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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Шекше авыл жирлегенец 07.11 ,2017 елда Ns23
карар белэн расланган "ЩекUJе авыл жирлегендэ
тозекландерy каtыйдэларе"нэ
yзгареlJJлар кертy ryрында

ТР Саба районы прокуратурасыныц 12.02.2о19 ел N9o2-01-2o-2o.19 хаты
нигезендэ haм халык алдында тыцлаулар нэтицэлэреннан соц Татарстан
Республикасы Саба муниципмь районы шекше авыл цирлеге Советы КАРАР
ИТТЕ:

1,, Саба муниципаль районы Шекшё авыл цирлеге Советыныц О7.11.2017 елгы
N92з "татарстан Республикасы Саба муниципаль районы шекuJе авыл цирлегендэ
тезеклэндерY кагыйдэлэрен раслау ryрында" карарына ryбэндаге Yзгэрецлэрне

, кертергэ:
1.1, Кагыйдэлэрнец | бYлеге б п}rнктын ryбандэге эчталёкгаге абза[цар белан

ryлыландырырга:
'арбороцидлар" - агач-куак чyл yсемлекларена карtлы t(улланыла торган химик

матдэлэр;
"сосновский балтырганы' -эре yлэн yсемлек, зонтиклылар гаиласеннен

балтырган торе. yсемлек озак тозале торган кочле пешерy сэлатена ия;
"гербицидлар" - yсемлекларне юк иry очен кулланыла торган химик матдалар;
1.2. Кагыйделэрнен l'l бYлеге 50 лунктын тубандэге эчталекле 5О,14 пункгча

белан ryлыландырырга:
"50.14) Yланнарне Даими чабу, чYп Yланнарен hэм куакларын юк иry, биграк та

Kelue тормыщына haм сэламэтлегенэ куркыныч ryдыручыларын, шул исэптэн
Сосновский балтырганын.

сосновский балтырганын hэм бачJка кеше тормышына hэм саламэтлегенэ
куркыныч ryдыручы Yсемлекларне юк иry:rларныц чачакка борелэнYена hэм чачэк

l аry чорына кадар баtчкарылырга тиеш.



Сосновский балтырганын haM башка кеше тормышына haм саламэтлегенэ
куркыньн ryдыручы Yсемлекларне юк иry ryбандэге ысуллар белан
башкарылырга мемкин:

- Химик- Yсеп чыry учакларына гербицидлар hэм (яки) арборицидлар сиптерY;
- Механик - чабу, корыrан Yлэннарне жыю, тамыр системасын казып алу;
- Агротехник- туфракны эtлкэрry, кчпьеллык Yланнар чачY.
1.З. Кагь]йдэлэрнец lv бYлеге 11З.5 пунктын тYбэндэге эчтэлекrэ бэян итэргэ:

'113.5. Yланнарне даими чабу (15 см-дан биеграк булса), махсус билгеланган
hэм чикле кулланыштагы яшеллэндерелган территориялардан тыш,чYп
Yланнарен haм куакларын юк иry, биграк тэ кеше тормыtчына hэм
сэламатлегенэ куркыныч ryдыручы yсемлекларне, щул исаптэн
гомумкулланыль]штаrы цирлэрдоге Сосновский балтырганын, hэм чабылган
Yлэнне тэYлек эченда цыештырУ'
1,4. Кагыйдэларнец IV бYлёге ,l14 пунктын ryбандаге эчталектэге 2-5 абзацлар
белэн ryлыландырырга:

"Сосновский балтырганын hам башка кеше тормыtлына haм сэламэтлегенэ
куркыныч тудыручы Yсемлемэрне юк итч аларныц чэчэккэ б€релэнYенэ hэм
чэчэк ату чорына кадэр бачlкарылырга тиеш.
Сосновский балтырганын hэм башка кеше тормышына haм саламатлегена

куркыныч ryдыручы yсемлеклэрне юк иry ryбандэге ысуллар белан
башкарылырга момкин:

- Химик- Yсеп чыry учакларына гербицидлар hэм (яки) арборицимар сиптерY;
- Механик- чабу, корыrан Yланнарне жыю, тамыр системасын казып алу;
- Агротехник- ryфракны эшкэрry, кYпьеллык Yлэннэр чэчY."
2. Олеге карар халыкка хебэр ителгэн коннэн чз коче а кере heм <Интёрнет>

мэгьлyмат-телекоммуникация челтарендэ Татарстан Республикасы хокукый
мэгьлYмат рэсми порталында http://pravo.tatarýtan.ru адресы буенча, Татарстан
Респфликасы Саба муниципаль районы ШекчJе авыл жирлеrе рэсми сайтында
http://Saby,talalýan.ru/rus/Shikshi адресы буенча h9м Саба муниципаль районы
Шекше авыл жирлегенец мегьлYмат стендларында бастырып чь!гарылырга тиеш.

3.Олеге карарныц Yгалешен контрольдэ тоryны Yз остемда калдырам.

Шекше авьш жирлеге Р.Р. Хайртдинов
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