
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

Биектау авыл җирлеге Советы 

 

13 НОМЕРЛЫ КАРАР 

 

Биектау авылы                                                                       13 август 2019 ел 

 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Биектау авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 4 

сентябрендәге 15 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Биектау авыл 

җирлеге территориясен төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында». 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 

2004 елның 28 июлендәге 45 - ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 30 

ноябрендәге 92 - ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы, Россия 

Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2017 

елның 13 апрелендәге «Җирлекләр, шәһәр округлары, шәһәр эче районнары 

территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләрен әзерләү өчен методик 

тәкъдимнамәләрне раслау турында " гы 711/пр номерлы боерыгы», Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы «Биектау авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Биектау авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Биектау авыл җирлеге 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында»гы 

2017 елның 4 сентябрендәге 15 номерлы карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар нәтиҗәләренә нигезләнеп, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Биектау авыл җирлеге Советы КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:  

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Биектау 

авыл җирлеге Советының 2017 елның 4 сентябрендәге 15 номерлы карары 

белән расланган (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Биектау авыл җирлеге Советының 2019 елның 15 ноябрендәге 16 

номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Биектау авыл җирлеге территориясен 

төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 



 

1.1) II бүлекне түбәндәге эчтәлекле абзацлар белән тулыландырырга:  

«каты коммуналь калдыклар - физик затлар куллану процессында торак 

биналарда барлыкка килә торган калдыклар, шулай ук физик затлар 

тарафыннан шәхси һәм көнкүреш ихтыяҗларын канәгатьләндерү 

максатларында торак биналарында куллану үзенчәлекләрен югалткан 

товарлар. Каты коммуналь калдыкларга шулай ук юридик затлар, шәхси 

эшмәкәрләр эшчәнлеге барышында барлыкка килә торган һәм физик затлар 

куллану процессында торак биналарда барлыкка килә торган калдыклар да 

керә;». 

«җитештерү һәм куллану калдыклары - җитештерү, эшләр башкару, 

хезмәтләр күрсәтү процессында яки куллану процессында барлыкка килгән 

матдәләр яки предметлар, алар Федераль закон нигезендә юкка чыгарылырга 

тиеш.;». 

«контейнер - эре габаритлы калдыклардан тыш, каты коммуналь 

калдыкларны җыю өчен билгеләнгән чүп җыентыгы;». 

«каты коммуналь калдыкларны чыгару» - каты коммуналь 

калдыкларны җыелган урыннардан аларны эшкәртү, утильләштерү, 

зарарсызландыру, күмү өчен файдаланыла торган объектларга кадәр ташу;». 

«арборицидлар - агач-куак, чүп үләннәренә каршы кулланыла торган 

химик матдәләр;». 

«Сосновский балтырганы - эре үлән үсемлеге, балтырган төре, 

зонтиклылар гаиләсенә карый. Үсемлек көчле, озак төзәлми торган ожоглар 

бирергә сәләтле;». 

«гербицидлар-үсемлекләрне юк итү өчен кулланыла торган химик 

матдәләр;». 

 

1.1)  II бүлектәге 42 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«якын-тирә территория-муниципаль берәмлек территориясен 

төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән рөхсәт ителгән төргә, 

функциональ билгеләнешкә, мәйданга һәм башка факторларга бәйле рәвештә 

барлыкка килгән бина, корылма, җир кишәрлеге янындагы гомуми 

кулланылыштагы территория. Тирә-юнь территорияләре чикләрен раслау һәм 

үзгәртү Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Биектау авыл җирлеге Советы тарафыннан Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының Биектау авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан территорияләрнең тирә-юне чикләре схемасын раслау юлы белән 

гамәлгә ашырыла». 

