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Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 

сентябрендǝге 21/8 санлы Карары 

белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге территориясен 

төзеклǝндерє Кагыйдǝлǝренǝ 

үзгǝрешлǝр кертү турында  

 

 

2003 елныӊ 6 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ җирле үзидарǝне 

оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль законныӊ 16 

маддǝсе, 2006 елныӊ 13 мартындагы «Реклама турында» 38-ФЗ санлы Федераль 

законныӊ 19 маддǝсе, шǝhǝр Уставы нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы 

 

КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 сентябрендǝге 21/8 санлы Карары (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2013 елныӊ 29 августындагы 26/10, 2014 елныӊ 17 апрелендǝге 30/9, 

2014 елныӊ 10 июлендǝге 31/17, 2014 елныӊ 9 декабрендǝге 35/10 санлы Карарлары 

редакциясендǝ) белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

территориясен төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ:  

1) 3 пунктка түбәндәге эчтәлектәге 32-36 пунктчаларны өстәргә:   

«32) сǝнǝгать-производство территориялǝре – производство-эшлекле (тǝҗрибǝ 

производстволары белǝн фǝнни-тикшеренү институтлары, техник хезмǝт күрсǝтү 

цехлары белǝн сǝүдǝ предприятиелǝре, нǝшрият-типография бүлеге белǝн 

мǝгълүмат үзǝклǝре h.б.), сǝнǝгать (азык-төлек hǝм җиӊел сǝнǝгать, приборлар төзү, 

машина төзү, төзелеш материаллары җитештерү h.б.), коммуналь-склад (җылылык 

электр станциялǝре территориялǝре, аэрация станциялǝре, котельныйлар, 

электроподстанциялǝр, газ бүлү узеллары, чүп эшкǝртү заводлары, шǝhǝр 

инженерлык инфраструктурасыныӊ башка корылмалары, склад корылмалары, 

территорияне механик җыештыру машиналарын куеп тору урыннары, зиратлар, 

крематорийлǝр), транспорт hǝм инженерлык объектларын урнаштыру өчен 

билгелǝнгǝн территориялǝр hǝм производство төзелеше участоклары hǝм 

производство зоналары рǝвешендǝ формалашалар; 
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33) казып ташлау – җир эшлǝренеӊ тышкы төзеклǝндерє элементларын бозу 

белǝн бǝйле телǝсǝ кайсы төре, єз эченǝ ала: җир асты инженерлык 

коммуникациялǝренǝ яки челтǝрлǝренǝ планлы яисǝ аварияле ремонт; җир асты hǝм 

җир өсте төзеклǝндерє объектларын төзү яки ремонтлау; яӊа инженерлык 

коммуникациялǝрен, челтǝрлǝрен яки корылмаларын төзү; археологик эзлǝнүлǝр 

үткǝрү; 

34) җир эшлǝре – ул туфракны уеп алуны (эшкǝртүне), аны күчерүне hǝм 

билгелǝнгǝн урынга салып куюны үз эченǝ алган төзелеш эшлǝре комплексы; 

35) бункер-туплагыч – ул кєлǝме 1,5 м3 артыграк булган зур габаритлы чүп-

чарны җыю hǝм саклау өчен контейнер; 

36) яшел утыртмаларга зыян китерү – агач-куак үсемлеклǝренеӊ ябалдашлары, 

агач-куак үсемлеклǝренеӊ ботаклары бөтенлеге, кǝүсǝсе, тамыр системасы, 

газонныӊ hǝм туфракныӊ тере өске катлавы бозылуга hǝм декоратив сыйфатлары 

югалуга китергǝн механик, термик, химик hǝм (яки) башка йогынты, шулай ук 

яшеллǝндерелгǝн территориялǝрдǝ туфракныӊ яшел утыртмаларныӊ үсеше 

тукталуга китерми торган, үсемлеклǝр өчен зарарлы булган маддǝлǝр белǝн 

пычрануы.»; 

2) 332 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«332. Физик hǝм юридик затлар, аларныӊ оештыру-хокукый формаларына 

