунктының адреслары (приют )); 

б) табигый вентиляция булу; 

в) кешеләрне һәм хайваннарны тоту процессында зыян күрүчеләргә беренче медицина 

ярдәме күрсәтү өчен медикаментлар җыелмасы булу. Беренче медицина ярдәме күрсәтү өчен 

җыелма үз эченә ярашлылык сертификаты булган медицина препаратларын кертергә тиеш; 

г) булу клеток яки тартмалар өчен хайваннар; 

д) булу ошейников, поводков, намордников куллану өчен кирәк булган очракта. 

3.4. Караучысыз хайваннарны төягәндә, транспортта йөрткәндә, кешеләр һәм хайваннарның 

имгәнүләрен, имгәнүләрен булдырмау өчен җайланмалар һәм кабул итүләр кулланылырга тиеш. 

3.5. Күзәтүчесез хайваннарны ташу өчен махсусавтомобиль хайваннарның иминлеген һәм 

хайваннарны һава торышы шартларыннан саклауны тәэмин итәргә тиеш. 

3.6. Махсусавтомобиль кузовлары көн саен сукбай хайваннарны тоту һәм ташу эшләре 

тәмамланганнан соң, җиһаз һәм күчмә читлекләр пычранган саен юыла, дезинфекция эшкәртелә. 

 

4. Хуҗасыз хайваннарны тоту һәм исәпкә алу  

 

4.1. Күзәтүчесез хайваннарны аулау көнендә махсус оешманың вакытлыча тоту пунктына 

(приютка) урнаштыралар: 

теркәү журналында (рәсмиләштерү белән карточкалар исәпкә алу формасы буенча 

приложению 3  к настоящему Порядку); 

ветеринария өлкәсендә белгеч тарафыннан клиник карап тикшерү һәм тикшерелү. 

4.2. Күзәтүчесез этләрне һәм песиләрне вакытлыча тоту пунктына (приютка) кергән 

затларны исәпкә алу төрле журналларда алып барыла. 

4.3. Күзәтүчесез хайваннарны вакытлыча тоту пунктына (приютка) кергән клиник карау 

нәтиҗәләре буенча ветеринария өлкәсендә белгеч изоляцияләнгән карап торырга тиешле 

авыруларны ачыклый. 
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4.4. Вакытлыча тоту пунктында (приютта) хуҗасыз хайваннарны тоту 

ветеринария-санитария кагыйдәләре нигезендә һәм хайваннарның индивидуаль үзенчәлекләрен 

исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

4.5. Вакытлыча тоту пунктына (приют) килгән вакытта күзәтүчесез хайваннар 10 көн 

карантинда булырга тиеш. 

Өстәмә лаборатор тикшеренүләр үткәргәндә карантин срогы 5 көнгә озайтыла. 

4.6. Хуҗасыз хайваннарны тоту өчен вольерлар карантинда сәламәт хайваннар өчен 

вольерлардан аерылырга тиеш. Карантиндагы вакытта хайваннар яңа килгән караучысыз 

хайваннар белән элемтәгә керергә тиеш түгел. 

4.7. Дегельминтация һәм сукбай хайваннарны вакцинацияләү мәҗбүри рәвештә 

башкарылырга тиеш. 

4.8. Хайваннарны карантинда тоту вакытында хайваннарның торышы ачыклана, аларның 

холкы алар өчен хуҗаларны алга таба сайлап алу, шулай ук хайваннарны төркем вольерларында 

урнаштыру максатларында бәяләнә. Бия һәм сука, шулай ук мәчеләр һәм мәчеләр аерым-аерым 

асрала. 

4.9. Төркем вольерлары яраланган, туендыручы хайваннар урнашырга тиеш түгел. 

