
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ел, 4 июль 549 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2018 – 2022 елларга 

«Татарстан Республикасы территория-

сендә заманча шәһәр мохитен 

формалаштыру» дәүләт программасын 

раслау һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт программа-

лары исемлеген һәм Татарстан 

Республикасының дәүләт программа-

ларын һәм ведомство максатчан 

программаларын эшләү, тормышка 

ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү 

тәртибен раслау турында» 2012 ел,  

31 декабрь, 1199 нчы карары белән 

расланган Татарстан Республикасының 

дәүләт программалары исемлегенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2017 ел,  

30 октябрь, 823 нче карары белән 

расланган «2018 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасы территория-

сендә заманча шәһәр мохитен 

формалаштыру» дәүләт программасына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 – 2022 елларга 

«Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр мохитен формалаштыру» 

дәүләт программасын раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасының дәүләт программалары исемлеген һәм 
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Татарстан Республикасының дәүләт программаларын һәм ведомство максатчан 

программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен 

раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары белән расланган Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары исемлегенә үзгәрешләр кертү хакында» 

2017 ел, 30 октябрь, 823 нче карары белән расланган «2018 – 2022 елларга Татарстан 

Республикасы территориясендә заманча шәһәр мохитен формалаштыру» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программага теркәлгән 1 нче кушымтада: 

51 нче – 59 нчы юлларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«51. Казан 

шәһәре 

 

Әпсәләмов урамы буен-

ча сквер  

Казан шәһәре, Әпсәлә-

мов урамы 

139 389,19 139 389,19 - 

52. Кабан күлләренең яр 

буе системасы, 2 нче 

этап 

Казан шәһәре, М.Сәлим-

җанов урамы 

655 132,54 655 132,54 - 

53. Горкинский һәм 

Ометьево урман паркы 

Казан шәһәре, Җиңү 

проспекты 

60 316,14 25 332,78 34 983,36 

54. Чистай урамыннан Сиб-

гат Хәким урамына ка-

дәр Декабристлар ура-

мы буенча бульвар 

Казан шәһәре, Дека-

бристлар урамы, Сибгат 

Хәким урамы 

164 000,0 164 000,0 - 

55. Сибгат Хәким урамы 

буенча территорияне 

төзекләндерү 

Казан шәһәре, Сибгат 

Хәким урамы 

41 000,0 41 000,0 - 

56. «Комсомолец» торак 

комплексы янындагы 

парк 

Казан шәһәре, Кар-

бышев урамы 

80 000,0 33 600,0 46 400,0 

57. Ю.Фучик урамы буенча 

бульвар 

Казан шәһәре, Юлиус 

Фучик урамы 

103 252,72 43 366,14 59 886,58 

58. «Советлар канаты» 

паркы 

Казан шәһәре, Копылов 

урамы 

15 283,64 6 419,13 8 864,51»; 

 

Программага теркәлгән 2 нче кушымтада: 

225 нче юлның 4 графасында «2018» саннарын «2019» саннарына 

алыштырырга; 

Программага теркәлгән 5 нче кушымтада: 

«Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең иҗтимагый 

территорияләрен төзекләндерү эшләрен башкару» юлында: 

4 графада «Иҗтимагый киңлек территорияләре программалары кысаларында 

төзекләндерелгән территорияләр саны, берәмлек» сүзләрен «Иҗтимагый киңлек 

территорияләре программалары кысаларында төзекләндерелә торган территорияләр 

саны, берәмлек» сүзләренә алыштырырга; 

6 графадан 10 графага кадәр «59», «58», «58», «-», «-» саннарын шул ук 

эзлеклелектә «58», «73», «57», «58», «60» саннарына алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


