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Саба муниципаль районы территориясендэ 
табигый характердагы гадэттэн тыш хэл 
аркасында авыл хужалыгы товар 
житештеручелэренэ китерелгэн зыянны 
бэялэу буенча комиссия тезу турында

«Халыкны Ьэм. территориялэрне табигый Ьэм техноген характердагы 
гадэттэн тыш хэллэрдэн яклау турында» 1994 елныц 21 декабрендэге 68-ФЗ 
номерлы Федераль закон, «Халыкны Ьэм территориялэрне гадэттэн тыш 
хэллэрдэн яклау турында» 2004 елньщ 8 декабрендэге 62-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы нигезендэ кезге авыл хужалыгы 
культураларыньщ Ьэлак булуына китергэн тискэре табигый факторлар 
нэтижэсендэ барлыкка кидгэн азык-твлек иминлегенэ куркыныч янауны 
булдырмау максатларында

1. Саба муниципаль районы территориясендэ табигый характердагы 
гадэттэн тыш хэл аркасында авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ 
китерелгэн зыянны бэялэу буенча район комиссиясен кушымта нигезендэ тезергэ.

2. Районный; авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ зыян кулэмен 
Ьэм авария-торгызу эшлэрен уткэругэ чыгымнарын билгелэу очен комиссия эшен 
оештырырга.

3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Саба муниципаль 
районы башлыгы урынбасары Р. Р. Закиржановка йоклэргэ.
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Саба муниципаль районы территориясендэ табигый характердагы гадэттэн 
тыш хэл аркасында авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ китерелгэн 

зыянны бэялэу буенча комиссиясе составы

Закиржанов Р.Р. Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары, 
комиссия рэисе;

Хужина Э.А. «Саба муниципаль районы буенча гражданнар 
оборонасы идарэсе» муниципаль казна учреждениесе 
житэкчесе, комиссия секретаре (килешу буенча);

Члены комиссии:
Ишниязов М.Р. Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

Житэкчесе;
Хэсэншин Г.Ш. • Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 

толек министрлыгыныц Саба муниципаль районындагы 
авыл хужалыгы Ьэм азык-твлек идарэсе башлыгы 
(килешу буенча);

Мусина Э.Ж;. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
твлек министрлыгыныц Саба муниципаль районындагы 
авыл, хужалыгы Ьэм азык-твлек идарэсенец финанс- 
икътисад булеге начальнигы (килешу буенча);

Нигамэтжанов Р.Ф. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
твлек министрлыгыныц Саба муниципаль районындагы 
авыл хужалыгы Ьэм азык-твлек идарэсенец житештеру- 
маркетинг булеге консультанты (килешу буенча);

Сафин Р.И. Дэулэт статистикасы булегенец Алабуга шэЬэрендэ 
(Байлар Сабасы штб) эйдэп баручы белгече (килешу 
буенча);

Кэбиров В.С. «Россельхозцентр» ФДБУнец Татарстан Республикасы 
буенча филиалыныц Саба районара булеге башлыгы 
(килешу буенча).


