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КАРАР
РЕШЕНИЕ
2019 елның 9 сентябре

1-67 нче номерлы

Татарстан Республикасының
Буа муниципаль районы Адав-Толымбай муниципаль берәмлеге
Советы «ТР Буа муниципаль районы Адав-Толымбай авыл
җирлеге муниципаль берәмлек территориясендә
төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында»
2017 елның 14 ноябрендәге 2-37 нче номерлы
(2018 елның 16 июлендәге 3-46 нче
номерлы карар редакциясендә)
карарына үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы,
«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Каты коммуналь
калдыклар белән эш итү һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2008 елның 25
августындагы 641 номерлы карарына, Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районының Адав-Толымбай авыл җирлеге Уставына, Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районының Адав-Толымбай авыл җирлеге Советына һәм Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районының Адав-Толымбай авыл
Карар:
1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Адав-Толымбай авыл җирлеге
Советының «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Адав-Толымбай авыл
җирлеге «муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен раслау
турында» 2017 елның 14 ноябрендәге 2-37 нче номерлы карары (2018 елның 16
июлендәге 3-46 нче номерлы карар редакциясендә) белән расланган Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районы Адав-Толымбай авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә (алга таба – кагыйдәләр)
түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә::
1.1. I кисәкнең 6 пункты
58 нче абзацны түбәндәге редакциядә өстәргә:
"арборицидлар-агач-куак чүп-чарына каршы кулланыла торган химик матдәләр;»;
59 нчы абзацны түбәндәге редакциядә өстәргә:
"Наратлык Балтыргычы-эре үлән үсемлеге, балтырганчы гаиләсенең төре зонтик.
Үсемлек ия сәләтенә чакыртырга көчле озак түгел, заживающие пешүләр;»;
60 нчы абзацны түбәндәге редакциядә өстәргә:
"гербицидлар-үсемлекләрне юк итү өчен кулланыла торган химик матдәләр.»;
61 абзацны түбәндәге редакциядә өстәргә:
«каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча региональ оператор (алга таба региональ оператор) - каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча оператор - юридик

