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Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районыньщ Майна авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге 
территориясен тезеклэндеру 
кагыйдэлзрен раслау турында 

2003 елнын, 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 131-ФЭ номерлы Федераль законный; 
45_1 статьясы талэплэренэ, Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районы Майна авыл жирлеге Уставына, гамэлдэге законнарга туры китеру 
максатында 

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыньщ Алексеевск 
шэЬэр жирлеге муниципаль берэмлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлзрен 

расларга (Кушымта № 1). 
2. Уз кочен югалткан дип танырга: 

2017 елныц 5 июнендэ кабул ителгэн «Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районыньщ Майна авыл жирлеге муниципаль берэмлек территориясен 
тезеклэндеру кагыйдэлзрен раслау турында» 38 номерлы Алексеевск муниципаль 
районыньщ Майна авыл жирлеге Советы карары; 

Алексеевск муниципаль районы Майна авыл жирлеге Советыныц 2018 елныц 
21нче апрелендэге 65 номерлы «Майна авыл жирлеге Советыныц 2017 елныц 5 
июнендэге 38 номерлы «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Майна авыл жирлеге муниципаль берэмлеге территориясен тезеклэндеру 
кагыйдэлзрен раслау турында» карарына узгэрешлэр керту турында» карары. 
1. Олеге карарны «Интернет» мэгьлумати-телекоммуникация челтэрендэге 

«Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталы»нда, жирлек 

Майна авыл жирлеге Советы карар чыгарды: 



сайтында, Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталында 
урнашгырырга Иэм Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Майна авыл ж;ирлеге Советы бинасындагы махсус мэгьлумат тактасына куеп 
халыкка белдерергэ. 
2. Элеге карар басылып чыккан коненнэн уз кеченэ керэ. 
3. Элеге карарнын, утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам. 

Алексеевск муниципаль районы СОВЕТ 
„ _ МАЙНСКОГ/ 

Майна авыл ящрлеге оашлыгы, 
Совет рэисе 

Р.Н.Гафиятуллин 



Алексеевск муниципаль 
районыныц Майна авыл 

жирлеге Советы карарына 
кушымта 22.03. 2019 № 90 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц 
Майна авыл ящрлеге муниципаль берэмлек территориясен тезеклэндеру 

кагыйдэлэре 

I. Гомуми нигезлэмэлэр 

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Майна 
авылы жирлеген тезеклэндеру, анда чисталык Ьэм тэртип саклау кагыйдэлэре 
(алга таба - Кагыйдэлэр) 2003 нче елныц 6 нчы октябрендэге «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
131-ФЭ номерлы Федераль законны утэу йезеннэн, эйлэнэ-тирэ мохитне саклау 
турында Федераль закон, халыкныц санитар-эпидемиологик иминлеген саклау, 
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы Ьэм муниципалитетныц башка 
норматив хокукый актлары нигезендэ эшлэнгэн. 

2. Элеге кагыйдэлэр, оештыру-хокукый формаларына бэйсез рэвештэ, 
барлык физик Ьэм юридик затлар тарафыннан утэлергэ тиеш. 

3. Проектлау Ьэм территориялэрне тезеклэндеру элементларын урнаштыру 
шэЬэр тезелеше Ьэм жир законнары нигезендэ, махсус нормалар Ьэм кагыйдэлэр, 

дэулэт стандартлары, авыл жирлегенец Генераль планы, жирдэн файдалану Ьэм 
тезелеш кагыйдэлэре, билгелэнгэн тэртип буенча расланган проект документлары 
нигезендэ гамэлгэ ашырыла. 

4. Элеге кагыйдэлэр авыл жирлеге территориясендэ кенкуреш Ьэм сэнэгать 
калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильлэштеру Ьэм эшкэрту буенча 

менэсэбэтлэрне жайга салмый. 

II. Топ тешенчэлэр 

1. Элеге кагыйдэлэрне гамэлгэ ашыру максатларында тубэндэге 
тешенчэлэр кулланыла: 

жирле эЬэмияттэге автомобиль юлы - транспорт чаралары хэрэкэте очен 
билгелэнгэн Ьэм автомобиль юлына булеп бирелгэн полоса чиклэрендэге жир 

кишэрлеклэрен, аларда яки алар астында урнашкан конструктив элементларны 
(юл полотносы, юл еслеге Ьэм шуца охшаш элементлар), технологик елеше 
булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, 
автомобиль юлларын тезеклэндеру элементларын - уз эченэ алган транспорт 
инфраструктурам объекты; 

территорияне тезеклэндеру - авыл жирлеге территориясенец санитар Ьэм 



эстетик торышын тээмин итугэ Ьэм яхшыртуга, авыл жирлеге территориясен Ьэм 
аныц территориясендэ урнашкан объектларны, шул исэптэн гомуми 
файдаланудагы территориялэрне, жир кишэрлеклэрен, биналарны, 
корылмаларны, тирэ-юньне карай тотуга юнэлтелгэн, элеге Кагыйдэлэр белэн 
билгелэнгэн чаралар комплексын гамэлгэ ашыру эшчэнлеге; 

витрина - фасадный бер елешен билэп, тоташ пыяла белэн тышланган 
уем (тэрэзэ, витраж); 

газон - парклар очен фон, ландшафт композициясенен, местэкыйль 
элементы буларак махсус орлыклар чэчеп устерелгэн яисэ табигый юл белэн 

ускэн улэн; 
йорт - ишегалды корылмалары булган шэхси торак йорт Ьэм элеге йорт 

урнашкан жир кишэрлеге; 
ишегалды корылмалары - жир кишэрлегендэ урнашкан вакытлыча 

ярдэмче корылмалар (базлар, лапаслар Ьэм башкалар); 
бина - бердэм кулэмле тезелеш системасыннан гыйбарэт (тезелешкэ бер 

тапкыр бирелгэн рохсэт нигезендэ тезелгэн), автоном рэвештэ торырга, 
тезеклэндерелергэ Ьэм эксплуатациялэргэ мемкин булган капиталь тезелеш 
объекты; 

яшел усентелэр - табигый Ьэм ясалма рэвештэ барлыкка килгэн агач-
куак, улэннэр жыелмасы (шул исэптэн парклар, урманнар, аеруча саклаулы 
табигать территориялэре, скверлар, бакчалар, газоннар, чэчэк тутэллэре, шулай 
ук аерым торучы агачлар Ьэм куаклар); 

жир кишэрлеге - аерым бер эйберлэргэ карата урынын билгелэргэ 
мемкинлек бируче сыйфатлары булган жир еслегенец бер елеше; 

жир эшлэре - авыл жирлегендэ грунт катламын бозу яки камиллэштеру 
юлы белэн жир катламын алу, грунт жэю яки камиллэштерелгэн юллар Ьэм 
тротуарлар жэю (салу) белэн бэйле эшлэр; 

инженерлык коммуникациялэре - авыл жирлеге территориясендэ булган 
яки тезелуче сууткэргеч, канализация, жылылык, торба уткэргечлэр, электр 

тапшыру линиялэре, элемтэ Ьэм башка инженерлык корылмаларыннан торган 
тээмин иту челтэрлэре; 

жемелдэвекле яктылык - яктылык агымыныц характеристиками (тес, 
ачыклык, чиратлашу Ьэм башкалар) алмаштыруны куздэ тота торган динамик 

нэтижэ; 
тышкы яктырту - тэулекнец карацгы вакытында урамнарны, 

мэйданнарны, паркларны, скверларны, ишегалларын Ьэм авыл жирлегендэге 
жэяулелэр юлын яктырту очен билгелэнгэн элементлар жыелмасы; 

рехсэтсез чуплек - юридик яки физик затлар эшчэнлеге барышында 50 
кв. метрдан артык мэйданда 30 куб. метр дан артык кулэмдэ барлыкка килгэн 

каты кенкуреш Ьэм зур габаритлы тезелеш калдыкларын, башка чуп-чарны 
рехсэтсез туплау (жыю) урыннары; 

стационар булмаган сэудэ объекты - жир кишэрлеге белэн бэйлэнмэгэн, 



инженер-техник тээмин иту челтэрлэренэ тоташгырулар (технологик тоташтыру) 
булу яки булмауга карамастан вакытлыча торгызылган корылма яки конструкция 
рэвешендэге сэудэ объекты, шул исэптэн кучмэ корылмалар; 

яшеллэндеру - усемлек компонентларын актив кулланып, иженер 
эшлэренец терле терлэре (вертикаль планлаштыру, агач ябалдашларын кису Ь.б.) 
белэн бэйле комплекслы процесс, Ьэм яшеллэндерелгэн территориялэрне 
тезеклэндеру: агачлар, шул исэптэн куаклар утырту, улэнле газоннар, чэчэк 
тутэлл^ре, махсуслаштырылган бакчалар булдырып жирлек тирэлеген 
формалаштыруны тээмин итуче, территорияне тезеклэндеру Ьэм ландшафт ясау 
элементы; 

яшеллэндерелгэн территория - табигый барлыкка килгэн усемлеклэр, ясалма 
тезелгэн бакча-парк комплекслары, бульварлар, скверлар, газоннар, чэчэк 
тутэллэре булган, торак ижтимагый, эшлекле, коммуналь, житештеру 
билгелэнешендэге объектлар аз булган, чиклэрендэге еслекнец 70 проценттан да 
ким булмаган елеше усемлек белэн капланган территория; 

жэмэгать транспортын кету тукталышы - жэмэгать транспортына туктау, 
пассажирларны утырту Ьэм тешеру зонасы, шулай ук пассажирларга жэмэгать 

транспортын кету зонасы булган махсус жиЬазландырылган мэйданчык; 
жэяулелэр зонасы - халыкка жэяу йеру, мэдэни-кенкуреш максатларда 

хэрэкэт иту ечен файдаланыла торган, шулай ук транзит хэрэкэт иту 
максатларында билгеле бер характеристикаларга ия: зур тизлекле жир есте Ьэм 
жэмэгать транспорты ечен тукталышлары булган, хезмэт курсэту объектлары 
куп булган, тарихи Ьэм мэдэни Ьэйкэллэр, рекреациялэр булган, жэяулелэр 
агымыныц суммар тыгызлыгы югары булган жир лек территориясе участоклары. 
Ж э̂яуле зоналар эспланадаларда (ачык' урыннарда), жэяулелэр урамында, торак 
пункт мэйданыныц жэяулелэр йеру ечен билгелэнгэн елешлэрендэ 
формалашырга мемкин; 

йорт яны территориясе - яшеллэндеру, тезеклэндеру элементлары булган 
куп фатирлы йорт Ьэм элеге йортка хезмэт курсэту, эксплуатациялэу, 
тезеклэндеру ечен билгелэнгэн, билгеле бер жир кишэрлегендэ урнашкан 
объектлар салынган жир участогы; 

якын-тирэ территория - бина, корылма, жир кишэрлеге янындагыгомуми 
файдалануда булган территория, эгэр мондый жир кишэрлеге булса, аныц 
чиклэре бинадан, корылмадан ераклык билгелэу юлы белэн билгелэнэ,эгэр 
мондый жир кишэрлеге рехсэт ителгэн файдалану теренэ, функциональ 
билгелэнешенэ, мэйданына Ьэм башка факторларга бэйле рэвештэ барлыкка 
килсэ, жир кишэрлеге чиклэреннэн чыгып исэплэнэ: 

куп фатирлы йорт территориясе каршындагы жир кишэрлегетеп фасад 
ягыннан 5 метр радиуста яисэ урамныц машиалар йери торган елешенэ 
кадэр(объект юл буенда урнашкан очракта); 

шулай ук теп фасад ягыннан биналар территориясе каршындагы жир 
кишэрлеге 10 метр радиуста яисэ урамныц машиналар йери торган елешенэ 
кадэр(объект юл буенда урнашкан очракта) башка яклардан - Ю м радиуста; 



