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Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районы 4авыл җирлеге Советының 2018 елның
15 сентябрендәге 45-1 номерлы карары белән
расланган Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районының «Яңа Бәзәкә авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен
төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү
турында
«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»
2019 елның 27 декабрендәге 450-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясе Су кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 16 декабрендәге 431-ФЗ номерлы
Федераль закон, «Хайваннар белән җаваплы эш итү турында һәм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның
27 декабрендәге 498-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында
хайваннар белән эш итү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында»
2019 елның 27 декабрендәге 120-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы
белән Әгерҗе районы прокуратурасының 2020 елның 03 февралендәге 02-01-182020 номерлы мәгълүматы,
Татарстан Республикасы Әгерҗе районы
прокуратурасының 2020 елның 03 июлендәге 02-08-02/231 номерлы федераль
законнарны бозуларны бетерү турындагы күрсәтмәсе, Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районының Яңа Бәзәкә авыл җирлеге уставы нигезендә,
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Яңа Бәзәкә авыл җирлеге
Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Яңа Бәзәкә авыл
җирлеге Советының 2018 елның 15 сентябрендәге 45-1 номерлы карары белән
расланган Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Яңа Бәзәкә
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү
кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 1.6 пунктының 35 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Калдыкларны зарарсызландыру - калдыклар массасын киметү, аларның
составын, физик һәм химик үзлекләрен үзгәртү (яңартыла торган энергия
чыганагы (икенчел энергетика ресурслары) сыйфатында каты коммуналь

калдыкларны куллануга бәйле рәвештә яндыруны да кертеп), һәм (яисә)
махсуслаштырылган установкаларда калдыкларның кеше сәламәтлегенә һәм
әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынтысын киметү максатларында махсус
җайланмаларда зарарсызландыру.».
1.2. 1.6 пунктының 70 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Җитештерү һәм куллану калдыклары (алга таба - калдыклар) - җитештерү,
эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү процессында яки куллану процессында
төзелгән матдәләр яки предметлар "Җитештерү һәм куллану калдыклары
турында" Федераль закон нигезендә бетерелергә яки бетерелергә тиеш.
Калдыкларга Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә
кулланыла торган донный грунт керми;».
1.3. 1.6 пунктының 106 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Калдыкларны утильләштерү - товар (продукция) җитештерү, эшләр башкару,
хезмәтләр күрсәтү өчен калдыклардан файдалану, калдыкларны кабат
куллануны да кертеп, шул исәптән туры билгеләнү (рециклинг) буенча
калдыкларны кабат куллану, аларны тиешле әзерлектән (регенерациядән) соң
җитештерү циклына кире кайтару, аларны кабат куллану (рекуперация) өчен
файдалы компонентлар алу, шулай ук «Җитештерү һәм куллану калдыклары
турында» Федераль законның 10 статьясындагы 3 пунктында каралган
таләпләргә туры килә торган эшкәртү объектларында файдалы компонентлар
алганнан соң, яңартыла торган энергия чыганагы (икенчел энергетика
ресурслары) сыйфатында каты коммуналь калдыклардан файдалану (энергетика
утильләштерүе).».
1.4. Кагыйдәләрне 2.12.16.3 пунктчасы белән тулыландырырга һәм
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.12.16.3. Потенциаль куркыныч этне йөртү урынына бәйсез рәвештә,
потенциаль куркыныч эт потенциаль куркыныч эт хуҗасының милек хокукында
яисә башка законлы нигездә койма белән әйләндереп алынган территориядә
урнашкан очраклардан тыш, урамда йөртү тыела. Бу этнең барлыгы турында
әлеге территориягә кергәндә кисәтү язмасы эленергә тиеш.»
1.5. Кагыйдәләрне 2.12.18 Йорт хайваннарын урамда йөртү бүлеге
белән тулыландырырга һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.12.18.
Йорт хайваннарын карап тотканда, аларның хуҗаларына
хайваннарны тотуга карата гомуми таләпләр, шулай ук йорт хайваннары булган
күпфатирлы йортта яшәүче затларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен
кайгыртырга кирәк.
2.12.18.1. Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән
очраклардан тыш, йорт хайваннарын эшмәкәрлек эшчәнлегендә куллану рөхсәт
ителми.
2.12.18.2. Хайваннарны тоту урыннарында йорт хайваннарының иң чик
саны терлекләргә ветеринария нормаларына һәм кагыйдәләренә туры килә
торган шартларны, шулай ук санитария-эпидемиологик кагыйдәләрне һәм
нормативларны үтәүне исәпкә алып тәэмин итү мөмкинлегеннән чыгып
билгеләнә.