 

1.2) 4.6 пунктының 4.6.1.7 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

««4.6.1.7. Каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны чыгаруны 

башкаралар: 

- күпфатирлы йортлардан - калдыклар белән эш итү өлкәсендә 

билгеләнгән тәртиптә эшчәнлек алып баручы һәм I-IV класс куркынычлык 



калдыкларын җыю, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, 

урнаштыру буенча лицензиясе булган юридик яисә физик затлар; 

- индивидуаль торак йортлардан - торак йортларның хуҗалары-

мөстәкыйль рәвештә йә билгеләнгән тәртиптә калдыклар белән эш итү 

өлкәсендә эшчәнлек алып баручы һәм I - IV класс куркынычлык 

калдыкларын җыю, ташу, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, 

урнаштыру буенча лицензиягә ия булган юридик яисә физик зат белән 

килешү буенча; 

- калдыкларны гомуми файдаланудагы территорияләрдән һәм 

вакытлыча туплау урыннарыннан - калдыклар белән эш итү өлкәсендә 

билгеләнгән тәртиптә эшчәнлек алып баручы һәм I-IV класс куркынычлык 

калдыкларын җыю, ташу, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызлау, урнаштыру 

буенча лицензиягә ия булган юридик яисә физик затлар; 

- сәүдә һәм җәмәгать туклануы оешмаларыннан, мәдәният, балалар һәм 

дәвалау оешмаларыннан коммуналь калдыкларны һәм чүп - чарны чыгару 

калдыкларны җыю, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, 

урнаштыру буенча I-IV класс куркынычлык калдыкларын урнаштыру 

лицензиясе булган махсуслаштырылган оешмалар белән килешүләр 

нигезендә башкарыла; 

- башка территорияләрдән-шәхси эшмәкәрләр, юридик затлар, әлеге 

территорияләрнең хокук ияләре,табигать саклау һәм санитар таләпләрне 

үтәгәндә яисә калдыклар белән эш итү өлкәсендә билгеләнгән тәртиптә 

эшчәнлек башкаручы юридик яки физик зат белән килешү нигезендә, һәм I - 

IV класс куркынычлык калдыкларын җыю, транспортлау, эшкәртү, 

утильләштерү, зарарсызлау, урнаштыру буенча лицензиягә ия булган затлар. 

Каты көнкүреш калдыклары һәм зур габаритлы, төзелеш чүп-чарын 

җыю һәм чыгару гамәлдәге норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә 

контейнер яки тарасыз система буенча башкарыла. Каты көнкүреш 

калдыклары җыелган саен, әмма тәүлегенә бер тапкырдан да ким булмыйча, 

тышкы һава температурасы +5 градус булганда - даими чыгарыла, һәм 

салкын вакытта (температура -5 градус. һәм түбәнрәк) кимендә өч көнгә бер 

тапкыр чыгарыла. Шул ук вакытта контейнерлар тулып ташуы, чыгару 

ешлыгына карамастан, рөхсәт ителми. Контейнер мәйданчыкларыннан зур 

габаритлы һәм төзелеш чүп-чарын бетерү җыелган саен, әмма атнасына 1 

тапкырдан да ким булмаган күләмдә башкарыла». 

 

1.3) IV бүлекне түбәндәге эчтәлекле 4.6.11 пункты белән 

тулыландырырга: 

«4.6.11 Сосновский балтырганын бетерү буенча чаралар 

Җир кишәрлекләре хокукына ия булган гражданнар үз милкендә булган 

җир кишәрлекләреннән Сосновский балтырганын юк итү буенча чаралар 

үткәрергә тиеш. Сосновский балтырганын бетерү буенча чаралар аның 

бутонизациясенә һәм чәчәк ата башлаганга кадәр үткәрелергә тиеш. 

Сосновский балтырганын бетерү буенча чаралар түбәндәге ысуллар 

белән үткәрелергә мөмкин: 



химик-үсемлек чыганакларын гербицидлар һәм (яки) арборицидлар 

белән сиптерү; 

механик-чабу, коры үсемлекләрне җыю, тамыр системасын казып алу; 

агротехник - туфрак эшкәртү, күпьеллык үләннәр чәчү». 

Сосновский балтырганын җир кишәрлегеннән чыгару буенча чаралар 

үткәрмәүгә кисәтү яки административ штраф салу күздә тотыла». 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Биектау авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында 

урнаштырырга: 

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Биектау 

авылы, Х.Фәтхетдинов урамы, 10 йорт;  

- - Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, 

Яңасала авылы, Калинин урамы, 102 йорт;  

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Чаллы -

Баш авылы, Горький урамы, 69 йорт;  

- - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес 

буенча: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм “Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталы” Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru   

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

 

Татарстан Республикасының  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Анатыш авыл җирлеге башлыгы урынбасары    Р.А. Хөснуллина 
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