
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советы 

 

17 НОМЕРЛЫ КАРАР 

 

Олы Солтан авылы                                                          13 август 2019ел 

 

«Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Олы Солтан авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 4 

сентябрендҽге 11 номерлы карары белҽн 

расланган Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге территориясен 

төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр 

кертү турында». 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 

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

«Татарстан Республикасында шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2018 елның 30 

ноябрендҽге 92 - ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы, Россия 

Федерациясе Төзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2017 

елның 13 апрелендҽге «Җирлеклҽр, шҽһҽр округлары, шҽһҽр эче районнары 

территориялҽрен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽү өчен методик 

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

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы «Олы Солтан авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге Уставына, Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү 

турында»гы 2017 елның 4 сентябрендҽге 11 номерлы карары проекты буенча 

ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽренҽ нигезлҽнеп, Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге Советы КАРАР 

КАБУЛ ИТТЕ:  

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Олы 

Солтан авыл җирлеге Советының 2017 елның 4 сентябрендҽге 11 номерлы 

карары белҽн расланган (Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Олы Солтан авыл җирлеге Советының 2019 елның 30 апрелендҽге 9 

номерлы карары белҽн кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн) Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге территориясен 

төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 



 

1.1) II бүлекне түбҽндҽге эчтҽлекле абзацлар белҽн тулыландырырга:  

«каты коммуналь калдыклар – физик затлар куллану процессында 

торак биналарда барлыкка килҽ торган калдыклар, шулай ук физик затлар 

тарафыннан шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү 

максатларында торак биналарында куллану үзенчҽлеклҽрен югалткан 

товарлар. Каты коммуналь калдыкларга шулай ук юридик затлар, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽр эшчҽнлеге барышында барлыкка килҽ торган һҽм физик затлар 

куллану процессында торак биналарда барлыкка килҽ торган калдыклар да 

керҽ;». 

«җитештерү һҽм куллану калдыклары – җитештерү, эшлҽр башкару, 

хезмҽтлҽр күрсҽтү процессында яки куллану процессында барлыкка килгҽн 

матдҽлҽр яки предметлар, алар Федераль закон нигезендҽ юкка чыгарылырга 

тиеш.;». 

«контейнер – эре габаритлы калдыклардан тыш, каты коммуналь 

калдыкларны җыю өчен билгелҽнгҽн чүп җыентыгы;». 

«каты коммуналь калдыкларны чыгару» - каты коммуналь 

калдыкларны җыелган урыннардан аларны эшкҽртү, утильлҽштерү, 

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

«арборицидлар – агач-куак, чүп үлҽннҽренҽ каршы кулланыла торган 

химик матдҽлҽр;». 

«Сосновский балтырганы – эре үлҽн үсемлеге, балтырган төре, 

зонтиклылар гаилҽсенҽ карый. Үсемлек көчле, озак төзҽлми торган ожоглар 

бирергҽ сҽлҽтле;». 

«гербицидлар-үсемлеклҽрне юк итү өчен кулланыла торган химик 

матдҽлҽр;». 

 

1.2) II бүлектҽге 42 абзацны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«якын-тирҽ территория-муниципаль берҽмлек территориясен 

төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн рөхсҽт ителгҽн төргҽ, 

функциональ билгелҽнешкҽ, мҽйданга һҽм башка факторларга бҽйле рҽвештҽ 

барлыкка килгҽн бина, корылма, җир кишҽрлеге янындагы гомуми 

кулланылыштагы территория. Тирҽ-юнь территориялҽре чиклҽрен раслау һҽм 

үзгҽртү Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының Олы 

Солтан авыл җирлеге Советы тарафыннан Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районының Олы Солтан авыл җирлеге территориясендҽ 

урнашкан территориялҽрнең тирҽ-юне чиклҽре схемасын раслау юлы белҽн 

гамҽлгҽ ашырыла». 

 

1.3) 4.6 пунктының 4.6.1.7 пунктчасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян 

итҽргҽ: 

««4.6.1.7. Каты көнкүреш һҽм зур габаритлы калдыкларны чыгаруны 

башкаралар: 

- күпфатирлы йортлардан – калдыклар белҽн эш итү өлкҽсендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшчҽнлек алып баручы һҽм I-IV класс куркынычлык 



калдыкларын җыю, транспортлау, эшкҽртү, утильлҽштерү, зарарсызландыру, 

урнаштыру буенча лицензиясе булган юридик яисҽ физик затлар; 

- индивидуаль торак йортлардан – торак йортларның хуҗалары-

мөстҽкыйль рҽвештҽ йҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ калдыклар белҽн эш итү 