2.12.18.3. Йорт хайваннарын урамда йөртү гражданнарның, хайваннарның
иминлеген мәҗбүри тәэмин итү, физик затларның һәм юридик затларның
мөлкәте саклану шарты белән башкарылырга тиеш.
2.12.18.4. Йорт хайванын урамда йөрткәндә түбәндәге таләпләр үтәлергә
тиеш:
1) Автомобиль юлларын кисеп чыкканда, күпфатирлы йортларның гомуми
файдаланудагы биналарында, мондый йортларның ишегалларында, балалар һәм
спорт мәйданчыкларында хайванның ирекле, контрольсез йөрү мөмкинлеген
булдырмаска;
2) гомуми файдаланудагы территорияләрдә һәм урыннарда хайваннар
эшчәнлеге продуктларын җыюны тәэмин итәргә;
3) җирле үзидарә органы карары белән хайваннарны урамда йөртү өчен
рөхсәт ителгән урыннардан читтә йөртүгә юл куймаска.
2.12.18.5. Авыл җирлегенең көтүлекләр территориясен йорт хайваннарын
(эре, вак мөгезле терлек, атларны) урамда йөртү урыны итеп билгеләргә.
Кагыйдәләрдә күрсәтелгән территорияләрдән читтә эре, вак мөгезле
терлекләрне һәм атларны урамда йөртү һәм көтүгә чыгару тыела.
Эре, вак мөгезле терлекләрне һәм атларны урамда йөртү һәм көтүгә
чыгару бурычларын хайван хуҗалары алып барырга тиеш. Кагыйдәләрдә
каралган бурычларны үтәмәгән өчен эре, вак мөгезле терлекләр һәм атлар
хуҗалары административ җаваплылыкка тартыла.
Эре, вак мөгезле терлек һәм атларның хуҗалары тынычлыкны тәэмин
итәргә, хайваннарны урамда йөртү барышында аларны даими күзәтергә, бу
максатлар өчен билгеләнмәгән участокларга күчүләренә юл куймаска тиеш.
Җирлек урамнарында, шулай ук чит җирләрне һәм үсентеләрне бозу,
аларга зыян китерү һәм юк итү мөмкин булган урыннарда, шулай ук гомуми
файдаланудагы автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтенә
комачаулык булырга мөмкин булган урыннарда яки шартларда хайваннарны
күзәтүсез йөртү режимында калдыру тыела.
Эре, вак мөгезле терлекләрнең һәм атларның тормыш эшчәнлеге
калдыклары белән тротуарларны, ишегалларын, урамнарны, проспектларны,
машина юлларын, паркларны һәм башка җәмәгать урыннарын пычрату рөхсәт
ителми. Күрсәтелгән урыннарның хайваннар экскрементлары белән пычрануы
аның хуҗасы тарафыннан бетерелә.
Эре, вак мөгезле терлек һәм ат асраучы милекчеләр җир өсте, җир асты
суларын һәм туфракларны хайваннарның тормыш эшчәнлеге продуктлары
белән пычранудан саклау, хайваннарның йогышлы авыруларына, шулай ук кеше
һәм хайваннар өчен уртак чирләргә каршы профилактика һәм көрәш
максатларында, гамәлдәге ветеринария-санитария кагыйдәләре һәм нормалары
нигезендә, хайваннарны карап тотуны һәм карауны тәэмин итәргә тиешләр.»
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районының Яңа Бәзәкә авыл җирлегенең мәгълүмат стендында халыкка
җиткерергә, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан
Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында Әгерҗе
муниципаль
районының
рәсми
сайтында
урнаштырырга

(https://agryz.tatarstan.ru)
һәм
Татарстан
Республикасының
хокукый
мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru).
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.
Авыл җирлеге башлыгы,
Совет Рәисе

М.М. Ногманов