бǝйсез рǝвештǝ, милек хокукында яки башка ǝйбер хокукында ия булган җир 

кишǝрлеклǝрендǝ, биналарда, корылмаларда hǝм ян территориялǝрдǝ (ǝгǝр  ǝлеге 

затлар калдыкларныӊ хуҗасы икǝне расланса, яки күрсǝтелгǝн калдыклар аларга 

ǝйлǝнешкǝ кертелсǝ) җыештыру эшлǝрен оештыруны, шулай ук гамǝлдǝге җир 

законнары, Торак урын территориялǝрен карап тотуныӊ санитар кагыйдǝлǝре 

(СанПиН 42-128-4690-88), җир кишǝрлеген арендалалау килешеү, ǝлеге Кагыйдǝлǝр 

нигезендǝ санитар чистартуны тǝэмин итǝргǝ тиеш.»; 

3) 378 пунктның 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«378. Территорияне язлы-көзле җыештыруны 16 октябрьдǝн 14 апрельгǝ кадǝр 

үткǝрү зарур hǝм чүп-чарны, коелган яфракларны, кар hǝм бозны чыгаруны, 

урамнарга хлоридлар катнашында ком сибүне алдан планлаштыру кирǝк.»; 

4) 391 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«391. Түбǝлǝрдǝн ташланган яки оешмалар территориясеннǝн, төзелеш 

мǝйданнарыннан җыелган карны 24 сǝгать эчендǝ чыгарырга кирǝк. Карны 

оешмалар территориясеннǝн читкǝ этеп чыгару тыела. Махсус оешмалар 

тарафыннан чистартылган урыннарда түбǝлǝрдǝге карны юл өслеклǝреннǝн 

җыелган карны чыгарганчы төшерергǝ hǝм бергǝ җыярга кирǝк.»; 

5) 422 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«422. Контейнер мǝйданчыкларын hǝм калдыкларны саклауныӊ башка 

урыннарын, зур габаритлы калдыклар өчен махсус мǝйданчыкларны, торак төзелеше 

территориялǝрендǝ чокырларны урнаштыру урыннары Кулланучылар хокукларын 

яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәт идарәсенең 

Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча Яр Чаллы шәһәрендәге, Актаныш 

районындагы Территориаль бүлеге белǝн килештереп, торак йорт яны 
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территориясен җыештыручы оешма тǝкъдиме буенча Башкарма комитет 

тарафыннан билгелǝнǝ.»; 

6) 441 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«441. Торак төзелеш территорясендǝге контейнерлар hǝм бункер-туплагычлар 

техник торышы буенча төзек, буялган, хуҗасыныӊ, каты көнкүреш калдыкларын 

чыгаручы подряд оешмасыныӊ реквизитлары, калдыкларны чыгару вакыты 

күрсǝтелгǝн маркировкага ия булырга тиеш. Каты көнкүреш калдыкларын җыю 

өчен контейнерлар hǝм бункер-туплагычлар тыгыз ябылучы капкачлар белǝн 

җиhазландырылырга тиеш.»; 

7) 447 пунтта: 

-  3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«3) контейнерларга, бункер-туплагычларга hǝм контейнер мǝйданчыкларына 

ирекле үтүне тǝэмин итǝргǝ тиеш;» 

- 4 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«4) каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен контейнерларныӊ, чүп 

савытларыныӊ, бункер-туплагычларныӊ төзек торышта булуын тǝэмин итǝргǝ, 

тулып, шǝhǝр территориясе пычрануга китерергǝ тиеш түгел;» 

- 5 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«5), чүп савытларын, контейнерларны, бункер-туплагычларны hǝм контейнер 

мǝйданчыкларын, сыек калдыклар өчен чокырларны вакытында чистартуны hǝм 

дезинфекциялǝүне тǝэмин итǝргǝ;» 

- 8 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«8) контейнерларны, бункер-туплагычларны hǝм контейнер мǝйданчыкларын 

вакытында буяуны hǝм юууны тǝэмин итǝргǝ;»; 

8) 457 пунктта «тыгыз» сүзен «тоташ» сүзенǝ алыштырырга»; 

9) 459 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«инженерлык-техник тǝэмин итү челтǝрлǝрен сузганда, үзгǝрткǝндǝ, 

ремонтлаганда казу белǝн бǝйле эшлǝрнеӊ барлык төрлǝре hǝм башка җир эшлǝре 

төзелеш урманнарын, коймаларын яки башка киртǝлǝрне урнаштырып 

башкарылырга тиеш. Территорияне рөхсǝтсез казу тыела;»; 

10) 472 пунктка түбәндәге эчтәлектәге 6 пунктчаны өстәргә: 