тезелеш мэйданчыкларыныц якын-тирэ территориялэрегамэлдэге тезелеш 
нормалары Ьэм кагыйдэлэре нигезендэ 20 м радиуста Ьэм аларга керу юлында 20 
м радиуста; 

йорт каршындагы территория5 метр ераклыкта яки урамныц машиналар 
йери торган елешенэ кадэр(объект юл буенда урнашкан очракта); 

стационар булмаган объектларныц якын-тирэ территориясеурамныц тышкы 
чигеннэн 10 м ераклыкта Ьэм урамныц машиналар йери торган елешенэ кадэр 
(объект юл буенда урнашкан очракта); 

базарларныц, сэудэ Ьэм жэмэгать туклануы оешмаларыныц (рестораннар, 
кафе, кибетлэр) якын-тирэ территориясе кишэрлек чиклэреннэн 50 м радиуста 
Ьэм урамныц машиналар йери торган елешенэ кадэр (объект юл буенда урнашкан 
очракта); 

автомобиль юлына булеп бирелгэн полоса чиклэрендэ урнашкан ягулык 
салу станциялэренец якын-тирэ территориясе чиклэреннэн50 м радиуста; 

гражданнарныц коммерциягэ карамаган бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача 
берлэшмэлэренец якын-тирэ территориясеучасток чиклэреннэн 10 м радиуста 
Ьэм урамныц машиналар йери торган елешенэ кадэр (объект юл буенда 
урнашкан очракта; 

махсуслаштырылган оешмалар - тезелгэн муниципаль контрактлар 
нигезендэ жирлек территориясен тезеклэндеру елкэсендэге эшчэнлекнец махсус 

терлэрен гамэлгэ ашыручы, терле оештыру-хокукый формадагы юридик затлар; 
территориялэрне карап тоту - жир кишэрлегендэ урнашкан биналарныц 

фасадларын, корылмаларны, кече архитектура формаларын, рэшэткэлэрне, 
тезелеш мэйданчыкларын, яшел усентелэрне, жир астындагы инженер 
коммуникациялэрен Ьэм аларныц конструктив элементларын, транспорт 
инфраструктурам объектларын уз вакытында ремонтлау Ьэм карап тоту белэн 
бэйле чаралар комплексы; 

жирле эЬэмияттэге юлларны карап тоту - юлныц, юл корылмаларыныц, 
юлларны комплекслы тезеклэндеру элементларыныц транспорт-эксплуатация 

торышын тээмин итуче эшлэр комплексы; 
тышкы мэгълуматны урнаштыру чарасы - оешмалар урнашкан 

урыннарда Ьэм (яки) турыдан-туры товар сату, хезмэт курсэту урыннарындагы 
биналарда, йортларда, шул исэптэн капиталь булмаганнарында, мэгьлумати 
бизэлеш булдыру максатында, кулланучыларга мэгълумат житкеру ечен 
«Кулланучылар хокукын яклау турында» Федераль закон нигезендэ мэжбури 
булган оешманыц фирма исеме (атамасы), аныц урнашкан урыны (адресы) Ьэм 
аныц эш вакытлары турында мэгълумат, шулай ук закон нигезендэ яки эшлекле 
эйлэнеш гадэтеннэн чыгып урнашырга тиешле Ьэм реклама белэн бэйле 
максатларны куздэ тотмаган мэгълуматлар тупланган конструкция рэвешендэге 
территорияне тезеклэндеру элементы. «Тышкы мэгълуматны урнаштыру 
чаралары» Ьэм «Тышкы мэгълумат чарасы» тешенчэлэре бердэй; 

территориялэрне жыештыру - житештеру Ьэм куллану калдыкларын 
жыю, махсус билгелэнгэн урыннарга чыгару, башка терле чуп-чар, кар чыгару, 
шулай ук халыкныц экологик Ьэм санитар-эпидемиологик иминлеген тээмин 



итугэ, эйлэнэ-тирэ мохитны саклауга юнэлтелгэн башка чаралар белэн бэйле 
эшчэнлек тере; 

курсэтуче билгелэр: 
- биналарныц фасадларында урнаштырылган урам исемнэре, йорт 

номерлары, подъезд Ьэм фатир номерлары, янгын гидранты урнашкан 
урыннарны, грунтныц геодезик билгелэрен, инвалидлар ечен объектныц унайлы 
уту юлларын курсэтуче билгелэр; 

- аерым стелла рэвешендэ торучы жирлек, анда туризм елкэсендэге 
объектларныц, мэгариф объектларыныц, дэулэт Ьэм муниципаль 
учреждениелэрнец урнашкан урыннары турында гомумилэштерелгэн 
мэгълуматны уз эченэ алган курсэтуче билгелэр; 

- вэкалэтле органнар - уз компетенциясе чиклэрендэ авыл жирлеге 
территориясен тезеклэндеруне оештыру, координациялэу Ьэм контрольдэ 
тотуны гамэлгэ ашыручы жирлек (район) башкарма комитеты органнары; 

- фасад - бинаныц тышкы ягы (алгы ягы, яны, ишегалды ягы); 
- фронтон - бинаныц соцгы кат тэрэзэлэрендэге иц югары ноктадан яки 

чыгып торган жиреннэн фасадныц югары билгесенэ кадэр улчэнелуче бина 
фасадыныц тубэгэ кадэрге тегэллэуче елеше (кыегы); 

- тезеклэндеру элементлары - территорияне тезеклэндерунец состав 
елешлэре буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыручы Ьэм 
конструктив жайланмалар, яшеллэндеру элементлары, жиЬазларныц Ьэм бизэу 
эшлэренец, шул исэптэн биналарныц, корылмаларныц терле терлэре, кече 
архитектура формалары, стационар булмаган тезелеш объектлары, корылмалар 
мэгьлумат щитлары Ьэм территорияне тезеклэндерунец состав елеше буларак 
кулланыла торган курсэтуче билгелэр. 

III. Территориялэрне тезеклэндеругэ, 
карап тотуга Ьэм жыештыруга гомуми талэплэр 

1. Ж^ирлекнец бетен территориясе, анда урнашкан барлык биналар 
(шул исэптэн торак йортлар) Ьэм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) 
тезеклэндерелергэ, карап торылырга Ьэм жыештырылырга тиеш. 

2. Гомуми файдаланудагы территориялэрне, шул исэптэн жирле 
эЬэмияттэге мэйданчыклар, урамнар, автомобиль юллары, парклар, пляжлар, 
башка объектлар урнашкан жир кишэрлеклэрен, карап тоту Ьэм жыештыру 
эшлэрен вэкалэтле органнар уз вэкалэтлэре чиклэрендэ гамэлгэ ашыра. 

Оештыру-хокукый формасы нинди булуга карамастан, физик Ьэм юридик 
затлар(алга таба - жир кишэрлеклэре хокукына ия булучылар), милек хокукында 
Ьэм башка терле эйбер яисэ мэжбури хокукта уз карамагында булган жир 
кишэрлеге территориясен, шулай ук гамэлдэге законнарда Ьэм элеге 
Кагыйдэлэрдэ каралган кулэмдэ, местэкыйль рэвештэ яки махсус оешмаларны уз 
акчалары хисабына жзлеп иту юлы белэн биналарны, корылмаларны карап 
тотуны Ьэм жыюны гамэлгэ ашыралар. 



Шэхси торак йортларныц территориялэрен карап тоту Ьэм жыештыру 
мондый йортларныц милекчелэре (яллап торучылары) тарафыннан гамэлгэ 
ашырыла. 

Эгэр бина, корылма милек яки башка эйбер хокукында,мэжбури хокукта 
берничэ затныкыбулса, фасадны карап тору милек хокукындагы олешкэ яки 
кучемсез милек объектына булган башка хокукка пропорциональ рэвештэ 
билгелэнэ. 

Ж и̂р кишэрлеге территориясендэ терле затларыкы булган берничэ бина, 
корылмалар урнашкан очракта,территорияне карап тоту Ьэм жыештыру чиклэре 
биналарныц, корылмаларныц барлык милекчелэре яки башка хужалары 
(кулланучылар) арасында тигез елешлэрдэ яисэ якларныц килешуе нигезендэ 
билгелэнэ ала. 

Физик яки юридик зат карамагында булган жир кишэрлеге билгелэнгэн 
тэртиптэ рэсмилэштерелмэгэн очракта,территория аныц карамагында булган жир 
кишэрлегенец фактик чиге буенча жыештыры лырга тиеш 

Купфатирлы йортларныц йорт яны территориялэрен карап тоту Ьэм 
жыештыру купфатирлы йортлар белэн идарэ итунец бер ысулы нигезендэ гамэлгэ 
ашырыла:купфатирлы йорт белэн турыдан-туры элеге йорттагы биналарныц 
милекчелэре (алга таба-идарэче оешмалар)идарэ иткэндэ торак милекчелэре 
ширкэте яки торак кооперативы яки башка махсус специальлэшкэн кулланучылар 
кооперативы,идарэче оешма, купфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту Ьэм 
ремонтлау эшлэрен башкаручы затлар тарафыннан. 

3. Муниципаль милектэ булган якын-тирэ территорияне карап тоту Ьэм 
жыештыру махсус оешмаларны жэлеп иту юлы белэн жирле бюджет 
чаралары хисабына башкарыла. 
Ж и̂рле эЬэмияттэге автомобиль юлларын карап тоту Ьэм жыештыру 

муниципаль сатып алу нэтижэлэре буенча элеге эш терлэрен уткэругэ конкурста 
жицгэн махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамэлгэ ашырыла. 

4. Урамнардагы, юллардагы, юл буйларындагы грунт Ьэм еслек сулары агу 
жай л анм ал ар ы н, корылмаларны карап тору Ьэм жыештыру аларны 
эксплуатациялэуче оешмалар тарафыннан башкарыла. 

5. Вэкалэтле органнар авыл жирлеге территориясен, шул исэптэн гомуми 
файдаланудагы терриориялэрне, билгелэнгэн вэкалэтлэре чигендэ, карап тоту 

Ьэм жыештыру эшлэрен башкаруны тикшереп торалар. 

IV. Биналарны, корылмаларны карап тоту буенча гомуми талэплэр. 

1. Биналарны, корылмаларны Ьэм алар урнашкан жир кишэрлеклэрен 
карап тору шул биналарны, корылмаларны Ьэм алар урнашкан жир 
кишэрлеклэрен тезеклэндеруне уз эченэ ала. 

2. Бина, корылмаларныц фасадларыныц тышкы кыяфэтен ясаганда 
теп шарт булып архитектура-сэнгать образыныц, материалларныц Ьэм теслэрнец 
стиль бердэмлеге тора. 



Фасадный, арым участоклары, детальлэр, элементлар Ьэм естэмэ жнЬазлар 
комплекслы карар нигезендэ урнаштырылрга тиеш. Тышкы мэгълуматны 
урнаштыру чаралары, учреждение такталары, эш вакытын курсэткэн 
табличкларыннан тыш, паспорт нигезендэ урнаштырылырга Ьэм кулланылырга 
тиеш. 

3. Теслэр куллану фасадный характеристикаларына Ьэм стиленэ туры 
килергэ, объектныц функциональ билгелэнешенэ, эйлэнэ-тирэ мохиткэ туры 
килергэ, тиеш, шулай ук бина фасадларыныц тослэре паспорт нигезендэ 
билгелэнэ. Бинаны, корылманы эксплуатациялэгэндэ яки ремонтлаганда тес 
тонын узгэрту рехсэт ителми. 

4. Биналарныц, корылмаларныц фасадларында тезелешкэ, декоратив 
бизэклэу Ьэм инженерлык элементларына кагылышлы зыян булмаска Ьэм алар 
тиешле эстетик хэлдэ сакланырга тиеш. Бина фасадыныц буявына килгэн зыян 
фасад мэйданыныц 1% нан артмаска тиеш. 