4.10. Кешегә ия булу билгеләре булган хайваннарны аулаган очракта (клейм, электрон 

идентификация номеры, ошейник, токым чыганагы булу), махсуслаштырылган оешма 

мәгълүматны массакүләм мәгълүмат чараларында, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштыра, ә идентификация очрагында хуҗасына теләсә нинди ысуллар белән аулау 

турында кичекмәстән хәбәр итә һәм аның таләбе буенча кире кайтара. Махсуслаштырылган оешма 

вакытлыча тоту пунктында (приютта) терлекләрне тоту, ташу, ветеринария хезмәте күрсәтү һәм 

карап тоту буенча хайваннар чыгымнарын хуҗасына кайтаруны таләп итәргә хокуклы. 

Кешегә ия булу билгеләре булган һәм идентификацияләнгән хайван аның хуҗасы 

тарафыннан хәбәр алынган көннән алып алты ай эчендә кирәк булмаган очракта, ул 

стерильләштерелергә (кастрация) һәм элеккеге яшәү урынына әлеге Тәртип нигезендә кире 

кайтарылырга тиеш. 

4.11. Күзәтүчесез хайваннар турында мәгълүмат һәркемгә ачык һәм аңлаешлы булып тора. 

Кызыксынган гражданнар һәм юридик затлар, тотылган хайваннар турында мәгълүмат алу өчен, 

вакытлыча тоту пунктына (приютка) мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

4.12. Күзәтүчесез хайваннар, әлеге Тәртипнең 4.10 пунктында күрсәтелгәннәрдән тыш, 

вакытлыча тоту пунктында (приютта), ялланган көннән соң 30 көн торалар. Махсуслаштырылган 

оешма гамәлдәге законнарда каралган тәртиптә хуҗасыз хайваннарны тиешле тәртиптә тоту өчен 

җаваплы. 

4.13. Караучысыз хайваннарны, шулай ук әлеге Тәртипнең 4.10 пунктында күрсәтелгән 

хайваннарны вакытлыча тоту пунктында (приютта) тоту буенча эшләр составына керергә тиеш: 

а) барлык хайваннарны карау; 

б) мытье һәм дезинфекция вольеров, ял итү урыннары һәм ярдәмче бүлмәләр; 

в) мытье һәм дезинфицирование савыт саба хайваннар өчен; 

г) хайваннарны ашату; 

д) хайваннарны урамда йөртү. 

4.14. Махсуслаштырылган оешма мәгълүмат массакүләм мәгълүмат чараларында, 

"Интернет"мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштыру юлы белән күзәтүчесез 

хайваннар өчен хуҗаларны Эзләүгә чаралар күрә. 

  

5. Сукбай хайваннар санын җайга салу  

 

5.1. Буа муниципаль районы территориясендә караучысыз хайваннар санын җайга салу 

методлары булып тора: 

А) күзәтүчесез хайваннарны стерилизацияләү (кастрацияләү) ; 

б) әлеге Тәртипнең 5.7 пунктында каралган нигезләр буенча күзәтүчесез хайваннарны 

авыртусыз үлгән. 

5.2. Вакытлыча тоту пунктында (приютта) күзәтүчесез хайваннарны стерилизацияләү 

(кастрация) һәм үтерү ветеринария өлкәсендә белгеч тарафыннан башкарыла. 

5.3. Күзәтүчесез хайваннарны стерильләштерү (кастрация) һәм үтерү вакытлыча тоту 

пунктының (приют) махсус бинасында башкарыла. 



5.4. Күзәтүчесез хайваннарны стерилизацияләү (кастрация) һәм үтерү асептика һәм 

антисептика, йогышсызландыру кагыйдәләрен үтәп гамәлгә ашырыла. 

5.5. Вакытлыча тоту пунктына (приютка) килгән барлык хайваннар, стерилизация узган 

җенесенә һәм яшенә карамастан, электрон чиплау методы белән тамгаланырга (клеймо яки 

электрон идентификация номеры булган) яки клейм-Татуировканың барлыкка килү ысулы белән 

тамгаланырга тиеш. 

