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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуганы авыл җирлеге 

Советының 2012 елның 12 октябрендәге 52 

номерлы карары (2013 елның 7 октябрендәге 

69 номерлы карар редакциясендә) белән 

расланган Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуганы авыл җирлеге территорияләрен 

төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 19 

пункты, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар 

Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, транспорт 

һәм җәяүлеләрнең хәрәкәтен тоткарлауны бетерү, экологик хәлне 

тотрыкландыру, мондый транспорт чараларын хокукка каршы максатларда 

куллану мөмкинлеге белән бәйле хокук бозуларны профилактикалау 

максатларында, 

 

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы 

авыл җирлеге Советының 2012 елның 12 октябрендәге 52 номерлы карары 

(2013 елның 7 октябрендәге 69 номерлы карар редакциясендә) белән 

расланган Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге 

территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне һәм 

өстәмәләр кертү хакында: 

 

1.1.  1.5 пунктны түбәндәге эчтәлекле тугызынчы – унберенче абзац 

өстәргә: 

"Ташландык транспорт чарасы – милекче тарафыннан алты ай 

вакытка калдырылган һәм аннан да күбрәк хәлдә (ишекләр, кузов пыяласы, 

кузовның башка элементлары, кертелмәгән ишекләр булмау, ишекләр һәм т 

.п. исраф итү мөмкинлеге булмау аркасында), шулай ук билгеләнеш буенча 

файдалану билгеләре булган (спущенные көпчәкләре, тәгәрмәчләре яки 

башка конструктив детальләр булмау һәм башкалар), һәм шул ук вакытта 

гомуми файдалану урыннарында (йорт яны территорияләрендә (йорт яны 

территорияләрендә) була торган), транспорт чараларын (транспорт чараларын 

урнаштыру өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш) саклау өчен 



билгеләнмәгән яисә транспорт чараларын (парковкалар, парковка урыннары, 

түләүле автостоянкалар, гаражлардан яки башка биналардан, техниканы 

саклау өчен билгеләнгән биналардан тыш) урнаштыру өчен махсус 

билгеләнгән урыннарда озак вакыт (алты ай һәм аннан да күбрәк) булган яисә 

транспорт чараларын, җәяүлеләр үтүгә, территорияне җыештыруга, ашыгыч 

хезмәт автомашиналары, башка махсус транспорт чаралары, подъездларга 

чүп җыю машиналарыннан тыш керү өчен билгеләнгән урыннарда, җирлек 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләре таләпләрен бозып урнаштырылган 

һәм чүп контейнерлары. Ташланган транспорт чарасы автомобильләрнең 

йөрүенә, җәяүлеләр үтүгә, территорияне җыештыруга, ашыгыч хезмәтләр 

автомашиналарын, башка махсус транспортны, подъездларга чүп җыю 

машиналарын, чүп контейнерларын йөртүгә, шулай ук потенциаль 

террористик куркынычны бетерү максатларында билгеләнгән тәртиптә 

эвакуацияләнергә тиеш. 

Транспорт чараларын урнаштыру өчен махсус билгеләнгән 

урыннар–  закон нигезендә оештырылган автомобиль стоянкалары, 

гаражлар, ремонт остаханәләре һәм башка биналар, техника саклау (хезмәт 

күрсәтү) өчен билгеләнгән биналар; Россия Федерациясе Министрлар 

Советы-Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «юл хәрәкәте кагыйдәләре 

турында " 1993 ел, 23 октябрь, 1090 нчы карары белән расланган Россия 

Федерациясе Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән парковкалар 

(парковка урыннары) 

Йорт яны территориясе-яшелләндерү элементлары, керү юллары, 

йорт подъездлары, әлеге йортта яшәүчеләр өчен мәйданчыклар (балалар, 

спорт, ял итү өчен, контейнерлар өчен, этләрне урамда йөртү өчен) һәм өйгә 

хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән башка 

объектлар". 

1.2. 4.3 Пункт түбәндәге эчтәлекле 4.3.3.5, 4.3.3.6 пунктчалары белән 

тулыландырырга: 

«4.3.3.5. Күп катлы торак төзелеше йорт яны территориясендә тыела: 

транспорт чараларын балалар мәйданчыкларында, газоннарда, 

бордюраларга керү белән, җәяүлеләр сукмакларында, җылылык 

камераларында, канализация люкаларында, Яшел усентелар 

территорияләрендә, автомобильләргә үтеп керүгә киртә тудыручы башка 

урыннарда, җәяүлеләр узуга, территорияне җыештыруга, ашыгыч хезмәт 

автомашиналарын, башка махсус транспортны, подъездларга чүп җыю 

машиналарын, чүп-чар контейнерларына урнаштырырга; 

ул ташланган транспорт чарасы дип танылырга мөмкин, ул 

автомобильләр йөрүгә, җәяүлеләр үтүгә, территорияне җыештыруга 

комачаулаучы, авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан билгеләнгән 

тәртиптә эвакуацияләнергә тиешле дип таныла ала. 

4.3.3.6. Шәхси торак төзелеше территорияләрендә йорт биләмәләре өчен 

комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын саклау тыела.». 

2. Әлеге карарны Татар Шуганы авыл җирлегенең мәгълүмат 

стендларында  халыкка җиткерергә һәм Азнакай муниципаль районының 



Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә http//aznakayevo. 

tatarstan.ru  веб-адрес буенча урнаштырырга.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Законлылык һәм хокук 

тәртибе мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 