5. Мэдэни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарныц 
фасадларын бизэу мэдэни мирас объектларын саклау, файдалану, 
популярлаштыру Ьэм дэулэт тарафыннан саклау елкэсендэ закон Ьэм мэдэни 
мирас объектларын саклау зоналары проекты нигезендэ вэкалэтле органнар белэн 
килештереп, биналарныц архитектурасы стилендэ, шул исэптэн урамнардагы 
тезелешлэрнец гомуми стильлендэ башкарыла. 

6. Ремонттан соц фасадларны кабул иту, яцадан жиЬазландыру Ьэм буяу 
кабул иту комиссиясе тарафыннан башкарыла. 

7. Биналарныц, корылмаларныц фасадларын карап тотуга тубэндэгелэр 
керэ: 

- уз вакытында уткэрелуче ремонт (3 елга бер тапкырдан да ким тугел), 
агымдагы ремонт (фасадныц фактик торышын исэпкэ алып, 5-6 елга 1 тапкыр), 
конструктив элементларны торгызу Ьэм фасадларны, шул исэптэн керу 
ишеклэрен Ьэм ишек башларын, балкон коймаларын, кэрнизлэрне, баскыч 
алларын Ьэм аерым бусагаларны, тешу юлларыныц киртэлэрен, витриналарны, 
цокольле тэрэзэлэрне Ьэм подвалга керу юлларын, декоратив детальлэрне Ьэм 
башка конструктив элементларны торгызу Ьэм аларны буяу, бизэу; 

- су уткэргеч жайланмаларныц, торбаларныц уз урынында Ьэм тезек хэлдэ 
булуын тээмин иту; 

- ялгаулы урыннарыныц, ярык Ьэм тишелгэн урыннарныц герметик Ьэм 
тезэтелгэн булуын тээмин иту; 

- фасад еслеклэрен, шул исэптэн фасад элементларын, аларныц торышы 
Ьэм эксплуатациялэу шартларыннан чгып, вакытында чистарту Ьэм юдыру; 

- язулардан, белдерулэрдэн Ьэм башка мэгълумати-басма продукциядэн, 
шулай ук тешерелгэн граффитидан чистарту; 

- элмэ такталарны эксплуатациялэнму (арендатор киту сэбэпле) яки 
бинаныц фасады узгэртелу сэбэпле урыннарыннан алу. 

8. Фасадларны эксплуатациялэгэндэ тубэндэгелэр рехсэт ителми: 
- диварларныц еслеклэренэ, фасадларныц чыгып торган жцрлэренэ, 



эргэлэргэ зыян китеру (пычрату): су аккан эзлэр булу, буяу кубу, ярыклар булу, 
штукатурка яки тышлык кубу, салынган кирпечкэ зыян килу, тимер-бетон 
конструкциялэрнец саклау катламы кубу Ьэм башкалар; 

- биналарныц Ьэм корылмаларныц архетиктур, сэнгати-скульптура 
детальлэренэ: колонналар, барельефлар, балчыктан ясалган бизэклэр, 
орнаментлар, мозаика, сэнгати буяуга зыян китеру (проект документлары белэн 
каралган очракларда булмаса); 

- цанельлэр кушылган урыннарда герметизация бозылу; 
- фасадны Ьэм аныц элементларын бу бина яки корылма очен проект 

паспортында билгелэнмэгэн теслэр Ьэм материаллар белэн бизэу Ьэм буяу; 
- вэкалэтле орган белэн килешенмичэ, проспект, урам, тыкрык, мэйдан 

исемнэре, бина, корылма яки корпус номеры курсэтелгэн курсэткеч билгелэр 
урнаштыру Ьэм эксплуатациялэу; 

- архитектур детальлэрдэ, аларныц еслегенэ зыян китерерлек, урам 
антенналары Ьэм кондиционерлар урнаштыру. 

9. Тышкы кузэту видеокамералары элмэ такталар, ишек яки тэрэзэ 
башларында, балкон аслрында, фасадныц архитектура детальлэре, декор Ьэм 
кыйммэтле элементлары булмаган олешлэрендэ урнаштырыла. 

Колонналарда, фронтоннарда, тэрэзэ йезлеклэрендэ, пилястраларда, 
порталларда, козырекларда, балкон асларында тышкы кузэту видеокамераларын 
урнаштыру рехсэт ителми. 

10. Подъездларга кергэн урыннарда мэгьлумати стендлар урнаштыру рохсэт 
ителэ. 

11. Биналарныц, корылмаларныц фасадлары курсэтуче билгелэр белэн 
жцЬазландырылырга тиеш. 

12. Урам исемнэре Ьэм йорт номерлары язылган курсэтуче билгелэр, элеге 
Кагыйдэлэр нигезендэ билгелэнгэн урыннарда, Татарстан Республикасыныц 2 
дэулэт телендэ урнаштырыла: 

- жир ослегеннэн 2,5 метр дан да ким булмаган Ьэм 5,0 метрдан да артык 
булмаган биеклектэ; 

- фасадныц тышкы почмагыннан 1,0 метрдан да артык тугел; 
- фасадныц архитектур узенчэлеклэрен исэпкэ алып; 
- фасадныц теп Ьэм ян ягында - фасадныц уц ягында; 
- бердэм горизонталь Ьэм вертикаль кучэрне исэпкэ алып. 
13. Аерым торучы курсэтуче билгелэр (стеллалар) урнаштыру рехсэт 

ителми: 
- Нейтраль булмаган теслэрдэ (соры, кара, керэн яки башка карацгы 

теслэрдэ) Ьэм (яки) табигый булмаган (табигый материаллар га охшатып ясалган) 
материалларда ясау; 

- биеклеге 6,0 метрдан артык тугел; 
- фундаментны бозмыйча; 
- аларны урнаштыру тротуарный норматив кицлеген тарайтса (0,75 м дан 

ким), шулай ук автомобильлэр узып йери торган урыннарда, парковкалар Ьэм 
машиналар туктап тора торган урыннарда; 



- тирэн фундамент булган урыннарда, жир кишэрлеге чиклэрендэ объект 
проектында каралган яшел усентелэр (агачлар, куаклар) урынына утыртылган, 
агач кэуэсэлэреннэн 5,0 м,. 

14. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгелэр, геодезик билгелэр 
урнашкан урыннарны курсэтуче билгелэр биналарныц, сууткэргеч Ьэм 
канализация челтэрлэре коеларыныц цокольлерендэ урнаштырыла. Янгын 
гидрантларын, полигонометрик билгелэр урнашкан урыннарны курсэтуче Ьэм 
геодезик билгелэрне урам исемнэре, йорт номерлары, шулай ук архитектура 
детальлэре, декоратив-сэнгать бизэлеше, пыяла белэн тышланган урыннар, 
капкалар, ишеклэр белэн янэшэ урнаштыру рехсэт ителми. 

15. Курсэтуче билгелэрне чиста Ьэм тезек хэлдэ тотарга кирэк. 
16. Бина, корылмаларныц керу юлларын ишек башлары (козыреклар), 

инвалидлар Ьэм хэрэкэте чикле булган кешелэр ечен уцайлылык тудыручы 
жайланмалар (пандуслар, таяну жайланмалары Ь.б.), чуп савытлары белэн 
ЖиЬазландырырга кирэк. 

Жэяулелэр йери торган теп урыннарда, сэламэтлек саклау учреждениелэре 
Ьэм башка гомуми кулланылышта булган объектлар урнашкан урыннарда, 
инвалидлар Ьэм картлар йортларында баскычларныц авышлыгы 50 промиллдэн 
артык булмаска Ьэм алар пандуслар белэн жиЬазландырылырга тиеш. 

Пандус тайдырмый торган материалдан эшлэнгэн, кытыршы еслекле, 
горизонталь уемнарсыз, булырга тиеш. Пандуслар янында койма рэвешендэге 
киртэлэр булмаган очракта биеклеге 75 миллиметрдан ким булмаган бортиклар 
Ьэм тотыну жайланмалары кую куздэ тотыла. Бордюр пандусыныц авышлыгы 1: 
12 булганда кабул ителэ. Тешу Ьэм мену юлларындагы беренче баскыч 
кырыйларын ачык контраст тестэге буяуларга буярга кирэк. 

Пандусларныц башында Ьэм ахырында булган горизонталь участокларны 
якындагы еслеклэрдэн текстурасы Ьэм тесе белэн аерылып торырлык итеп ясарга 
кирэк. 

Баскычларныц Ьэм пандусларныц ике ягында да 800-920 мм биеклектэге, 
стенадан 40 мм ераклыкта урнашкан тугэрэк яки турыпочмаклы тотынгыч 
жайланмалар кую карала. Баскычлар 2,5 метрдан кицрэк булган очракта уртада 
аеруп торучы тотынгыч жайланмалар кую куздэ тотыла. Тотынгыч 
жайланмаларныц озынлыгы, ике яктан да, 0,3 метрга озынрак итеп урнаштырыла. 
Тотынгыч жайланмаларныц конструкциясе кул белэн тимергэ тотынмаслык итеп 
эшлэнелергэ тиеш. 

Киртэ булып торырлык пандус конструкциялэр булмаган очракта, биеклеге 
75 мм ким булмаган, бортиклар ясау куздэ тотыла. 

17. Керу юлларын, бина, корылмаларныц фасадларын яцарту яки узгэтеп 
ясау эшлэрен проектлаганда Ьэм эксплуатациялэгэндэ тротуарлар Ьэм норматив 
кицлеге минималь булган тортуарлы урам юллары челтэрлэре зоналарында якын-
тирэ территориягэ караган тротуарларда жицел конструкцияле керу юллары 
элементларын (баскычлар, пандуслар, ишек теплэре, яшеллэндеру) ясау тыела. 

18. Кыш айларында биналарныц хужалары Ьэм башка хокукый затлар, шулай 
ук купфатирлы йортлар каршында оештырылган идарэче оешмалар тарафыннан 



тубэлэрне кардан, бозланулардан, боз сецгелэреннэн вакытында чистарту эшлэре 
оештырыла. Кар катламы 30 см, э температура 0 яки аннан да югарырак булганда 
10 см калын булмаска тиеш. 

Тубэлэрне кардан чистарту эше жэяулелэр йери торган якта башкарылса, 
махсус киртэлэр куеп, барлык саклану чараларын куреп, кеннен якты вакытында 
гына алып барылырга тиеш. Тубэдэн жэяулелэр Ьэм машиналар йери торган 
юлларга тешерелгэн кар Ьэм бозлар тиз арада чистартып алынырга тиеш. 

19., Тубэлэрдэн кар Ьэм боз тешерелгэндэ, боз сецгелэреннэн чистарту 
эшлэре вакытында агач Ьэм куакларны, электр чыбыкларын, яктылык Ьэм 
телефон чыбыкларын, юл билгелэрен, юл буендагы светофорларны, киртэлэрне, 
юл курсэтуче ждйланмаларны, декоратив бизэклэу Ьэм инженер элементларын 
саклау ечен барлык шартлар да тудырылырга тиеш. Алда курсэтелгэн 
элементларга зыян китерелгэн очракта, алар тубэлэрне чистартучылар Ьэм зыян 
салучы затлар тарафыннан уз акчаларына, яцадан торгызыла. 

20. Бина Ьэм корылмаларныц тубэлэре, жэяулелэр Ьэм жэяулелэр йери торган 
юлларга тубэдэн су акмаслык итеп, су агу юллары белэн тээмин ителгэн булырга 
тиеш. Улаклар, воронкалар Ьэм су агу торбалары узара тыгыз тоташтырылган Ьэм 
жыелган су агымын уткэрелерлек булырга тиеш. Жэяулелэр йери торган юллар 
ягына чыгучы су агу торбалары жэяулелэр йери торган юлныц кырыена кадэр 
чыгарылырга тиеш. 