зат, ул каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча региональ оператор эшчәнлеге
зонасында барлыкка килә һәм җыела торган урыннар региональ оператор эшчәнлеге
зонасында урнашкан каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәтләр
күрсәтүгә шартнамә төзергә тиеш.;»;
1.2. II бүлектәге 9 пункт:
8 абзацны түбәндәге редакциядә өстәргә:
«Җир кишәрлекләре хокукына ия булган гражданнар үз милкендә булган җир
кишәрлекләреннән Наратлык балтыргычын юк итү буенча чаралар үткәрергә тиеш.»;
9 абзацны түбәндәге редакциядә өстәргә:
"Наратлык балтыргычын бетерү буенча чаралар аның бутонизациясенә һәм
үсемлек чыганакларын гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән сиптерү, коры
үсемлекләрне уру, тамыр системасын казып алу, туфрак эшкәртү, күпьеллык үләннәр
чәчү юлы белән чәчәк ата башлауга кадәр үткәрелергә тиеш.»;
10 абзацны түбәндәге редакциядә өстәргә:
"Язгы-җәйге чорда Наратлык Балтыргычына каршы көрәшкә юнәлдерелгән чаралар
үткәрергә кирәк. Наратлык Балтыргычының биологик үзенчәлеген исәпкә алып, аның
белән көрәш стратегиясе иң беренче чиратта аларга орлыклар булдырмауга - үсемлекне
вакыт-вакыт чокырлауга юнәлдерелергә тиеш. Чаптыруны сезон эчендә берничә ел
рәттән өч тапкыр үткәрергә кирәк. Беренче чабуның оптималь срогы-бутонизация фазасы
яки чәчәк ата башлау, аннан соң балтырган үсә барган саен үткәрелә. Наратлык
балтыргычын чаптыру аның таралу темпларын киметергә мөмкинлек бирә, ләкин,
кагыйдә буларак, үсемлекләрнең үлеменә китерми. Зур булмаган участокларда аны юк
итү өчен аны тамыры белән казып алырга кирәк. Бу эшләр тыгыз бияләйләр һәм саклагыч
киемнәрдә башкарылырга тиеш. Листопад вакытында-тәүлегенә бер тапкыр коелган
яфракларны җыю һәм чыгару.»;
1.3. III КИСӘК.
21 нче номерлы пунктын түбәндәге редакциядә бирергә:
«21. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен карап
тотуны аларның милекчеләре яки башка хокукка ия булучылар мөстәкыйль рәвештә йә
махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары хисабына җәлеп итү юлы белән гамәлгә
ашыра.
Татарстан территориясендә коммуналь калдыкларны җыю, транспортлау, эшкәртү,
утильләштерү, зарарсызлау, күмү калдыклар белән эш итүнең территориаль схемасы һәм
региональ программасы нигезендә бер яисә берничә региональ оператор тарафыннан
тәэмин ителә.»;
22 нче номерлы пунктын түбәндәге редакциядә бирергә:
«22. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен карап
тоту үз эченә ала торган биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан җир
кишәрлекләрен төзекләндерү:
1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
2) җир кишәрлеген җыю һәм санитар-гигиеник чистарту;
3) гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге нәтиҗәсендә
барлыкка килә торган коммуналь калдыкларны җыю, транспортлау, эшкәртү,
утильләштерү, зарарсызландыру, күмү;
4) җир кишәрлегендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын
карап тоту һәм карау.
Бакча-парк сәнгате, тарих һәм архитектура һәйкәлләрен төзекләндерү, аларның
тарихи йөзен, планировкасын, яшелләндерүен үз эченә ала, шул исәптән үсемлекләр
ассортиментын торгызуны да, аларны чисталыкта тотуны да. Парк территориясен
төзекләндерү элементлары белән җиһазлау җирлекнең тарихи-мәдәни үзенчәлекләренә,
җирлекнең архитектура йөзенә туры килгән башка башкаруына туры китереп
башкарыла.»;
22.1 нче номерлы пунктын түбәндәге редакциядә бирергә:
«22.1. Региональ операторлар, әгәр Россия Федерациясе законнарында башкасы
каралмаган булса, каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә
шартнамәләр төзи. Каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә
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килешү региональ оператор өчен ачык булып тора. Төбәк операторы каты коммуналь
калдыклар белән эш итү буенча үз эшчәнлеге зонасында барлыкка килә торган каты
коммуналь калдыклар милекчесенә хезмәт күрсәтүгә килешү төзүдән баш тартырга
хокуклы түгел. Региональ операторлар калдыкларның башка төрләре белән эш итү
буенча хезмәтләр күрсәтүгә мондый калдыкларның милекчеләре белән килешүләр
төзергә хокуклы.
Каты коммуналь калдыкларның милекчеләре каты коммуналь калдыклар белән эш
итү буенча региональ оператор белән хезмәт күрсәтүгә килешү төзергә тиеш, аның
эшчәнлеге зонасында каты коммуналь калдыклар барлыкка килә һәм аларның туплану
урыннары урнашкан.
Төбәк операторы әлеге бүлектә билгеләнгән тәртиптә каты коммуналь калдыклар
белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә, барлыкка килә торган каты коммуналь
калдыкларга карата шартнамәләр төзи:
а) күпфатирлы йортларда торак урыннарда (Россия Федерациясе Торак
кодексының 157_2 статьясындагы 1 һәм 9 өлешләрендә каралган очраклардан тыш) Россия Федерациясе торак законнары нигезендә күпфатирлы йорт белән идарә итүче зат
белән.;
б) торак йортларда, - үз исеменнән һәм милекче мәнфәгатьләрендә эш итүче
оешма (шул исәптән коммерцияле булмаган берләшмә) белән;
в) башка биналарда, корылмаларда, торак булмаган биналарда, шул исәптән
күпфатирлы йортларда (Россия Федерациясе Торак кодексының 157_2 статьясындагы 1
һәм 9 өлешләрендә (каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәт күрсәтү
Россия Федерациясе торак законнары нигезендә төзелә) һәм җир кишәрлекләрендә мондый биналарга, төзелмәләргә, корылмаларга, торак булмаган биналарга һәм җир
кишәрлекләренә законлы нигезләрдә ия булган затлар яки алар тарафыннан вәкаләтле
затлар белән.»;
53.4 нче номерлы пунктын түбәндәге редакциядә бирергә:
«53.4. транспорт чаралары хәрәкәте һәм туктау урыны квартал эчендәге җәяүлеләр
сукмакларында, тротуарларда;»;
56.11 нче номерлы пунктын түбәндәге редакциядә өстәргә::
«56.11. Ел фасылына карамастан, балалар һәм спорт мәйданчыкларында, хуҗалык
мәйданчыкларында,
хайваннарны
йөртү
мәйданчыкларында,
яшелләндерелгән
территорияләрдә (газоннар, чәчәк түтәлләре һәм үлән үсемлекләре белән шөгыльләнүче
башка территорияләрне дә кертеп) транспорт чараларын парковкаларга һәм сакларга.);»;
1.4. IV КИСӘК.
156.18 нче номерлы пунктын түбәндәге редакциядә өстәргә::
«156.18 ел фасылына карамастан, балалар һәм спорт мәйданчыкларында, хуҗалык
мәйданчыкларында, хайваннарны урамда йөртү мәйданчыкларында, яшелләндерелгән
территорияләрдә (үлән үсемлекләре белән мәшгуль газоннар, чәчәк түтәлләре һәм
башка территорияләрне дә кертеп) транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган
(төзек булмаган) парковкаларга һәм сакларга."
2.«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Адав-Толымбай авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү Кагыйдәләренең
үзгәртелгән нигезләмәләренең яңа редакциясен (2018 елның 16 июлендәге 3-46 нче
номерлы карар редакциясендә) хупларга.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән ун көн узгач үз көченә керә
http://pravo.tatarstan.ru/ шулай ук Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында түбәндәге адрес буенча
урнаштырылырга тиеш http://buinsk.tatarstan.ru.
4. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Татарстан Республикасы
Буа муниципаль районының
Адав-Толымбай авыл җирлеге
башлыгының урынбасары

А.М. Каримов
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