«6) сǝнǝгать-производство территориялǝре.»; 

11) 484 пунктның 10 пунктчасы үз көчен югалткан дип танырга; 

12) 485 пункт үз көчен югалткан дип танырга; 

13) 489 пунктның 5 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5) кискǝн урыннарында агачларны hǝм куакларны, юкка чыгарылган яки зыян 

китерелгǝн урыннарында газонны hǝм чǝчǝк түтǝллǝрен вакытында торгызу;»; 

14) 489 пунктка түбәндәге эчтәлектәге 13 пунктчаны өстәргә:  

«13) яшел утыртмаларны саклау hǝм торгызу буенча комиссия тарафыннан 

бирелгǝн рөхсǝт кǝгазе булганда, яшел утыртмаларны кисү, ябалдашларын кисү hǝм 

утырту, аварияле hǝм башка гаддǝт тыш хǝллǝрне ликвидациялǝү буенча эшлǝр 

башкарылган очраклардан тыш.»; 

15) 496 пунктта: 

- 8, 10 һәм 26 пунктчалар үз көчен югалткан дип танырга;   
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- түбәндәге эчтәлектәге 27 һәм 28 пунктчаларны өстәргә:  

«27) ташланган транспорт чарасы дип танылырга мөмкин булган, 

автомобильлǝр, җǝяүлелǝр йөрүгǝ, территорияне җыештыруга каршылыклар 

тудыручы төзек булмаган транспорт чарасын сакларга; 

28) үлǝн капламы биеклеген 10 см дан арттырмаска.»; 

16) 503 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«503. Төзелеш яки җир асты коммуникациялǝрен сузу белǝн бǝйле рǝвештǝ, 

агачларны hǝм куакларны кисǝргǝ мǝҗбүр булганда, Башкарма комитет карары 

белǝн расланган Киселгǝн яшел утыртмалар бǝясен хисаплау hǝм компенсация өчен 

яшеллǝндерү үткǝрү методикасы (алга таба – Хисаплау методикасы) нигезендǝ 

саналган яшел утыртмаларны торгызу бǝясе түлǝтелǝ.»; 

17) 542 пунктның 9 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«9) Парковкалар, машина кую урыннары территориялǝрен санитар нормаларны 

hǝм янгын чыгу куркынычсызлыгы кагыйдǝлǝрен саклап карап тоту. Ян 

территориялǝрне санитар чистартуны даими уздырырга, тыгыз ябылучы капкачлар 

белǝн чүп контейнерлары (савытлары) урнаштырырга, каты көнкүреш калдыкларын, 

карны даими чыгаруны тǝэмин итǝргǝ. Парковкалар, машина кую урыннары 

территориялǝрендǝге контейнер мǝйданчыклары асфальт яки бетон белǝн 

капланырга, өч яктан койма белǝн ǝйлǝндереп алынырга тиеш.»; 

18) 571 пунктта 1 һәм 2 пунктчаларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1) төзелеш территориясенеӊ бөтен периметры, казу hǝм җир эшлǝре башкару 

урыннары буенча койма урнаштырырга. Койма гамǝлдǝге дǝүлǝт стандартларына, 

нормаларына hǝм кагыйдǝлǝренǝ туры килергǝ тиеш; 

2) төзелеш мǝйданчыгы, казу hǝм җир эшлǝре башкару урыннары коймасыныӊ 

гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплутациялǝү 

куркынычсызлыгын тǝэмин итǝргǝ;»; 

19) 571 пунктның 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«3) төзелеш мǝйданчыгы, казу hǝм җир эшлǝре башкару урыннары 

коймасыныӊ, шулай ук мǝгълүмǝти-басма продукциянеӊ тиешле техник торышын, 

аныӊ чисталыгын күзǝтеп торырга, вакытында пычрактан, кардан, боздан 

чистартырга;»; 

20) 585 пунктныӊ 2 пунктчасы 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2) Койма тоташ булырга тиеш, чит затларныӊ төзелеш мǝйданчыгына, казу 

hǝм җир эшлǝре башкару урыннарына керүен булдырмый калырга тиеш;». 

2. Әлеге Карар үтәлешен тикшереп торуны Шәһәр Советының шәһәр төзелеше, 

шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хуҗалыкны үстерү мәсьәләлǝре 

буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

 

Шәһәр Хакиме                                                                      Н.Г. Мәһдиев 

 

 