21. Шэхси торак йортларныц милек хужалары (яки) яллап торучылар (алга 
таба - торак йорт хужалары), закон буенча яки килешену буенча башкалар 
булмаган очракта: 

- ейнец фасадын, рэшэткэлэрен (коймаларын), шулай ук йорт чиклэрендэ 
урнашкан башка корылмаларныц тиешле хэлдэ булуын тээмин итэлэр, уз 
вакытында ремонт Ьэм буяу эшлэрен башкаралар; 

- Татарстан Республикасыныц теллэр турындагы законы нигезендэ торак йорт 
диварында урам атамасы, йорт номеры ике дэулэт телендэ курсэтлгэн 
табличкалар булдыруны Ьэм аларныц тезек хэлдэ булуын тээмин итэлэр; 

- уз хужалыгы рэшэткэлэренец биеклеген, тышкы кыяфэтен Ьэм тесен 
вэкалэтле органнар белэн килешенеп ясыйлар. 

V. Жир кишэрлеклэрен, юлларны карап торуга гомуми талэплэр. 

1. ЖИР кишэрлеклэрен, юлларны карап торуга тубэндэгелэр керэ: 
- жир кишэрлеген чуптэн, яфраклардан, кар Ьэм боздан (бозланудан) 

арындыру Ьэм санитар-гигиеник чистарту; 
- гражданнар, оешмалар, шэхси эшмэкэрлэр эшчэнлеге нэтижэсендэ 

барлыкка килгэн каты кенкуреш калдыкларын, зур габоритлы Ьэм башка 
житештеру, куллану калдыкларын жыю Ьэм тугу; 

- утыртылган яшел усентелэрне саклау Ьэм аларны карап тору; 
- машиналар йери торган юлларны, куперлэрне, урамнарны, тротуарларны, 

тыкрыкларны, жэяулелэр йери торган урыннарныц еслеклэрен бозлавыкка 
каршы материаллар белэн эшкэрту; 



- карны, бозны (бозлы кар катламнарын) жыештыру, себеру Ьэм тугу; 
- контейнер ечен мэйданчыкларны, чуп савытларын, эскэмиялэрне, кече 

архитектура формаларын Ьэм башкаларны кую, чиста Ьэм техник яктан тезек 
хэлдэ тоту; 

- яцгыр Ьэм эрегэн кар суларын агызуны жайлау; 
- Ьаваны тузаннан арындыру Ьэм дымландыру ечен территориядэ су 

сиптеру; 
- коммуналь хезмэт курсэтуче, инженер коммуникациялэрен 

(корылмаларны), юллар, куперлэр, жэяулелэр ечен юл аша чыгу урыннарын 
тезегэннэн, реконструкциялэгэннэн, тезеклэндергэннэн Ьэм башка терле казу 
эшлэре алый барганнан соц бозылган тезеклэндеру элементларын торгызу; 

- жир кишэрлеге чиклэрендэ урнаштырылган коймаларны карап тору, шул 
исэптэн ишелгэн (сутелгэн, сутелэчэк) биналар, корылмалар янында коймалар 
кую Ьэм аларны карап тору, территориягэ чит кешелэргэ керу, рехсэтсез 
кенкуреш калдыкларын жыю урыннары ясау мемкинлеген булдырмау, шулай ук 
вакытында пычрактан, кардан Ьэм информацион-басма продукциядэн чистартып 
тору 
-чуп улэннэре, шул исэптэн Сосновский борщевигын юк итэргэ;. 

2. Юлларны карап тору эше муниципаль сату нэтижэлэре буенча, элеге 
эшлэрне башкаруга карата уткэрелгэн бэйгедэ жицгэн оешма тарафыннан 
башкарыла. 

3. Юлларны карап торуга тубэндэгелэр керэ: 
- Юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, кварталлар 

арасындагы юлларны тезеклэндеру; 
- тротуарларны (жэяулелэр йори торган юлчыкларны) Ьэм машиналар 

йери торган юлларны, ясалма юл корылмаларын пычрак, чуп, кар Ьэм боздан 
(бозлыклардан) арындыру; 

юл еслеклэренэ су сибу Ьэм аларны юуу. 
- газоннарны Ьэм яшел усентелэрне карап тору; 
- урамдагы утларныц, тоташтыру челтэре баганаларын тезэту; 
- кузэту Ьэм яцгыр сулары агып китэ торган коеларны ясау, тезеклэндеру 

Ьэм чистартып тору; 
- коймаларны, рэшэткэлэрне, турникетларны, кече архитектура 

формаларын кую, тезеклэндеру Ьэм ел саен буяу. 
Хосусый торак йорт милекчелэре (яки) яллаучылар (алга таба - торак 

йортлар хужалары), эгэр законда яки килешудэ башка затлар каралмаган булса: 
- йорт яны территориясеннэн чистартылган карны транспорт йерешен 

тээмин итэрлек, юл хэрэкэтендэ катнашучыларга кузэтуне сакланырлык, 
машиналар йеру елеше тараймаслык итеп, инженерлык коммуникациялэренэ Ьэм 
корылмаларына, жэяулелэргэ утеп керу мемкинлеге калдырып Ьэм яшел 
усентелэрнец сакланышы тээмин итеп жыялар; 

- бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэ узэклэштерелгэн канализация 
булмаса, санитар нормалар нигезендэ уз канализациялэрен, чупбазын, бэдрэф 
урнаштыралар, аларны даими рэвештэ чистарталар Ьэм дезинфекциялилэр; 



- йорт янында ускэн улэннэрне чаптыралар; 
- билгелэнгэн тэртип нигезендэ каты кенкуреш Ьэм зур габаритлы 

калдыкларны вакытында жыюны Ьэм чыгаруны тээмин итэлэр. 
5. Шэхси торак тезелеше территориясендэ рехсэт ителми: 
- йорт билэмэлэрендэ Ьэм алар янэшэсендэге территориялэрдэ яфракларны, 

телэсэ нинди калдыкларны Ьэм чуп-чарны яндыру; 
- кумер, тара, утын, зур габаритлы калдыкларны, тезелеш материалларын, 

ждтештерелгэн продукцияне, шул исэптэн авыл хужалыгына караган (печэн, 
салам, тирес), чималны, жиЬазларныйорт билэмэсе территориясеннэн читтэ 
урнаштыру; 

- йорт билэмэлэреннэн читтэ транспорт чараларын юу; 
- элеге территориянец машиналар йери торган елешлэрендэ махсус 

транспорт Ьэм жыештыручы техниканьщ утеп йеруен кыенлаштыра торган 
киртэлэр урнаштыру; 

- йорт билэмэлэреннэн читтэ сутелгэн (тезек булмаган) транспорт 
чараларын саклау; 

- йек транспортын Ьэм тагылмаларны, шулай ук башка махсус техниканы 
(тракторлар, узйерешле машиналар) милекче ихатасыннан яки транспорт 
чараларын урнаштыру ечен махсус билгелэнгэн оешма предприятиелэрнец 
территориясеннэн читтэ булган урыннарда калдыру; 

- якын-тирэ территорияне телэсэ нинди калдыклар белэн чуплэу. 
6. Физик Ьэм юридик затларга, оештыру-хокукый формалары нинди булуга 

карамастан,юл хэрэкэтендэ катнашучыларга кузэтуне кыенлаштырып, транспорт 
йерту ечен киртэ тудырып, юл йеру елешен таратып, юл хэрэкэте иминлегенэ 
куркыныч тудырып,юлланыц машиналар йеру елешенэ кар кертлэре ею, чуп-чар 
Ьэм кенкуреш калдыкларын чыгару тыела . 

VI. Техник элемтэ чараларын, тышкы яктырту объектларын, кече 
архитектура формаларын, милли объетларны карап торуга гомуми талэплэр 

1. Биналарны инженер-техник яктан тээмин итугэ каралган элемтэ 
челтэрлэре, телевидение, радио, Интернет Ьэм башка шуна охшаш челтэрлэрнен 
чыбыкларын жир асты (траншея, каналлар, тонельлэр) буйлап керту. 

2. Биналарга тышкы коммуникациялэрне башка юллар (Ьава буйлап, жир 
естеннэн) керту, ж;ир астыннан керту мемкинлеге булмаганда, эксплуатациялэуче 
оешмалар тарафынна тиешле техник шартлар тудырылганда гына рехсэт ителэ. 

3. Милек хужалары техник элемтэ чараларын (чыбыкларны, чыбыкларны 
беркету жайланмаларын, булеп таратучы Ьэм муфталы тартмаларны Ьэм 
башкаларны), шулай ук шулар ярдэмендэ тоташтырылучы техник чараларныц 
тиешле халэттэ булуын (езелулэр Ьэм /яки саклаучы тышлыгы булмавын, буявы 
кубуын булдырмау, кугэрекле Ьэм /яки механик бозыклар булмавын, 
чыбыкларньщ салынып тешмэве Ьэм /яки аларньщ яктылык Ьэм ут 
баганаларына) чорналмаган булуын) карап торалар. 

4. Урамнар, юллар, мэйданнар, жэяулелэр йери торган тротуарлар, торак 



кварталлар, йортлар, предприятие, учреждение, оешма территориялэре 
тэулекнец карацгы вакытында яктыртылырга тиеш. 

Урамнарда, юлларда, мэйданнарда, микрорайон территориялэрендэ, торак 
йорт подъездлары янында ут, кич белэн (эцгер-мецгер вакытында) табигый 
яктылык дэрэжэсе 20 лк булганда, кабызыла, э сундеру - иртэге вакытларда, 
яктылык 1 Олк дан югарырак булганда, башкарыла. 

5. Гамэлдэн чыккан, составында терекемеш булган лампалар махсус шул 
макет ечен билгелэнгэн булмэлэрдэ сакланырга Ьэм аларны утильлэштеруче 
предприятиялэргэ озатылрга тиеш. Алда куреэтелгэн лампаларны чуплеклэргэ 
яки чуп эшкэртуче заводларга озатылырга тиеш тугел. 

6. Тышкы яктырту жайланмаларыньщ тимер баганалары, кронштейннары 
Ьэм башка элементлары чиста халэттэ тотылырга, кэкрэйгэн булмаска, 
кугэрексез булырга Ьэм милек хужалары тарафыннан (хужалар, кулланучылар) 
кирэк булган саен, лэкин еч елга бер тапкырдан да кимрэк булмыйча, буялырга, 
карап торы л ыр га тиеш. 

7. Урамдагы, йортлар янындагы яктырту жайланмаларын карап тору, 
ремонтлау Ьэм бердэм тышкы яктырту системасына тоташтыру эшлэрен, 
муниципаль сатып алу нэтижэлэрен урнаштырган, элеге эшлэрне эшлэргэ рохеэт 
алу максатыннан уткэрелгэн, бэйгедэ жицгэн вэкалэтле орган яки 
специальлэшкэн оешма тарафыннан алып барыла. 

Торак йортларныц тапшыру булгечлэренэ тоташтырган йорт яны утларын 
карап тоту Ьэм ремонтлау идарэче оешмалар тарафыннан башкарыла. 

Тышкы яктырту жайланмалары эшендэ барлыкка килгэн, электр уткэргечлэре 
©зелу яки терэк баганаларга зыян китеру белэн бэйле бозылулар, билгеле булгач 
ук, кичекмэстэн тозэтелергэ тиеш. 

8. Электр чыбыкларын, кабельлэрне рехеэтеез, уз белдегец белэн, тышкы 
яктылык челтэрлэренэ Ьэм жайланмаларына тотоштыру рехсэт ителми. 

9. Тышкы яктырту объектлары яки тышкы яктырту чаралары белэн 
ЖиЬазландырылган объектларныц милекчелэре (хужалары), шулай ук тышкы 
яктырту объектларына (чараларына) хезмэт итуче оешмалар: 

- урамнарны, юлларны тиешенчэ яктыртуны, баганаларныц Ьэм 
яктырткычларныц, яктырту жайланмаларыньщ сыйфатын кузэтеп торалар, 
бозылган яки зыян кургэн очракта вакытында ремонт ясыйлар; 

- яктыртуны, шул исэптэн билгелэнгэн тэртип нигезендэ, архитектур 
яктырту утларын кабызуны Ьэм сундеруне тээмин итеп торалар; 
- тышкы яктырту утларын кую, карап тоту, урнаштыру Ьэм эксплуатациялэу, 
шулай ук рэсмилэштеру кагыйдэлэрен утилэр; 
- тышкы яктырту фонарьларын уз вакытында алмаштыралар. 