5.6. Күзәтүчесез (кастрацияләнгән) иммунизация, хыялланган хайваннар элеккеге яшәү 

урыннарына кире кайтарылырга тиеш. 

5.7. Ветеринария өлкәсендә белгеч бәяләмәсе буенча үлә: 

а) артык агрессив хайваннар; 

б) чирләр, кеше һәм хайваннар өчен гомуми булган караучысыз хайваннар яки артык 

газаплар китереп чыгаручы дәваланмый торган авырулар ачыкланган. 

5.8. Хайванның үлүе тиз һәм авыр җитештерелергә, аның тревогасы яки куркуы сизелергә 

тиеш түгел. Үлүнең рәхимсез алымнарын куллану тыела: 

вә алар гаурәт әгъзаларын күрсәтмәсләр һәм зинадан сакланырлар. ; 

б) авырткан инъекция, курореподобный препаратлар куллану, ядрәләр белән агулану; 

в) артык җылыну, электр токын куллану, сулышны туктату; 

г) башка жестокие алымнары. 

5.9. Хайваннар белән гуманлы мөгамәлә максаты белән препаратлар кертүнең күләмен, 

физиологик һәм анатомик үзенчәлекләрен исәпкә алып, шул ук исемдәге травматик алымнары 

сайланырга тиеш. Үтерүнең сайланган ысулы тирән тулы анестезия белән башланырга тиеш, 

шуннан соң үлем җитә. Хайванны дәртләндергеч хәлдә, шулай ук башка хайваннарның күз 

алдында тоту тыела. Үлеүне җитештерүче ветеринария өлкәсендә белгеч хайван үлүе белән 

таныкланырга тиеш. 

5.10. Хайваннар үлгәннән соң бинаны җентекләп җыештырырга тиеш,анда үлгәннәр. Хайван 

үләксәен мәет төтененнән соң гына җыештыру рөхсәт ителә. 

5.11. Хуҗасыз хайваннарны аулаганда үлгән һәм һәлак булган үлгәннәрнең мәетләре 

инсинератор җайланмаларында, крематорларда яки биотермик чокырларда Россия 

Федерациясенең ветеринария өлкәсендәге гамәлдәге законнары таләпләренә туры китереп юкка 

чыгарылырга тиеш. 

5.12. Вакытлыча тоту пунктыннан (приюттан) хайваннар киткәндә форма буенча китү акты 

рәсмиләштерелә приложению 4 к настоящему Порядку. 
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Татарстан Республикасы 

Буа муниципаль районы 

территориясендә күзәтүчесез хайваннар 

санны җайга салу тоту, тоту тәртибенә  

1 нче кушымта  

 

 

  

 

ШӘХЕС ТАНЫКЛЫГЫ  

                                                              ------------- 

                                                             ¦ ¦     Фото   ¦ 

                                                             ¦  

                                                              ------------- 

                                                                       М. У. 

 

    Моның белән раслыйбыз, дип ________________________________________________________ 

                                         (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

______ ел туган, паспорт сериясе _________ N _______________, бирелгән____________________ 

____________________________________________________________________________________  

оешма хезмәткәре булып тора __________________________________________________________ 

                                         (исем) 

һәм күзәтүчесез хайваннарны тоту чараларын кулланып башкарырга вәкаләтле 

тоту өчен________________________________________ N _________. 

                         (исем) 

 

Оешма җитәкчесе ____________________/____________________________/ 

                                (имза) (Ф. И. А.и.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Буа муниципаль районы 

территориясендә күзәтүчесез хайваннар 

санны җайга салу тоту, тоту тәртибенә  

2 нче кушымта  

 

 Күзәтүчесез хайваннарны тоту акты  

нче "__" ________ 20__ елның _____ 

    

Теркәлү N гаризасы буенча_________________ нче "__" _____________ 20__ ел 

Урын отлова (гариза буенча адрес) ______________________________________________________ 

Хезмәткәрләр тарафыннан ялланган _____________________________________________________ 

                                                                   (оешманың исеме) 

____________________________________________________________________________________ 

                                     (вазифасы, имза, хезмәткәр Ф. И. О.) 

