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Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлеге территориясен төзеклǝндерү 

Кагыйдǝлǝренǝ үзгǝрешлǝр кертү 
турында 
 

 

 Җǝмǝгать тыӊлаулары нǝтиҗǝлǝре hǝм 2003 елны¼ 06 октябренд´ге 
«Россия Федерациясенд´ ¢ирле ºзидар´не оештыруны¼ гомуми 
принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль законны¼ 16 мадд´се  

Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль берǝмлеге 

Уставыны¼ 28 мадд´се нигезендǝ  
 Ш´і´р Советы  

 
КАРАР бирде: 

 
 1. Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 24 октябрендǝге 20/8  санлы 

Карары белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

территориясен төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне 

кертергǝ: 
1)  6 пунктта: 
– 2, 9, 10 пунктчаларны түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ:  

«2) бункер – эре габаритлы калдыкларны туплау өчен чүп савыты; 
  9) контейнер – эре габаритлы калдыклардан тыш, каты 

коммуналь калдыкларны туплау өчен чүп савыты; 

 10) контейнер мйданчыгы -  бункер hǝм контейнерлар урнаштыру 

өчен Россия Федерациясенеӊ ǝйлǝнǝ-тирǝ мохитне саклау турындагы 

hǝм Россия Федерациясенеӊ халыкныӊ санитар-эпидемиологик 

иминлеген тǝэмин итү өлкǝсендǝге законнарында каралган тǝртиптǝ 
җиhазландырылган каты коммуналь калдыклар туплау урыны;» 

- түбǝндǝге эчтǝлектǝге 30-34 пунктчалар белǝн тулыландырырга:  



 

 

«30) яшеллǝндерелгǝн территориялǝр – махсус ясалган бакча-парк 

комплекслары hǝм обьектлары, бульварлар, скверлар, газоннар, 

чǝчǝклеклǝр, аз санлы төзелеш объектларыннан торган торган торак, 

җǝмǝгать, эшлекле, коммуналь, сǝнǝгать билгелǝнешендǝге территория,  

табигый үсемлеклǝр, шулай ук үлǝн катламы өлешчǝ яйсǝ тулысынча 

бозылган җир кишǝрлеклǝре; 

  31) гомуми файдаланудагы яшеллǝндерелгǝн территориялǝр –  

шǝhǝр парклары, бакчалары, скверлары,  бульварлары, яр буйлары hǝм   

халыкныӊ вакытлыча ялын тǝэмин итүче башка урыннар, торак, 

җǝмǝгать hǝм сǝнǝгать төзелеше составындагы яшел утыртмалар 

территориясе, шул исǝптǝн төрле функциональ билгелǝнештǝге 
мǝйданчыклар, торак, җǝмǝгать hǝм сǝнǝгать төзелеше урыннары,  

җǝяүлелǝр коммуникациялǝре, урам-юл челтǝре, инженерлык 

коммуникациялǝренеӊ техник зоналары; 

 32) Чиклǝнгǝн файдаланудагы яшеллǝндерелгǝн территориялǝр – 

торак, гражданлык, сǝнǝгать төзелеше, халыкка хезмǝт күрсǝтү, 
сǝламǝтлек саклау, фǝн, мǝгариф оешмалары hǝм халыкныӊ аерым 

төркемнǝре тарафыннан файдаланылучы территориялǝр; 

 33) Махсус билгелǝнештǝге яшеллǝндерелгǝн территориялǝр – 
санитар-саклау, сулыкларны саклау, саклау-мелиорация зоналары, 

зиратлар, автомобиль hǝм тимер юл буйларындагы утыртмалар, 

питомниклар, чǝчǝк-оранжерея хуҗалыклары, «Аеруча сакланучы 

территориялǝр турында» Федераль законы белǝн каралган 

территориялǝр; 

 34) Хуҗалык мǝйданчыгы – кер киптерү hǝм палас чистарту өчен 

махсус җиhазландырылган мǝйданчык, чүп савытлары өчен  

мǝйданчык.». 

2) 9 нчы пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге 19 нчы пунктча белǝн 

тулыландырырга: 

«19) яшеллǝндерелгǝн территориялǝргǝ, балалар hǝм спорт  

мǝйданчыкларына, хайваннарны  йөртү мǝйданчыкларына, шулай ук 

йорт яны территориясендǝге хуҗалык мǝйданчыкларына транспорт 
чараларын  кую.». 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 
шәһәр төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь 

хуҗалыкны үстерү мәсьәләләре буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
 
 
Шǝhǝр Хакиме                Н.Г. Мǝhдиев 

 
 

 