Аерым яктырткычларныц, яктылык чыганакларыныц, тезексез булуы билгеле 
булгач яки тезексезлек турында хэбэр алынганнан соц, торгызу срогы 10 
тэулектэн артмаска тиеш. 

10. Кече архитектура формаларына декоратив-сэнгать бизэлеше 
элементлары (скульптуралар, аерым торучы инсталяциялэр), аерым торучы 
курсэтуче билгелэр (стеллалар), мобиль Ьэм вертикаль яшеллэндеру ечен кирэкле 



жайланмалар, су жайланмалары, муниципаль жиЬазлар, жирлек 
территориясендэге коммуналь-кенкуреш Ьэм техник жиЬазлар керэ. 

11. Кече архитектура формаларын карап тору участокларыныц хужалары 
тарафыннан, гомуми файдалануда булган территориядэ урнашкан жир 
кишэрлеклэре чиклэрендэ - вэкалэтле орган тарафыннан муниципаль сатып алу 
нэтижэлэре буенча элеге эш терлэрен уздыруга конкурс откан оешма белэн 
килешу нигезендэ тээмин ителэ. 

12. Кече архитектура формалары хужалары: 
кече архитектура формаларыныц чиста Ьэм тезек хэлдэ булуын карап 

торалар; 
- язгы чорда аларны иске буяулардан, кугэреклэрдэн арындыралар, 

юдырталар, яцартып буйыйлар, шулай ук ватылган элементларын яцаларга 
алмаштыралар; 

- кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук алар янына килу 
юлларын кардан, боздан Ьэм бозлавыклардан чистарталар; 

- шома еслекле киртэ куеп комлыклар урнаштыралар Ьэм андагы комны 
елга бер тапкырдан да сирэк булмыйча алмаштыралар; 

- хужалык мэйданчыкларында Ьэм ял мэйданчыкларында урнаштырылган 
балалар Ьэм спорт жиЬазларыныц конструктив элементлары ныклыгын, 

ышанычлылыгын Ьэм куркынычсызлык талэплэренэ туры килуен кузэтеп 
торалар; 

- фонтаннар эшлэгэн чорда су еслеген чуптэн кон саен чистартып торалар; 
13. Рехсэт ителми: 
- кече архитектура формаларын теп билгелэнеше буенча 

кулланмау (балалар ечен ясалган уен мэйданчыкларында елкэннэргэ ял иту, 
спорт мэйданчыкларында керлэр киптеру Ьэм башкалар.); 

- телэсэ нинда мэгълумати-басма продукцияне кече архитектура 
формаларына элу Ьэм ябыштыру; 

- кече архитектура формаларын Ьэм аларныц конструктив элементларын 
вату яки аларга зыян китеру; 

- фонтаннарда су коену. 
14. Стационар булмаган объектларны урнаштыру муниципаль хокукта 

билгелэнгэн тэртиплэр буенча, мондый объектларны урнаштыру схемасы 
нигезендэ гамэлгэ ашырыла. 

Ж и̂р участогын арендалау килешуе срогы чыкканнан соц, стационар булмаган 
объект арендатор тарафыннан сутеп алына, э жир участогы бушатыла Ьэм 
беренчел халэткэ китерелэ. 
- уз эшчэнлеген гамэлгэ ашыру барышында якын-тирэ территориядэге яшел 
усентелэрнец, газоннарныц, бордюр ташларыныц, кече архитектура 
формаларыныц (алар булганда) сакланышын бозмаска 

15. Ваклап сату челтэре объектыныц тышкы габаритлар буенча максималь 
мэйданы - 60 кв. м. булырга тиеш. 

16. Стационар булмаган объектларныц хужалары булган юридик Ьэм физик 
затлар: 



- аларны тезэту Ьэм буяу эшлэрен башкаралар. Ремонт, проект 
документациясе белэн билгелэнгэн карарныц сакланышын, гомуми тышкы 
торыш Ьэм теслэрне куллануны, исэпкэ алып башкарылырга тиеш; 

- якын-тирэ территориядэ ускэн яшел усентелэрнец, газоннарныц, бордюр 
ташларыныц, кече архитектура формаларыныц (алар булганда) сакланышын 
кузэтеп торалар, билгелэнгэн территорияне элеге Кагыйдэлэр белэн билгелэнгэн 
талэплэр нигезендэ карап торалар; 

- стационар булмаган объектлар янында чуп савытлары урнаштыралар, 
чуп савытларын кон дэвамында кирэк булган саен, эмма бер тапкырдан да ким 
булмыйча, чистарталар, елга бер тапкырдан да ким булмыйча аларны буйыйлар; 

17. Рехсэт ителми: 
- стационар булмаган объектлар янына янкормалар, козырьекалар, япма 

корылмалар Ьэм башка проект буенча каралмаган корылмалар тезу; 
- стационар булмаган объектлар янында Ьэм аларныц тубэлэрендэ 

тартмалар, товарлар, детальлэр, башка терле кенкуреш Ьэм житештеру 
характерындагы предметларны жыю, шулай ук стационар булмаган объектларны 
склад максатында файдалану; 

- стационар булмаган объектлар арасында янгынга каршы булдырылган 
ачыклыкларны жиЬазлар, калдыклар белэн каплау; 

- стационар булмаган объектларны газоннарда, мэйданчыкларда (балалар 
ечен, ял иту, спорт белэн шегыльлэну , транспорт стоянкаларында), су уткэру Ьэм 
канализация челтэрлэренец сак зоналарында, торбауткэргечлэр, торак бина 
тэрэзэлэренэ, сэудэ предприятиелэренец витриналарына кадэр - 20 метрдан ким 
булмыйча, агач кэусэсенэ кадэр 3 метрдан ким булмыча урнаштыру. 

VII. Тезелеш эшлэре барган урыннарга гомуми талэплэр. 

1. Тезелеш мэйданчыкларын карап тоту, ремонт, тезелеш Ьэм башка терле 
эшлэр тэмамланганнан соц тезеклэндеру тезуче жилкэсенэ тешэ. 

Тезелеп бетмэгэн, тезелеш эшлэре алып барылмый торган тезелеш 
объектлары тезелеш челтэрлэре белэн ябылган булырга тиеш. 

2. Тезелеш, ремонт Ьэм башка шундый тер эшлэр башланыр алдыннан Ьэм 
эшлэр башкарылган чорда тубэндэгелэрне эшлэргэ кирэк: 

- хокук актлары талэплэренэ туры китереп, тезелеш мэйданчыгы 
территориясенец бетен периметры буенча типлаштырылган коймалар 
урнаштырырга; 

- тезелеш мэйданчыгы коймасыныц гомуми тотрыклылыгын, 
эксплуатацион куркынычсызлыгын тээмин итэргэ; 

- тезелеш мэйданчыгын коймаларныц техник торышын кузэтеп торырга, 
пычрактан, кардан, боздан Ьэм чит язулардан уз вакытында чистартып торырга; 

- тезелеш мэйданчыгы территориясенэ кергэн урында, гамэлдэге тезелеш 
нормалары Ьэм кагыйдэлэре талэплэренэ жавап бирэ торган, тезелеш 
объектыныц мэгьлумат щитын урнаштырырга Ьэм аны тиешле хэлдэ тотарга; 

- жэяулелэр ечен вакытлыча тротуарлар урнаштыруны тээмин итэргэ; 



- тезелеш мэйданы периметры буенча тышкы яктыртуны тээмин итэргэ; 
- тезелеш мэйданчыгыннан каты кенкуреш, зур габаритлы Ьэм тезелеш 

калдыкларын, билгелэнгэн тэртиптэ, чыгаруны оештыруны тээмин итэргэ; 
тезелеш чуп-чарыныц, тезелеш материалларыныц якын-тирэ территориягэ 
элэгуен булдырмаска; 

- эшлэр башкарылган вакытта, гамэлдэге жир асты инженер 
коммуникациялэрен, тышкы яктырту челтэрлэрен, яшел усентелэрне Ьэм кече 
архитектура формаларын саклауны тээмин итэргэ; 

- эшлэр тэмамланганнан сон, эш барышында жимерелгэн Ьэм зыян 
салынган юл катламнарын, яшел усентелэрне, газоннарны, тротуарларны, сезэк 

урыннарны, кече архитектура формаларын яцадан торгызырга. 
3. Тезелеш материаллары, жиЬазлары, автотранспорт Ьэм кучмэ 

механизмнар, ярдэмче биналар, эшчелэрнец Ьэм хезмэткэрлэрнен вакытлыча 
урнашу ечен кенкуреш вагоннары, тезелеш калдыкларыныц транспорт 
партиялэрен вакытлыча саклау Ьэм жыю ечен билгелэнгэн урыннар, тезелеш 
оешмасы проекты нигезендэ, тезелеш мэйданнары чиклэрендэ урнаштырыла. 

VIII. Авыл жирлеге территориясен бэйрэмчэ (вакыйгаларга карата) 
бизэугэ гомуми талэплэр 

1.Авыл жирлеге территориясен бэйрэмчэ (вакыйгаларга карата) бизэу 
дэулэти Ьэм жирле бэйрэмнэр вакытында, истэлекле, мэдэни, спорт чаралары 
белэн бэйле башка тантаналы чаралар уткэру кеннэре (алга таба - бэйрэм кеннэре 
Ьэм чаралар уткэру кеннэре) вакытында башкарыла. 

Чарага бэйле рэвештэ бэйрэмчэ (вакыйгаларга карата) бизэлеш афишалар, 
паннолар урнаштыру, декоратив элементлар Ьэм композициялэр куюны, шулай 
ук бэйрэмчэ (вакыйгаларга карата) яктырткычлар (яктылык гирляндалары Ьэм 
элементлары, сеткалар, кулэмле яктылык композициялэре, яктылык 
проекциялэре Ьэм башкалар) куюны уз эченэ ала. Бэйрэмчэ (вакыйгаларга 
карата) бизэлеше конструкциялэре аерым торучы Ьэм (яки) бинаныц 
фасадындагы конструкциялэр рэвешендэ урнаштырылырга мемкин. 

Авыл жирлегенен жирле узидарэ органнары предприятие Ьэм оешма 
житэкчелэре белэн берлектэ бэйрэмгэ карата предприятие, оешмаларныц 
витриналарын, аларньщ фасадларын бизэу урыннарын Ьэм кулэмнэрен 
бил гели л эр. 

Торак пунктларньщ бэйрэм Ьэм тематик бизэлешен монтажлау Ьэм 
демонтажлау кулэмнэре Ьэм сроклары муниципаль хокукый актлар белэн 
раслана. 

Мэдэни мирас объектларында, шулай ук аларныц территориялэрендэ Ьэм 
мэдэни мирас объектларын саклау зоналарында бэйрэмчэ Ьэм тематик 
бизэлешлэрне монтажлау, уз компетенциясе кысаларында Ьэм гамэлдэге 
законнар нигезендэ, мэдэни мирас объектларын саклау буенча Татарстан 
Республикасы Комитеты белэн килештерелергэ тиеш. 



Бэйрэмчэ (вакыйгаларга карата) бизэлеш элементларын ясаганда Ьэм 
урнаштырганда юл хэрэкэтен жайга салучы техник чараларыны урыныннан 
алырга, зыян салырга Ьэм аларны куз куременэ комачауларлак итеп куярга 
ярамый. 

Бэйрэмчэ (вакыйгаларга карата) бизэу элементларын кую, кулланылыш 
вакытында эйлэнэ-тирэдэгелэр ечен куркынычсызлык талэплэренэ жавап 
бирерлек булуын тээмин итэлэр. 

