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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы  муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге”  муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 

19 июнендәге “Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

Кагыйдәләрен яңа редакциядә раслау турында”гы 49нчы номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында  
 

2017 елның 29 декабрендәге 477-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

инвалидларны социаль яклау турында”гы Федераль законының 15 маддәсенә 

үзгәреш кертү турында”гы Федераль закон нигезендә, “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 19 

июнендәге 49нчы номерлы карары белән расланган, “Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә (алга таба – Кагыйдәләр) 

түбәндәге үзгәреш кертергә: 

1.1. Кагыйдәләрне түбәндәге редакциядәге булек белән 

тулыландырырга: 

“Автотранспорт чараларын озак вакытлы һәм кыска вакытлы 

саклау стоянкаларын тоту 

167. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау 

стоянкаларны (алга таба - стоянка) һәм алар янындагы территорияләрне 

карап тоту гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге 

Кагыйдәләр нигезендә стоянкалар урнаштыру өчен бирелгән җир кишәрлеге 

хуҗасы (алга таба - хуҗа) тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

168. Хуҗалары бурычлы: 

168.1. стоянкалар территориясенең бөтен периметры буенча механик 

йогынтысына һәм тышкы мохит йогынтысына тотрыклы булган коймалар 

урнаштырырга; 

168.2. стоянкалар коймаларының техник торышын, аларның чисталыгын 

тикшереп тору, пычрактан, кардан, боздан, мәгълүмати-басма продукциядән 

вакытында чистартып тору; 



168.3. тукталышлар территорияләрендә һәм стоянкалар янындагы 

территорияләрдә материаллар туплауга, комплектланган транспортны, төрле 

конструкцияләрне саклауга юл куймаска; 

168.4. стоянкалар территориясен гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләр 

таләпләренә туры килә торган ут белән тигез бүленүне тәэмин итүче тышкы 

яктырту белән җиһазландырырга; 

168.5. машина кую урыннары территорияләрендә автомобиль юу һәм 

ягулык-майлау материаллары агулы автомобильләрне куюга юл куймаска; 

168.6. санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәп, стоянкалар 

территорияләрен карап тоту. 

168.7. әйләнә-тирә территорияләрне санитар эшкәртү һәм чистарту, чүп 

җыю өчен контейнерлар (урналар) урнаштыру, каты көнкүреш калдыкларын, 

карны даими рәвештә чыгаруны тәэмин итү; 

168.8. туктап тору территориясенә инвалидларның тоткарлыксыз керү 

мөмкинлеген тәэмин итү. Транспорт чараларының һәр туктау урынында, 

Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, I, II 

төркем, шулай ук III төркем инвалидлар йөртә торган транспорт чараларын 

һәм шундый инвалидларны һәм (яисә) инвалид балаларны йөртүче транспорт 

чараларын түләүсез парковкалау өчен 10 проценттан ким булмаган (әмма 

кимендә бер урын) урын бүлеп бирелә. Күрсәтелгән урыннарны парковкалау 

өчен башка транспорт чаралары биләргә тиеш түгел.”. 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда халыкка җиткерергә: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске 

Казиле авылы, Хади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер ур., 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзәк ур., 14; шулай ук мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» 

челтәрендә хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан РеспубликасыКама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Советы рәисе                                                       И.Х. Сәгдиев 


