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Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы
Яңа Элмәле авыл җирлеге советы утырышы
КАРАРЫ
Яңа Элмәле авыл җирлеге советы утырышының
2017 елның 9 августы 60 номерлы " Татарстан
Республикасы Чирмешән муниципаль районы
Яңа Элмәле авыл җирлеген төзекләндерү
кагыйдәләрен раслау турында” карарына
үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14
статьясы, «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында
«Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19
ноябрендәге 92-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан
Республикасы Чирмешән муниципаль районы Яңа Элмәле авыл җирлеге Советы
КАРАР ЧЫГАРДЫ:
1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Яңа Элмәле авыл
җирлеге Советының 2017 елның 9 августында кабул ителгән 60 номерлы
«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Яңа Элмәле авыл
җирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр
кертергә:
1.1. Кагыйдәләрне
"VIII. Бина милекчеләренең (аларда биналарның) һәм
корылмаларның якын тирә территорияне төзекләндерүдә катнашу тәртибе»
169. Җирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, әйләнә-тирә
мохитне пычратудан саклау һәм яклау буенча чараларны тормышка ашыру
максатыннан, җирлек территориясен килешү буенча җыештыру һәм санитар карап
тоту өчен хуҗалык итүче субъектларга һәм физик затларга беркетелә.
170. Хуҗалык итүче субъектлар һәм физик затлар, әгәр законда яки килешүдә
башкасы каралмаган булса, якындагы территорияне җыештыру һәм санитар карап
тотуны түбәндәге тәртиптә башкарырга хокуклы;

170.1. Идарәче оешмалар-күп фатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай
ук төп фасадның 5 метр радиуста яки урамның машиналар йөри торган өлешенә
кадәр күп фатирлы йорт территориясе каршындагы җир участогы (объект юл
буенда урнашкан очракта);
1.1.2. Социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр,
мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән
җир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, шулай ук төп фасадның 10 метр
радиуста урнашкан территориясе каршындагы җир участогы яисә урамның
машиналар йөрү өлешенә кадәр (юл буенда объект урнашкан очракта) башка
яктан-10 м радиуста;
1.3. Күпфатирлы торак йортларда кеше яшәми торган биналарны
эксплуатацияләүче затлар бинаның бөтен озынлыгы дәвамында якындагы
территорияне, киңлеге - 10 м яисә юл бордюрына кадәр (объект юл буенда
урнашкан очракта), идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, тирә - юньне
җыештырырга хокуклы;
4.4. Сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрен оештыру - аларга
керү юллары, тротуарлар, алар янындагы коймалар, санитар-сак зоналары.
Предприятиеләрнең санитар-сак зоналары гамәлдәге санитар кагыйдәләр һәм
нормалар таләпләренә туры китереп билгеләнә;
1.5. Төзүче - 50 м радиуста төзелеш мәйданчыкларының якын-тирә территорияләре
һәм аларга керү юллары, гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре
нигезендә, 50 м радиуста;
1.10. Бирелгән җир кишәрлеге чикләрендә (яки җир участогы билгеләнгән тәртиптә
рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта урнашкан җир кишәрлеге чиге буенча) һәм 5
м яисә урамның машиналар йөри торган өлешенә кадәр (объект юл буенда
урнашкан очракта);
170.7. Стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка
стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хуҗалары - җир
кишәрлеге объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм тышкы чиктән 10 м
ераклыкта һәм урамның машиналар йөри торган өлешенә кадәр (объект юл буенда
урнашкан очракта);
170.8. Базарларның идарә компанияләре, сәүдә һәм җәмәгать туклануы оешмалары
( рестораннар, кафе, кибетләр) - бирелгән җир участогы чикләрендә һәм участок
чикләреннән 50 м радиуста якын-тирә территория (объект юл буенда урнашкан
очракта);
170.9. Биналарның милекчеләре яки башка хокукка ия булучылар - бина
периметры, корылма яки бирелгән җир участогы чикләре һәм участок чикләреннән
10 м радиуста якын-тирә территория (объект юл буенда урнашкан очракта);
170.10. Автомобиль юлына бүлеп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка җир
кишәрлекләрендә урнашкан ягулык станцияләре-бирелгән җир кишәрлеге
чикләрендә һәм участок чикләреннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм
урамның машиналар йөри торган өлешенә кадәр;
170.11. Гараж кооперативлары-бирелгән җир участогы чикләрендә, участок
чикләреннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөри
торган өлешенә һәм аларга керү юлларына кадәр;

170.12. Җирләү урыннары-бирелгән җир кишәрлеге чикләрендә һәм участок
чикләреннән 10 м радиуста якын-тирә территория;
170.13. Гомуми файдаланудагы территорияләр - бурычлар вәкаләтле органнарга
йөкләнә;
170.14. Бирелгән җир кишәрлеге чикләрендә (яки җир участогы билгеләнгән
тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта урнашкан җир участогы чиге
буенча) һәм җир участогының тышкы чигеннән 5 м ераклыкта яки урамның
машиналар йөри торган өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
170.15. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау тукталышлары
хуҗалары-бирелгән җир кишәрлеге чикләрендә территория һәм аның янәшәсендәге
территория җир кишәрлегенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның
машиналар йөри торган өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).
2. VIII-IX бүлекләрне тиешле тәртиптә IX - X нумерация дип санарга.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми сайтында
(pravo.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә һәм
мәгълүмати стендларда бастырып чыгарырга.
4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам
ТР Чирмешән муниципаль районы
Яңа Элмәле авыл җирлеге
Башлыгы урынбасары
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