2 Объектларныц бэйрэм Ьэм тематик бизэлеше бэйрэм кененэ кадэр 5 кен 
кала, э Яца елга - 20 нче декабрьгэ кадэр билгелэнэ. 

3. Россия Федерациясенец Дэулэт флагын, Татарстан Республикасы флагын, 
Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре флагларын бэйрэмчэ 
бизэлештэ Ьэм башка чараларда куллану «Россия Федерациясе Дэулэт флагы 
турында» 2000 нче елныц 25 нче декабрендэге 1-ФЗ номерлы Федераль 
конституциячел Законда, «Татарстан Республикасыныц дэулэт символлары 
турында» 1999 нчы елныц 14 нчы июлендэге 2284 нче номерлы Татарстан 
Республикасы Законы, Муниципаль хокукый актлар белэн каралган тэртиптэ 
гамэлгэ ашырыла. 

4. 22 нче июньдэ уткэрелэ торган Хэтер Ьэм кайгы кенендэ Россия 
Федерациясе Президентыныц, 1996 нчы елныц 8 нче июнендэге 857 нче номер 
белэн кабул ителгэн, «Хэтер Ьэм кайгы коне турында» Указы нигезендэ, Россия 
Федерациясе дэулэт флаглары тешерелэ. 

5. Массакулэм чаралар алдан расланган программалар нигезендэ, расланган 
вакытта Ьэм билгелэнгэн урыннарда гына уткэрелэ. Мондый чаралар уткэргэндэ 
аларны оештыручылар чаралар уткэру урынын Ьэм барлыкка килгэн зыянны, 
бозылуларны тезеклэндеруне тээмин итэлэр. 

IX. Жирлек территориясен жыештыру Ьэм карап тотуга 
гомуми талэплэр 

1. Авыл жирлеге территориясен жыештыру Ьэм карап тоту тубэндэгечэ 
башкарыла: 

1) жэйге чорда - 15 апрельдэн 14 октябрьгэ кадэр; 
2) кышкы чорда-15 октябрьдэн 14 апрельгэ кадэр. 
Элеге срокларга, Ьава шартларына бэйле рэвештэ, жирлек башкарма 

комитеты тарафыннан тезэтмэлэр кертелергэ мемкин. 
Жирлек территориясен карап тоту Ьэм жыештыру махсус оешмаларны жэлеп 

иту юлы белэн жирле бюджет акчалары хисабына башкарыла. 
2. Авыл жирлеге территориясен чистарту жирлек территориясен карап тоту, 

жыештыру буенча системалы эшлэр башкару юлы белэн, шулай ук жирлек 
Башкарма комитетыныц хокукый актлары нигезендэ каралган массакулэм 
чаралар (емэлэр) уткэру юлы белэн башкарыла. 

3. Дэйге чорда авыл жирлеге территориясен жыештыру (коры Ьава 
шартларында су сибу), урам-юл челтэре объектларыныц Ьэм ясалма еслекле 
башка территориялэрнец тузан Ьэм пычракларын юу, барлык территориядэн чуп-



чар ж;ыю, гомуми файдалануда булган территориялэрдэ улэнне даими рэвештэ 
чабу (улэн биеклеге 15 см дан артык булса), ел саен, 1 июньгэ кадэр, кече 
архитектура формаларын, бакча Ьэм урам жиЬазларын, чуп савытларын, спорт 
Ьэм балалар мэйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу, яфраклар 
коелган чорыда, тэулегенэ бер тапкыр, яфракларны жыю Ьэм чыгару аша 
башкарыла. 

Жыелган Ьэм себереп алынган чуп-чар, чабылган улэн, ботаклар билгелэнгэн 
талэплэргэ туры китереп чыгарылырга тиеш. 

Агачлардан яфраклар коелу чорында жыелган яфракларны, жылы яратучы 
усемлеклэрне жылыту очракларыннан тыш, агач Ьэм куаклар астына жыю тыела. 

4. Гомуми кулланыштагы территорияне жыештыру кышкы чорда уз эченэ 
юл катламнарын Ьэм тротуарларны кардан, боз катламнарын Ьэм чуп - чардан 
чистартуны; жэяулелэр йери торган урыннарга ком сибуне, юл еслэрен 
бозлавыкка каршы материал белэн эшкэртуне, язгы чорда карны йомшартып 
эрегэн кар суларын агызу эшлэрен оештыруны ала. 

Жирлек территориясендэ башкарыла торган чистарту эшлэренец технологиясе 
Ьэм режимнары, Ьава шартларына бэйсез рэвештэ, транспорт чаралары Ьэм 
ж;эяулелэрнец тоткарлыксыз хэрэкэтенэ комачаулык итэргэ тиеш тугел. 

Автомобильлэр йори торган юллардан Ьэм аныц янэшэсендэге тротуарлардан 
чистартылган кар киц урамнарда Ьэм мэйданнарда аерым полосага, юл аслары 
булган очракта юл асларына, калган урамнарда юл кырыйларына (юл йеру 
елешенец кицлегенэ карап, урамныц бер яки ике ягына да) ж;ыела Ьэм кертлэргэ 
салына. Кар кертенец кицлеге 2 метрдан артмаска тиеш; 

Жэяулелэр йери торган юллардан чистартып алынган чиста, йомшак карны, 
ишегалларыннан жыела торган карны да кертеп, яшел усентелэрнец сакланышы 
Ьэм эрегэн кар сулары агып китешен тээмин иту шарты белэн, яшеллэндерелгэн 
территориялэрдэ жыярга рехсэт ителэ. 

Тротуарларда, жэмэгать транспортын кетэ торган тукталышларда, 
ишегалларында Ьэм башка жэяулелэр йери торган урыннарда Ьэм яшел усентелэр 
утыртылгын территориялэрдэ бозлавыкка каршы реагент сыйфатында техник тоз 
Ьэм сыек хлорлы кальций кулланырга рехсэт ителми, шулай ук билгелэнгэн 
тэртиптэ килешенмэгэн урыннарга кар чыгарырга Ьэм скларга рехсэт ителми; 

5. Жирлек территориясендэ тубэндэгелэр рехсэт ителми: 
- урамнарны, мэйданнарны, яшел усентелэр булган участокларны, 

газоннарны, пляжларны Ьэм гомуми файдалануда булган башка территориялэрне 
чуплэргэ; 

грунт, чуп-чарны, коела торган тезелеш материалларын, жицел 
тартмаларны, киселгэн агачларны, брезент яки юлларны пычратуга юл куймаслык 
итеп башка материал белэн капламыйча бер урыннан икенче урынга кучеру, 
шулай ук юлга, тротуарлага, юл кырыйларына яки юл янындагы газон 
полосасына тугелу мемкинлеген булдырмаучы чаралар курмичэ тезелеш 
катнашмаларын Ьэм эретмэлэрне (шул исэптэн цемент-ком эремэсен, известь, 
бетон катнашмаларын) транспортларга; 



- жирлэу урыннарыннан читтэ булган гомуми файдалану территориялэрендэ 
мемориаль кабер ташлары урнаштыру; 

- шул максатлар ечен каралмаган урыннарда транспорт чараларын юу, 
чистарту, Ьэм аларга техник хезмэт курсэту; 

- биналарны Ьэм корылмаларны, Ьэйкэллэрне, мемориаль такталарны, 
агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын Ьэм башка тезеклэндеру 
элементларын >кимерергэ, аларга зыян китерергэ, шулай ук аларны уз белдегец 
белэн уз,гэртеп ясау, узгэртеп кору Ьэм башка урынга кучеру; 

мэгьлумати-басма продукцияне, жэмэгать транспортын кету 
тукталышларында, йорт диварларында, баганаларда, рэшэткэлэрдэ (койма) Ьэм 
башка бу максатлар ечен каралмаган объектларда, язу, ясау, ябыштыру Ьэм элу; 

- жирлек территориясендэ, шул исэптэн урман жирлэре, су фонды жирлэре, 
авыл хужалыгы ечен билгелэнгэн жирлэр территориясендэ, шул максатлар ечен 
махсу билгелэнгэн урыннардан башка, кенкуреш, тезелеш чуп-чарын, 
житештеру калдыкларын, тартмаларны, агач калдыкларын, яфраклар, кар, сыек 
кенкуреш калдыкларын ташлау рехсэт ителми; 
- йек транспортын Ьэм тагылмаларны, шулай ук башка махсус техниканы 
(тракторлар, узйерешле машиналар)милекче ихатасыннан яки транспорт 
чараларын урнаштыру ечен махсус билгелэнгэн оешма предприятиелэрнец 
территориясеннэн читтэ булган урыннарда, бистэ эчендэге юл читлэрендэ, 
пляжларда, ял иту урыннарында, саклау зоналарында, яшеллэндерелгэн 
территориялэрдэ калдыру 

- куркыныч йеклэрне (бензин, газ) ташу ечен билгелэнгэн махсус техника Ьэм 
куркыныч тудыручы башка техникага керу Ьэм туктау(иек тияу Ьэм бушату, 
билгелэнгэн урыннарына баручы транзит юлларыннан тыш,,). 

6. Рохсэтсез урыннарда калдыклар ташлаган затлар уз акчалары хисабына 
элеге территорияне чистарталар Ьэм жыештыралар, э кирэк булганда - жир 
кишэрлеген рекультивациялилэр. 

20 тэулек эчендэ мондый зат табылмаган булса, калдыкларны жыю Ьэм 
территориялэрне рекультивациялэу элеге территорияне жыештыру ечен жаваплы 
оешмалар тарафыннан башкарыла. 

7. Билгелэнгэн тэртиптэ элеге эшлэр ечен бирелмэгэн Ьэм муниципаль 
милектэ булган жир кишэрлеклэрендэ (территориялэрдэ) барлыкка килгэн 
чуплеклэрне бетеру эше вэкалэтле орган тарафыннан тээмин ителэ. 

8. Машиналар йери торган юллар бетен кицлегенэ терле тердэге пычрактан 
арындырылган Ьэм тулысынча чистартылган булырга тиеш. Ж а̂йга салу 
линиялэре белэн билгелэнгэн кучеш, резерв полосалар ком Ьэм вак чуп-
чарлардан даими рэвештэ чистартылырга тиеш. Машиналар йери торган юл 
елешен юу вакытында су агымы белэн тротуарларга, газоннарга, жэмэгать 
транспортын кету тукталышларына, бина фасадларына, сэудэ объектларына Ьэм 
башка объектларга якын урнашкан урыннарга чуплэрне юып тешеру рехсэт 
ителми. 

9. Юл буенда урнашкан чуп савытлары кененэ бер тапкырдан да ким 
булмыйча, тукталыш мэйданчыкларында кенгэ ике тапкыр чистартыла. 



10. Ваклап сату базарлары (алга таба - базар) Ьэм аныц янэшэсендэге 
территориядэ теп жыештыру эшлэре базар ябылганнан соц башкарыла. Кендез 
каты кенкуреш калдыклары белэн тулган чуп савытларын чистарту эшлэре 
башкарыла. Елныц жэйге чорында базар территориясендэ мэжбури рэвештэ 
атнага бер тапкыр дымлы жыештыру башкарыла. 

Базар территориясендэ Ьэм аныц янында урнашкан оешмаларга, сэудэ Ьэм 
кенкуреш хезмэте курсэту предприятиелэренэ, киоскларга, сэудэ палаткаларына 
Ьэм павильоннарга, кенкуреш калдыкларын чыгару Ьэм урнаштыру буенча 
хезмэтлэр курсэтугэ килешу тезмичэ генэ, эшчэнлек алып барырга рехсэт 
ителми. 

