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2019 нчы елның 14 нче мае
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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Иштуган авыл җирлегенең 2017 нче елның 07 нче ноябрендә
каб|л ителгэн 26 нчы номерлы карары белән расланган
“Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Иштуган авыл җирлегендә төзекләндерү кагыйдәләре”нә
үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Саба районы прокуратурасының 2019 нчы елның
12 нче февралендә язылган 02-01-20-2019 номер;пл хаты нигезендә һәм халык
алдьшда тыңлаулар нәтиҗәләреннән соң Татарстан Республикасы Сдба мyниңинaJH>
районы Иштуган авыл җирлеге Советы
КАРАР И Т Ы :
1. Татарстан Респ|/бликасы Саба муниңип аль райоңы Иштуган авылц җң
Советының 2017 нче елның 07 нче ноябреңдә кабул ителгән 26 нчы но
“Татарстан Республикасы Саба муниңипаль| районы Иштуган авыл җирл^
төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында” карарына түбәндәге үзгәреп!
кертергә:
|
1,1. Кагыйдәләрнең I бүлеге 6 пунктын түбәндәге эчтәлектәге абзацлар бе^тэң
тул ыландырырга:
арбороңидлар” - агач-куак чүп үсемлекләренә карп 1ы кулланыла торган химик
матдәләр;
“Сосновский балтырганы” -эр е үлән үсемлек, зонтиклылар ганләсеннэп ба]ггыргап
терЬ. Үсемлек озак төзәлә торган көчле пешерү сәләтенә ия;
“|гербиңидлар” - үсемлекләрне юк итү өчен кулланыла торган химик матдәләр;'
1 .2. Кагыйдәләрне]^ III бүлеге 50 пунктын тү Зәндәге эчггәлекле 50Л4 пункт
тулыландырырга:
“50Л 4) үләннәрне даими чабу, чүп үләннәрен һәм куакларын юк итү, б|иг
кеше тормышына һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручыларын, шуй !ңс
Сосновский балтырганын.

Сосновский балт|ырганын һәм баш^а кеше тормышына һәм сәлам
кур^кьшыч тудыручы! үсемлекләрне юк итү аларның чәчәккә бөреләнүенә
ату|чорына кадәр башкарылырга тиеш.
I
Сосновский балтырганын һәм башка кеше торм^ш 1ына һәм сәламЬтЛ
куркыныч тудыручы үсемлекләрне юк итү түбәндәге ысуллар белән башкарыл^
мөмкин:
Химик- үсеп чыгу учакларына гербицидлар һәм (яки) арборицидлар сиптерү;
Механик - чабу, корыган үләннәрне җыю, тамыр системасын казып алу;
- Агротехник- туфракны эшкәртү, күпьеллык үләннәр чәчү.
1.3. Кагыйдәләрнең IV бүлеге 113.5 пунктын түбәндәге эчтәлектә бәян итәргә:
“ 113.5. үләннәрне даими чабу (15 см-дан биегрәк булса), махсус билгеләнгән һәм
[икле кулланыштагы яшелләндерелгән территорияләрдән тыш,чүп үләннәрен һәм
куакларын юк итү, бигрәк тә кеше ;горм1 .1шына һәм сәламәтлегенә курк^
тудыручы үсемлекләрне, шул исәйтән гомум кул(л аны лыштагы җй] зл:
Сосновский балтырганын, һәм чабылган үләнне тәүлек эчендә җыештыру
1.4. Кагыйдәләрнең IV бүлеге 114 пунктыһ түбәндәге эчтәлектәге 2-5 £
белән тулыландырырга:
“Сосновский балтырганын һәм башка кеше тормышына һәм сәламәтлёг
куркыныч тудыручы үсемлекләрне юк итү аларның чәчәккә бөреләнүенә һәм чә^[әк
^ту чорына кадәр башкарылырга тиеш.
Сосновский балтырганын һәм башка кеше тормышына һәм сәламәтлегенә
куркыныч тудыручы үсемлекләрне юк итү түбәндәге ысуллар белән башкарыл 1>фга
мөмкин:
Химик- үсеп чыгу учакларына гербицид]|ар һәм (яки) арборицидлар сиптерү; ^
Механик - чабу, корыган үләннәрне җыкр, тамыр системасын казып ал \ ; ,1 ,
Агротехник- ту!фракны эшкәртү, күпьелл ык үләннәр чәчү,
нән үз көченә керә һәм «И 1р[те
2.
Әлеге карар халыкка хәбәр ителгәң көн
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә ■Татарстан Республикасы
мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarslan.rLi
адресы буенча, Тата:
Республикасы Саба муниципаль районы Иштуган авыл җирлеге рәсми сайт^
адресы буенча һәм Саба муниципаль районы
http ://заЬу.tatarstan.ru/rus/ishtugan
*
Иш туган авыл җирлегенең мәгълүмат стендларьп^да бас гырьп! чьп'арырга.
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.

ирлеге башлыгы:

Р. Ш. Галиахметов

