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«Хайваннар өчен җаваплылык һәм Россия Федерациясенең аерым закон
актларына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 27 декабрендәге 498-ФЗ
номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм
Татарстан Республикасында башка телләр турында» 1992 елның 8 июлендәге
1560-XII
номерлы
Татарстан
Республикасы
Законы,
Татарстан
Республикасының дәүләт телләре турындагы законнарын гамәлгә ашыру
мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
протоколы, Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы
«Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә,
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре
Советы карар итте:
1. Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советының «Азнакай
шәһәрендә тышкы төзекләндерү, чисталык һәм тәртип Кагыйдәләре
турында» 2006 елның 19 маендагы 28-6 номерлы карары белән расланган
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре "
муниципаль берәмлеге территорияләрен төзекләндерү Кагыйдәләренә
(14.07.2006 №44-7, 15.05.2008 №92-24, 01.12.2009 №147-39, 29.04.2010
№166-44; 26.05.2011 №33-8, 12.07.2012 №72-20, 23.08.2013 №99-30,
22.05.2014 №123-38, 29.12.2014 №154-44, 29.09.2017 №55-18, 19.04.2018
№93-25 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 2.1.8 пунктны түбәндәге эчтәлекле 2.1.8.3 пунктчасы белән
тулыландырырга:
«2.1.8.3. Йорт билгеләренә, тышкы мәгълүмат чараларында мәгълүмат

Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре
турындагы закон таләпләрен үтәү белән урнаштырылырга тиеш. Ике һәм
аннан да күбрәк тел куллану очрагында текстлар эчтәлеге һәм техник
бизәлеше буенча охшаш булырга , дөрес һәм аңлаешлы итеп эшләнергә
тиеш.»;
1.2. 2.8.4. пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә:
«2.8.4. Бакчаларда, скверларда, урам һәм тд.буйлап даими рәвештә
агачларның санитар һәм формалаштыру кисүен башкарырга кирәк.
Территория хуҗалары даими рәвештә үлән чабу җитештерергә, чүп
үләннәрен вакытында бетерергә, Наратлык борщевигын юк итү буенча
чаралар күрергә тиеш.»;
1.3. 4.1 пунктгы яңа редакциядә бәян итәргә:
«4.1. Әлеге бүлек кагыйдәләрендә кулланыла торган төп төшенчәләр:
1) хайван хуҗасы (алга таба - хуҗа) - физик яки юридик зат, асрый
торган хайван хуҗасына милек хокукында яки башка законлы нигездә карый;
2) хуҗаларсыз хайваннар белән мөрәҗәгать итү эшчәнлеге - үз эченә
йорт хуҗаларыннан башка хайваннарны тотып тору, аларны тоту (шул
исәптән дәвалау, вакцинацияләү, стерильләштерү), аларның элеккеге яшәү
урыннарына кире кайтару һәм әлеге Федераль законда каралган башка
чаралар керә;
3) ирексез тотыла торган кыргый хайваннар (алга таба – ирексез кыргый
хайваннар- дикие животные, яши торган мохитеннән алынган кыргый
хайваннар (шул исәптән, Россиия Федерациясенә башка илләрдән кертелгән),
изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию
Российской Федерации из других государств), мондый хайваннарның
нәселләре (шул исәптән гибридлары);
4) йорт хайваннары - хуҗасы-физик зат асрый торган йорт хайваннары
(тоту тыелган хайваннар исемлегенә кертелгән хайваннардан тыш), даими
яки вакытлыча хуҗасы карамагында һәм тоту урыны булып зоопарк,
зообакча, цирк, зооотеатрлар, дельфинарий, океанариумнар булмаган
хайваннар;
5) хайваннар белән рәхимсез мөгамәлә - хайваннар белән эш итү, ул
хайваннар сәламәтлегенә зыян китерә яисә зыян китерә (хайваннар, шул
исәптән ачлык, сусау, кыйнау, башка гамәлләр белән дә кертеп), әлеге
Федераль законда, башка федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актларында билгеләнгән хайваннарны карап тотуга
карата таләпләрне бозу (шул исәптән хуҗасы хайванның сәламәтлегенә зыян
китерә), яисә аның хуҗасы тарафыннан куркыныч тормыш өчен яисә
куркыныч хәлдә булган;
6) хуҗасыз хайван - хуҗасы булмаган яки хуҗасы билгесез булган
хайван;
7) мәдәни-тамаша максатларында хайваннарны куллану - мәдәният, ял
һәм күңел ачу өлкәсендәге эшчәнлекне гамәлгә ашырганда (шул исәптән
зоопаркларда, зоосадаларда, циркларда, зоотехникаларда, дельфинарийларда,
океанариумнарда), хайваннар күргәзмәләрендә, спорт ярышларында, реклама
җитештерү процессында, кинематография әсәрләре төзегәндә, фото-һәм
видеопродукция җитештерү өчен, телевидениедә, агарту эшчәнлегендә (шул

исәптән ваклап сату урыннарында, җәмәгать туклануы хезмәтләрен күрсәтү
урыннарында);
8) хайванны тоту урыны-йорт хуҗасы тарафыннан кулланыла торган
бина, корылма, бина яки хайван тәүлек дәвамында күп вакыт сарыф ителгән
территория;
9) хайваннар белән мөрәҗәгать итү-терлекләрне тоту, куллану (куллану),
хуҗасыз хайваннар белән мөрәҗәгать итү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру
һәм әлеге Федераль законда каралган башка эшчәнлекне гамәлгә ашыру,
шулай ук аларның тормышына һәм сәламәтлегенә йогынты ясый торган
хайваннарга карата башка гамәлләр башкару;
10) потенциаль куркыныч эт - аерым токым этләре, аларның гибридлары
һәм башка этләр, алар тапшыралар потенциаль куркыныч өчен кеше
тормышы һәм сәламәтлеге өчен һәм исемлегенә кертелгән потенциаль
куркыныч этләр, расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте;
11) хезмәт хайваннары-ил оборонасын һәм дәүләт иминлеген тәэмин
итү, җәмәгать тәртибен саклауны һәм җәмәгать иминлеген тәэмин итү, хәрби,
мөһим дәүләт һәм махсус объектларны, халыкның яшәешен тәэмин итүче
объектларны, транспорт, коммуникацияләр һәм элемтә объектларының,
энергетика объектларының һәм башка объектларның эшчәнлеген тәэмин итү
максатларында махсус әзерләнгән һәм кулланыла торган (кулланыла торган)
хайваннар, шулай ук Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән
башка максатларда;
12) алар махсус җиһазландырылган урыннардан читтә ирекле хәрәкәт
итү мөмкинлеген булдырмый һәм хайваннарны тулы тормыш белән тәэмин
итү кешегә бәйле.».
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында» түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән халыкка
җиткерергә: http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының
Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә
сайтында
http//aznakayevo. tatar.ru. веб-адрес буенча урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны торак-коммуналь
хуҗалык, төзекләндерү, экология һәм җир мәсьәләләре буенча даими
комиссиягә йөкләргә.
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