Башка сэудэ мэйданчыкларын, стационар булмаган ваклап сату челтэре, 
социаль-мэдэни билгелэнештэге объектлар территориялэрен жыештыру, елныц 
жылы вакытында, алар ябылганнан соц, мэжбури алдан су сибеп башкарыла. 
Жыештыру эшлэре кен дэвамында да башкарыла. Кендэлек кенкуреш 
калдыкларын даими чыгару тээмин ителэ. 

Билгелэнмэгэн урыннарда сэудэ иту тыела. 
Урам сэудэсе, шул исэптэн сезонлы сэудэ, жирле узидарэ органнары белэн 

килешу шарты белэн махсус билгелэнгэн урыннарда гына рехсэт ителэ. 
Сезонлы сэудэ тэмамланганнан соц урамнарда, мэйданнарда Ьэм башка 

урыннарда кучмэ арбалар, эржэлэр, башка сэудэ жиЬазлары Ьэм сэудэдэн соц 
чистартылмаган территорияне калдыру тыела. 

11. Ял иту Ьэм кешелэр куплэп жыела торган барлык территориялэр дэ, 
пляжлардан тыш, каты катламлы еслек яки улэн Ьэм яшел усентелэр ускэн жир 
булырга тиеш; 

Кешелэр куплэп йери Ьэм ял итэ торган урыннарда жиЬазландырылган Ьэм 
эшли торган бэдрэф кабиналары урнаштырылырга Ьэм алар бэдрэфлэрне 
урнаштыру Ьэм карап тоту талэплэрнэ жавап бирергэ тиеш. 

Ял иту Ьэм кешелэр куплэп жыела торган урыннарныц территориялэрендэ 
яшеллэндеру участокларын чэчэк тутэллэре, газоннар, аерым, теркемлэп, рэтлэп 
утыртылган усентелэр Ьэм яшеллэндерунец башка мобиль формалары рэвешендэ 
проектларга кирэк; 

Каты кенкуреш калдыкларын чыгару Ьэм урнаштыру буенча хезмэтлэр 
курсэтугэ килешу тезмичэ пляж ачу рехсэт ителми. 

Ял иту урыннары территориялэрендэ яки кешелэр куплэп жыела торган 
урыннарда урнашкан фонтаннар, буалар, елга ярлары, пычранган саен, 
чистартылырга тиеш. 

12. Халык куплэп ял итэ торган урыннарныц территориялэрендэ рехсэт 
ителми: 

- территорияне житештеру Ьэм куллану калдыклары белэн пычратырга; 
- автотранспорт чараларын юарга Ьэм ремонтларга, файдаланылган ягулык-

майлау сыеклыкларын агызырга; 
- газоннарга, табигый Ьэм ясалма яшеллэндеру объектларына зыян китерергэ; 
- кече архитектура формаларына зыян китерергэ Ьэм аларны билгелэнгэн 

урыннарыннан кучереп куярга; 



- естэллэрдэ Ьэм эскэмия артларында утырырга; 
- законсыз рэвештэ автотранспорт чараларыныц тулэуле парковкаларын 

оештырырга; 
- стационар булмаган объектларны килешенулэрсез урнаштырырга; 
- тротуарларныц асфальт-бетон еслеген, якын-тирэдэге яшел зоналарныц Ьэм 

территориялэрне тезеклэндерунец башка элементларыныц бетенлеген бозарга; 
- каты кенкуреш калдыкларын, идарэче оешмалар белэн калдыкларны 

урнаштыру турында килешу теземичэ, халыктан каты кенкуреш калдыклары 
жыю ечен билгелэнгэн контейнерларга салырга; 

- тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар Ьэм башка 
жайланмалар урнаштыру юлы белэн тротуарларны рехсэтсез капларга; 

- учак кабызырга, шул исэптэн ачык уттан файдалануны куздэ тоткан чаралар 
уткэрергэ, мангаллар Ьэм ачык ут ярдэмендэ ризык эзерлу ечен башка 
жайланмалар кулланырга. 

13. Йорт яны территориясен карап тоту уз эченэ тубэндэгелэрне ала: 
- даими жыештыру; 
- кое капкачларын, коеларны, су юлларын, ябык су агу торбаларын ремонтлау 

Ьэм чистарту. 
- инженерлык челтэрлэренец кузэту коеларына, янгын вакытында су белэн 

тээмин иту чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга Ьэм башкаларга) 
тоткарлыксыз якын килу мемкинлеген тээмин иту; 

- каты кенкуреш Ьэм зур габаритлы калдыкларны жыю Ьэм чыгару; 
- яшеллэндеру Ьэм утыртылган яшел усентелэрне карап тору; 
- кече архитектура формаларын карап тору, чираттагы Ьэм капиталь ремонт 

ясау. 
Куп фатирлы йортныц йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны 

территориясе) тубэндэге тэртиптэ жыештырылырга тиеш: тротуарларны, 
жэяулелэр юлларын (бозлавык Ьэм тайгак булган очракта - ком сибу), э аннары 
ишегалды территориялэрен жыештыру. 

Идарэче оешмалар тубэндэгелэрен тээмин итэлэр: 
- йорт яны территориялэрен атна саен Ьэм кен дэвамында чистарту -

чисталык саклау; 
- каты кенкуреш калдыклары ечен контейнерлар урнаштыру; 
- расланган график нигезендэ каты кенкуреш Ьэм зур габаритлы калдыкларны 

чыгару; 
- контейнерларны (бункерларны) Ьэм контейнер мэйданчыкларын, аларга 

керу урыннарын чисталыкта Ьэм тезек хэлдэ тоту; 
- подъездларга керу юлларында эскэмиялэр, чуп савытлары кую; 
- территорияне сезонлы эксплуатациялэугэ эзерлэу, шул исэптэн канауларны 

чистартып тоту, кар суларын люкларга агуны тээмин иту; 
- тайгак урыннарны комлы катнашмалар белэн эшкэрту; 
- яшел усентелэрне Ьэм газоннарны саклау, квалификацияле карау; 
- тышкы яктырту чараларыныц тезеклеген Ьэм карацгы тешу белэн аларныц 

кабызылуын тээмин иту 



- яшел усентелэрнец сакланышын Ьэм бетенлеген тээмин иту; 
- жэй кене Ьэм Ьава шартларында коры булганда газоннарга, чэчэк 

тутэллэренэ, агачларга Ьэм куакларга су сибу; 
- яца агачлар Ьэм куаклар утырту. 
14. Йорт яны территориясендэ рехсэт ителми: 
- яфракларны, калдыкларнын, телэсэ нинди терлэрен Ьэм чуп-чарны яндыру; 
- хужалык мэйданыннан читтэ керлэр, кием-салым, келэмнэр Ьэм башка 

предметларны элу; 
- контейнер мэйданчыкларына керу юлларын каплау; 
- урам Ьэм юлларныц машиналар йери торган елешенэ, тротуарларга, 

газоннарга Ьэм яшел зоналарга контейнерлар (бункерлар) кую; 
- йорт яны территориялэренец коймаларын уз белдеге белэн урнаштыру; 
- йорт ишегалларын узенчэ узгэртеп тезу; 
- йорт яны территориясен кенкуреш Ьэм тезелеш калдыклары, тезелеш 

материаллары, шлак, башка житештеру калдыклары белэн чуплэу; 
- юындык суларны, калдыкларны Ьэм чупне тугу; 
- транспрт чаралары ечен тулэуле стоянкалар ясау; 
- автомашиналары юу, ягулык Ьэм май тугу; 
- кешелэр сэламэтлегенэ Ьэм эйлэнэ тирэ мохиткэ тискэре йогынты ясый 

торган эшлэр эшлэу; 
- сэудэ Ьэм жэмэгать туклануы предприятиелэрен урнаштыру; 
- учак кабызу, шул исэптэн ачык уттан файдалануны куздэ тоткан чаралар 

уткэру, мангаллар Ьэм ачык ут ярдэмендэ ризык эзерлу ечен башка жайланмалар 
куллану; 

- яшеллэндерелгэн территориялэрдэ, балалар, спорт Ьэм хужалык 
мэйданчыкларында, елныц фасылына карамастан, элеге территориялэрдэ 
эшлэрне башкару аеруча кирэкле булган очраклардан тыш, торгызу эшлэрен 
мэжбури уткэру шарты белэн транспорт чараларын, шул исэптэн сутелгэннэрен 
(ватыкларын) кую. 

15. Йорт яны территориясен яшеллэндергэндэ йорт диварларыннан алып 
ябалдашы 5 метрлы агачларга кадэр аралык 5 метрдан да ким булмаска 
тиешлеген оныгмаска кирэк. Зуррак агачлар ечен элеге аралык 5 метрдан кубрэк, 
куаклар ечен 1,5 метр булырга тиеш. Куакларныц биеклеге беренче каттагы 
тэрэзэлэрнец аскы олешеннэн артмаска тиеш 

16. Йорт подъездлары каршындагы мэйданчыклар, машиналар Ьэм жэяулелэр 
йери торган юллар каты еслекле булырга тиеш Каты еслек урнаштырылганда кар 
Ьэм яцгыр сулары агу мемкинлеге каралырга тиеш. 

17. Торак йортларда урнаштырылган жэмэгать билгелэнешендэге биналарда 
йортныц торак елешеннэн изоляциялэнгэн керу юллары булырга тиеш, шул ук 
вакытта персонал транспортын калдыру урыны ишегалды территориясеннэн 
читтэ урнашырга тиеш. 

X. Жирлек территориясен яшеллэндеругэ гомуми талэплэр. 

1. Яшел усентелэр территорияне тезеклэндерунец мэжбури элементы 



булып тора. Ж^ирлек территориясендэ яшеллэндерунец ике торе кулланылырга 
момкин: стационар - усемлеклэрне грунтка утырту Ьэм мобиль - усемлеклэрне 
махсус кучмэ савытларга (контейнерлар, вазоннар Ьэм башкаларга) утырту. 

2. Яшеллэндеру объектларында башкарылган эшлэргэ талэплэр: 
- яшеллэндеру объектлары янында тезелеш мэйданчыкларын 

оештырганда, киртэлэр кую, губэн ботакларны Ьэм киц ябалашларны кису, агач 
кэусэлэрен бэйлэу юлы белэн беррэттэн саклагыч чаралар да курергэ кирэк; 

- территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникациялэре 
салу, юлларны Ьэм тротуарларны тезеклэндеру яшеллэндеру эшлэре башланыр 
алдыннан тегэллэнергэ тиеш; 

- туфрак катламын бозуга бэйле ремонт, тезелеш Ьэм башка эшлэр 
башкарганда туфракныц уцдырышлы катламын салдырырга Ьэм сакларга кирэк, 

э эшлэр тэмамланганнан соц бозылган жир участокларын Ьэм яшеллекне 
торгызырга кирэк; 

- яфракларны Ьэм улэннэрне килэчэктэ компостлау яки билгелэнгэн 
тэртиптэ тугу шарты белэн еемнэргэ жыярга кирэк; 

- транспорт чаралары узуга комачаулаучы объектны саклау 
элементларын, бортныц биеклеге 0,5 метрдан артмаган декоратив коймалар яки 
0,5 метрдан артмаган биеклектэге баганалар, урнаштыру. 