өлкҽсендҽ эшчҽнлек алып баручы һҽм I – IV класс куркынычлык 

калдыкларын җыю, ташу, эшкҽртү, утильлҽштерү, зарарсызландыру, 

урнаштыру буенча лицензиягҽ ия булган юридик яисҽ физик зат белҽн 

килешү буенча; 

- калдыкларны гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽн һҽм 

вакытлыча туплау урыннарыннан – калдыклар белҽн эш итү өлкҽсендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшчҽнлек алып баручы һҽм I-IV класс куркынычлык 

калдыкларын җыю, ташу, эшкҽртү, утильлҽштерү, зарарсызлау, урнаштыру 

буенча лицензиягҽ ия булган юридик яисҽ физик затлар; 

- сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы оешмаларыннан, мҽдҽният, балалар һҽм 

дҽвалау оешмаларыннан коммуналь калдыкларны һҽм чүп – чарны чыгару 

калдыкларны җыю, транспортлау, эшкҽртү, утильлҽштерү, зарарсызландыру, 

урнаштыру буенча I-IV класс куркынычлык калдыкларын урнаштыру 

лицензиясе булган махсуслаштырылган оешмалар белҽн килешүлҽр 

нигезендҽ башкарыла; 

- башка территориялҽрдҽн-шҽхси эшмҽкҽрлҽр, юридик затлар, ҽлеге 

территориялҽрнең хокук иялҽре,табигать саклау һҽм санитар талҽплҽрне 

үтҽгҽндҽ яисҽ калдыклар белҽн эш итү өлкҽсендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

эшчҽнлек башкаручы юридик яки физик зат белҽн килешү нигезендҽ, һҽм I – 

IV класс куркынычлык калдыкларын җыю, транспортлау, эшкҽртү, 

утильлҽштерү, зарарсызлау, урнаштыру буенча лицензиягҽ ия булган затлар. 

Каты көнкүреш калдыклары һҽм зур габаритлы, төзелеш чүп-чарын 

җыю һҽм чыгару гамҽлдҽге норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

контейнер яки тарасыз система буенча башкарыла. Каты көнкүреш 

калдыклары җыелган саен, ҽмма тҽүлегенҽ бер тапкырдан да ким булмыйча, 

тышкы һава температурасы +5 градус булганда – даими чыгарыла, һҽм 

салкын вакытта (температура -5 градус. Һҽм түбҽнрҽк) кимендҽ өч көнгҽ бер 

тапкыр чыгарыла. Шул 3К вакытта контейнерлар тулып ташуы, чыгару 

ешлыгына карамастан, рөхсҽт ителми. Контейнер мҽйданчыкларыннан зур 

габаритлы һҽм төзелеш чүп-чарын бетерү җыелган саен, ҽмма атнасына 1 

тапкырдан да ким булмаган күлҽмдҽ башкарыла». 

 

1.4) IV бүлекне түбҽндҽге эчтҽлекле 4.6.11 пункты белҽн 

тулыландырырга: 

«4.6.11 Сосновский балтыранын бетерү буенча чаралар 

Җир кишҽрлеклҽре хокукына ия булган гражданнар үз милкендҽ булган 

җир кишҽрлеклҽреннҽн Сосновский балтырганын юк итү буенча чаралар 

үткҽрергҽ тиеш. Сосновский балтырганын бетерү буенча чаралар аның 

бутонизациясенҽ һҽм чҽчҽк ата башлаганга кадҽр үткҽрелергҽ тиеш. 

Сосновский балтырганын бетерү буенча чаралар түбҽндҽге ысуллар 

белҽн үткҽрелергҽ мөмкин: 



химик-үсемлек чыганакларын гербицидлар һҽм (яки) арборицидлар 

белҽн сиптерү; 

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

агротехник - туфрак эшкҽртү, күпьеллык үлҽннҽр чҽчү». 

Сосновский балтырганын җир кишҽрлегеннҽн чыгару буенча чаралар 

үткҽрмҽүгҽ кисҽтү яки административ штраф салу күздҽ тотыла». 

2. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Олы Солтан авыл җирлегенең махсус мҽгълүмат стендларында 

урнаштырырга.: 

 - Татарстан Республикасы, Балык Бистҽсе муниципаль районы, Олы 

Солтан авылы, Р.Шщрщфиев урамы, 12 йорт; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының 

Интернет мҽгълүмати-телекоммуникацион челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-адрес 

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

хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы” Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru  

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ калдырам. 

 

 

 

Татарстан Республикасының  

Балык Бистҽсе муниципаль районы  

Олы Солтан авыл җирлеге башлыгы    Р.Р.Сөнгатуллин  
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http://pravo.tatarstan.ru/

