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КАРАРЫ

“ 08” нче ноябрь 2018 нче ел № 42-246

“Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2017 
нче елныц 14 нче декабрендэге 31-182 нче номерлы карары белэн расланган 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы шэЬэр тозелешен 
проектлаштыру буенча жирле нормативларга узгэрешлэр керту турында”

Россия Федерациясе ШэЬэр тозелеше кодексы, 2003 нче елныц 6 нчы 
октябрендэге “Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында” 131-ФК нче номерлы Федераль кануны, 2010 нчы елныц 25 
нче декабрендэге “Татарстан Республикасында шэЬэр тозелеше эшчэнлеге турында” 
98-ТРК нче номерлы Татарстан Республикасы Кануны, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц 2018 нче елныц 29 нчы сентябрендэге 84 нче номерлы 
карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советы

КАРАР БИР0:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2017 нче 
елныц 14 нче декабрендэге 31-182 нче номерлы карары белэн расланган Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы шэЬэр тозелешен проектлаштыру 
буенча ж;ирле нормативларга тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

- 5.2.14 нче пунктныц 5 булеге 5.2 булекчэсендэ беренче кызыл юлда “чиклэрен” 
сузен алырга;

икенче кызыл юлны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
“Автомобиль юлларыныц юл буе полосалары турында нигезлэмэ Россия 

Федерациясе Хекумэте тарафыннан раслана”;
5.2.18 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

“5.2.18. Автомобиль юлыныц юл буе полосалары чиклэрендэ капиталь тезелеш 
объектлары, юл эшчэнлеген гамэлгэ ашыру очен билгелэнгэн объектлар, юл сервисы 
объектлары, реклама конструкциялэре, мэгълумат гцитлары Ьэм курсэткечлэр 
урнаштыру автомобиль юлы хуж;асыныц язма рэвештэ ризалыгы булганда рехсэт 
ителэ. Бу ризалыкта мэж;бури утэлергэ тиешле техник талэплэр Ьэм шартлар булырга 
тиеш.

Эгэр капиталь тезелеш объектын урнаштыру очен территорияне планлаштыру 
буенча документлар эзерлэу талэп ителсэ, мондый объектны автомобиль юлыныц юл 
буе полосасы чиклэрендэ урнаштыруны куздэ тоткан территорияне планлаштыру 
буенча документлар расланганчы автомобиль юлы хуж;асы белэн килештерелэ. Бу



ризалыкта мэжбури утэлергэ тиешле техник талэплэр Ьэм шартлар булырга тиеш. 
Шул ук вакытта элеге пунктныц беренче кызыл юлында курсэтелгэн автомобиль 
юлыныц юл буе полосасы чиклэрендэ объектны тезу, реконструкциялэугэ рехсот алу 
талон ителми.

Автомобиль юлыныц юл буе полосасы чиклэрендэ объектлар тезугэ, 
реконструкциялэугэ ризалык турында белдеру тэртибе Ьэм сроклары, автомобиль 
юлыныц юл буе полосасы чиклэрендэ капиталь тезелеш объектын урнаштыруны 
куздэ тота торган документлар яки мондый объектны тезуне, узгэртеп коруны 
килештерудэн баш тарту турында, территорияне планлаштыру буенча документлар, 
шулай ук мондый баш тарту ечен нигезлэр федераль кануннар белэн билгелэнэ.

Гомуми МЭЙ даны 1 0  мец кв.метрдан артык булган автомобиль юлларына 
тоташтырылган стационар сэудэ объектлары транспорт чаралары тукталышлары Ьэм 
туктау урыннары, шулай ук автомобиль юлыннан аларга уту мемкинлеген тээмин иту 
максатларында керу, чыгу юллары Ьэм якын килу жайланмалары белэн 
ЖиЬазландырылырга тиеш. Автомобиль юлын башка автомобиль юлына 
тоташтырганда, керу Ьэм чыгу юллары кучмэ-тиз йерешле полосалар белэн Ьэм юл 
хэрэкэте иминлеген тээмин иту максатларында автомобиль юлын тезеклэндеру 
элементлары белэн жиЬазландырылырга тиеш”.

2. Элеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталыныц” “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Ьйр://ргауо.1:а1:аг51:ап.ги. Ьэм Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында 
ЬЬ;р://поуо8Ье8Ьт1п8к.1;а1;аг81:ап.ги/.бастырып чыгарырга (халыкка житкерергэ).

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы Советыныц экология, жирдэн файдалану, тезелеш, 
торак-коммуналь хужалык Ьэм территориялэрне тезеклэндеру буенча даими депутат 
кемиссиясенэ йеклэргэ.

Яца Чишмэ муниципаль 
Районы Башлыгы Козлов В.М.