 

Терлекләр бозаулаган _________________________________________________________________ 

                                                                          (сан) 

Вакытлыча яшәү пунктына тапшырылды (приют) _________________________________________ 

                                                                                        (сан) 

Вакытлыча яшәү пункты хезмәткәре тамгасы (приют)) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                      (имза, Ф. И. О., штамп) 

 

Хайваннарны аулаганда һәлак булучылар саны___________________________ (баш) 

Терлекләр үлүнең сәбәбе ______________________________________________________________ 

Оешма хезмәткәре ____________________________________________________________________ 

                                                       (вазифасы, имза, Ф. И. О.) 

Вәкаләтле орган белгече _______________________________________________________________ 

                                                         (вазифасы, имза, Ф. И. О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Буа муниципаль районы 

территориясендә күзәтүчесез хайваннар 

санны җайга салу тоту, тоту тәртибенә  

3 нче кушымта 
  

 

Караучысыз хайваннарны исәпкә алу картасы  

нче "__" ________ 20__ елның _____  

 

Хайваннар категориясе: эт, щенок, мәче, мәче (басым ясау). 

Вакытлыча тоту пунктына керү датасы (приют) ___________________________________________ 

Идән: Бия, сука, кот, мәче (ассызыкларга кирәк). 

Токым ______________________________________________________________________________ 

Төс _________________________________________________________________________________ 

Йон ________________________________________________________________________________ 

Колак _______________________________________________________________________________ 

Койрык _____________________________________________________________________________ 

Зурл ык _____________________________________________________________________________ 

Яшь (үрнәк) _________________________________________________________________________ 

Махсус билгеләр _____________________________________________________________________ 

Стерильләштерү датасы (кастрация) _____________________________________________________ 

Ветеринария өлкәсендә операция ясаган белгеч Ф. И. А.и. 

стерильләштерү (кастрация) ____________________________________________________________ 

Идентификационная метка (ысулы һәм урыны килү) _______________________________________ 

Теркәү номеры хайваннар ______________________________________________________________ 

Заказ-наряд нче "__" _________ 20__ г. N _____ 

Караучысыз хайваннарны тоту акты"__" _________ 20__ г. N _______ 

Ата урынының адресы һәм тасвирламасы ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Кайту урыны адресы һәм тасвирламасы (урнаштыру) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Вакытлыча тоту пунктыннан (приюттан) хайваннар чыгару датасы) _________________________ 

Оешма хезмәткәре ___________________________________________________________________ 

                                                          (имза) (Ф. И. А.и.) 

Ветеринария өлкәсендә белгеч _________________________________________________________ 

                                                                   (имза) (Ф. И. А.и.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Буа муниципаль районы 

территориясендә күзәтүчесез хайваннар 

санны җайга салу тоту, тоту тәртибенә  

4 нче кушымта 
 Караучысыз хайваннар китүнең N акты  

«__» ________ 20 ел 

 

Сукбай хайван _______________________________________________________________________ 

                            (теркәү N хайваннар, җенес, токым, буяулар, яше, 

____________________________________________________________________________________ 

                                               шәхси номер билгесе) 

 

Вакытлыча тоту пунктыннан чыкты (приют)) ____________________________________________ 

                                                                               (оешманың исеме) 

Сәбәпле ____________________________________________________________________________ 

                     (тапшыру хуҗасы, доставка элеккечә яшәү урынына, умерщвление) 

 

Ветеринария өлкәсендә белгеч _________________________________________________________ 

                                                                       (имза) (Ф. И. А.и.) 

 

Оешма җитәкчесе ____________________________________________________________________ 

                                                              (имза) (Ф. И. А.и.)     

 