3. Яшел усентелэрнец хужалары: 
- яшел усентелэрне саклауны Ьэм квалификацияле карауны тээмин итэлэр; 

- жэй кене Ьэм Ьава шартлары коры булганда газоннарга, чэчэк тутэллэренэ, 
агачларга Ьэм куакларга су сибэлэр; 

- яца агачлар Ьэм куаклар утырталар Ьэм кучереп утырталар; 
- яшеллэндеру объектларында сулыклар булган очракта аларны чисталыкта 
тоталар Ьэм 10 елга бер тапкырдан да ким булмаган капиталь чистарту эшлэре 
уткэрэлэр. 
4. Яшеллэндерелгэн территориялэрдэ тубэндэгелэр рехсэт ителми: 
- яшеллэндеру эшчэнлеген тээмин иту Ьэм аларга хезмэт курсэту ечен 

билгелэнгэн тезелешлэрдэн тыш башка тезелешлэр урнаштыру; 
- уз белдегец белэн агач Ьэм куак утырту яки кису, газоннарны Ьэм чэчэк 

тутэллэрен юк иту; 
- ял иту Ьэм уеннар уйнау ечен паркларныц мемориаль зоналары 

газоннарында, гомуми файдаланудагы яшеллэндеру объектлары булган 
бульварларда тукталу; 

- кышкы уеннар ечен махсус билгелэнгэн урыннардан читтэ урнашкан 
яшеллэндеру объектларында чацгыда Ьэм чаналарда шуу; 

- бу урыннарны бакча буларак казу; 
- газоннарда Ьэм чэчэк тутэллэрендэ йорт хайваннарын йерету; 
- яфракларны, улэнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны су агу юлларына 

Ьэм башка сууткэргеч жайланмаларга салу; 
- себереп алынган чупне газоннрга чэчеп салу; 



- учак кабызу, шул исэптэн ачык уттан файдалануны куздэ тоткан чаралар 
уткэру, мангаллар Ьэм ачык ут ярдэмендэ ризык эзерлу ечен башка жайланмалар 
куллану; 

- агачларны кисеп аларга механик жэрэхэтлэр ясау; 
- агачларныц тамырларын кэусэсеннэн 1,5 метрдан якын ераклыкта ачу Ьэм 

агачларньщ тамыр муенткларын жир яки тезелеш калдыклары белэн куму; 

XI. Сулыкларны тотуга гомуми талэплэр 

1. Сулыкларны тоту территория хужалары Ьэм су балансын тотучылар 
тарафыннан башкарыла. 

2. Сулыкларда тубэндэгелэр тыела: 
- чуплэу, пычрату яки су юлларында буалар ясау; 
- юынтык сулар, сэнэгать калдыклары Ьэм башка калдыклар белэн пычрату. 
3. Сулык территориялэрендэ тубэндэгелэр тыела: 
- автотранспорт юу; 
- мал кетуе кету; 
- керлэр юу. 
4. Пляж территориялэре билгелэнгэн санитар нормаларга Ьэм кагыйдэлэргэ 

туры килергэ тиеш. 
Коену сезоны башланганчы гшяжлар санитар эпидемиология кузэтчелеге 

елкэсендэге вэкалэтле дэулэт органы Ьэм Татарстан Республикасыньщ аз 
сыешлы суднолар буенча дэулэт инспекциясе (сулыкны суднолар йерту 
максатлары ечен куллану очрагында) тарафыннан карап тикшерелергэ Ьэм 
файдалануга тапшырылырга тиеш. 

Пляж территориялэре коткару чаралары, бэдрэфлэр, медицина пунктлары, 
чуп-чар жыю урналары, пляж жиЬазлары (кулэгэлэуче корылмалар, киенеп 
чишену урыннары, ятаклар Ьэм башкалар) белэн жиЬазландырылырга тиеш. 

5. Тезеклэндеру эшлэренэ жэлеп ителгэнтехникадан Ьэм авария-коткару 
хезмэтлэренецтехникасыннан тыш, пляж территориясенэ транспорт чараларына 
керу тыела. 

XII. Йорт хайваннарын, терлеклэрне, кош-кортларны 
тоту тэртибе турында. 

1. Йорт Ьэм авыл хужалыгы хайваннарын тоту, федераль Ьэм республика 
законнары талэплэре нигезендэ, аларныц хужалары тарафыннан гамэлгэ 
ашырылырга тиеш. 
2. Авыл жирлегендэ яшэучелэргэ авыл хужалыгы терлеклэрен (сыер, сарык, 
кэжэ, дуцгызлар Ьэм башкаларны) Ьэм кошларны йорт яны участоклары булган 
шэхси торак йортлар территориялэрендэ тоту рехсэт ителэ. 
3. Йорт хайваннарын авыл жирлеге башкарма комитеты карары белэн 
билгелэнгэн урыннарда кету рехсэт ителэ. 



Торак пунктларыц урамнарында терлеклэрен йереткэн мал хужалары 
хайваннарнын, яшел усентелэргэ, чит милеккэ китергэн зыяннарын гамэлдэге 
законнар белэн билгелэнгэн тэртиптэ каплыйлар. 
Терлеклэрен авыл хуждлыгы предприятиелэренец авыл хужалыгы жирлэрендэге 
йереткэн ечен,аларныц хужалары чэчулеклэргэ килгэн зыянны гамэлдэге 
законнар белэн билгелэнгэн тэртиптэ каплыйлар. 
4. Жэмэгать урыннарында кетучелэрдэн башка йергэн кузэтучесез хайваннар 
тотылыргаЬэм ябып куелырга тиеш. 
Хайваннарны аулаганда (тотканда) гуманлык нормаларын утэргэ кирэк. 

XII. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат урнаштыру чараларына гомуми 
талэплэр 

1. Тышкы мэгълумат чаралары, учреждениелэрнен атамалары Ьэм эш 
вакытлары курсэтелгэннэреннэн тыш, вэкалэтле орган белэн килешенгэн 
паспорт нигезендэ урнаштырыла Ьэм эксплуатациялэнэ. 

Тышкы реклама Ьэм мэгълумат урнаштыру чараларыныц хужалары аларныц 
тиешле халэттэ булуын тээмин итэлэр, Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын 
урнаштыру урыннарын уз вакытында ремонтлыйлар Ьэм жыештыралар. 

Тышкы реклама Ьэм мэгьлуматны урнаштыру чараларын реклама яки 
мэгълумати хэбэр урнаштырмыйча торгызу Ьэм эксплуатациялэу, мэгълумат 
кырына зыян китеру, шулай ук тышкы реклама яки мэгьлуматны полиэтилен 
пленка Ьэм башка материаллар белэн каплау, ябыштырып кую рехсэт ителми. 

Реклама яки мэгълумати конструкциянец хужасы территорияне тезеклэндеру 
эшен Ьэм (яки) фасадныц тышкы кыяфэтен монтажлауны (демонтажны) еч 
тэулек эчендэ башкара. 

Тышкы реклама Ьэм мэгълумат урнаштыру чаралары, аларныц фундамен блогы 
булган очракта, фундамент блогы белэн бергэ сутеп алынырга тиеш. 

Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын урнаштырганда корылмаларга Ьэм 
объектларныц бизэлешенэ зыян китеру, шулай ук аларныц бетенлеген, ныклыгын 
Ьэм тотрыклылыгын кимету рехсэт ителми 

Тышкы мэгълумат чаралары типлаштырылган Ьэм индивидуаль итеп ясалган 
булырга мемкин, лэкин алар Россия Федерациясенец дэулэт теле Ьэм Татарстан 
Республикасыныц дэулэт теллэре турындагы закон талэплэренэ туры килергэ 
тиеш. 

2. Тышкы мэгълумат чараларын урнаштыру рехсэт ителми: 
- аерым торучы конструкциялэр рэвешендэ индивидуаль яки купфатирлы торак 

йортлар территориясендэ; 
бинадагы тэрэзэ уемнарын, витриналарныц пыяласын, тэрэзэлэрне 

томаларлак итеп; 
- адреслы атрибутиканы (урам исемнэрен Ьэм йорт номерларын курсэтуче 
билгелэрне) капларлак итеп ; 
- мэгълумат кырыныц гомуми мэйданыннан 10% тан артык булган урында, 
коймаларда яки биналардагы элмэ такталар рэвешендэге модульле 



конструкциялэр, шулай ук щит Ьэм витрина рэвешендэге конструкциялэрдэн 
тыш, «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законныц 9 матдэсе 
нигезендэ мэжбури булмаган мэгълуматны (оешманыц фирма исемен (исемен), 
аныц урнашу урыны (адресы) Ьэм эш режимы турында мэгълуматны), аерым 
алганда, товарлар Ьэм хезмэтлэр исемлеге, биналарны арендалау, сату турында 
мэгълуматны урнаштыру; 
- тексттан башка гына сурэтлэрне уз эченэ алган мэгълумат урнаштыру; 
- фасадцыц тесе, архитектур фоны белэн ярашмаучы; 
- бер ук терле мэгълумати конструкциялэрне кулланып, кабатланучы 
мэгълуматларны, тубэндэгелэрне исэпкэ алмыйча: 
- Россия Федерациясе дэулэт теле Ьэм Татарстан Республикасы дэулэт теллэре 
турындагы закон талэплэрен утэу нигезендэ башкарылган мэгълумат; 
- берничэ урам киселешендэ яки ике урамнар арасында урнашкан территориядэ 
урнашкан бина фасадларыныц Ьэрберсендэ урнаштырылган мэгълумат; 
- автозаправка станциялэре фасадларында урнаштырылган мэгълумат; 
- жемелдэвек утлар кулланып эшлэнгэн; 
- телефон номерлары, сайтлар, электрон почта адреслары курсэтелгэн. 

XIV. Коммуникациялэрне тезегэндэ, ремонтлаганда, реконструкциялэгэндэ жир 
эшлэрен уткэругэ теп талэплэр 

1. Жирлек территориясен тезеклэндеру белэн бэйле жир, тезелеш Ьэм 
ремонт эшлэрен оештыру Ьэм уткэру, жир эшлэрен башкаруга ордерны 

рэсмилэштеру Ьэм алу, жирлек Башкарма комитетыныц хокукый актларында 
билгелэнгэн талэплэр нигезендэ гамэлгэ ашырыла. 

2. Элек утыртылган яшел усентелэрне казып алырга яки кучереп утыртырга 
кирэк булса, билгелэнгэн тэртиптэ жирлек башкарма комитеты карарын 
рэсмилэштерергэ Ьэм яшел усентелэрне казып алырга яки кучереп утыртырга 
кирэк. 

3. Жирлек буенча хэрэкэтне вакытлыча чиклэу яки туктату, юлныц ике 
ягыннан да заказчылар Ьэм эшлэрне башкаручылар, тегэллэу сроклары, эшлэр 
башкарылган урыннарны эйлэнеп узарга мемкин булган маршрутлар 
курсэтелгэн мэгълуматларны уз эченэ алган, мэгълумати щитларне мэжбури 
урнаштыру шарты белэн, жирлек Башкарма комитетыныц вэкалэтле органы 
тарафыннан бирелгэн рехсэт нигезендэ гамэлгэ ашырыла. Курсэтелгэн щитныц 
формасы Ьэм эчтэлеге рехсэт биру буенча муниципаль хезмэт курсэтунец тиешле 
административ регламенты белэн билгелэнэ. 

4. Гамэлдэн чыккан ордерлар нигезендэ тезелешлэрдэ, ремонт эшлэрендэ, 
коммуникациялэрне тезегэндэ уткэрелгэн жир эшлэре рехсэтсез дип таныла. 

XV. Бина Ьэм корылма (алардагы булмэлэр) милекчелэренец якын тирэ 
территорияне тезеклэндерудэ катнашу тэртибе 

1. Жирлек территориялэренец тиешле санитар торышын тээмин иту, 



эйлэнэ-тирэ мохитне пычратудан саклау Ьэм яклау чараларын тормышка ашыру 
максатыннан, аларны жыештыру Ьэм санитар халэтен тиешле дэрэжэдэ тоту ечен 
хужалык итуче субъектларга Ьэм физик затларга эйлэнэ-тирэ территориялэр 
беркетелэ. 

2. Территориялэрне (жир кишэрлеклэрен) жыештыру, чистарту Ьэм санитар 
карап тоту буенча эшлэрне башкару, законда яки килешудэ башка затлар булмаса, 
оештыру-хокукый формалары нинди булуына бэйсез рэвештэ, физик Ьэм юридик 
затларга йеклэнэ: 

- идарэче оешмалар - куп фатирлы йортларныц йорт яны территориясен, 
шулай ук теп фасадка кадэр 5 метр радиуста яки урамныц машиналар йери 
торган елешенэ кадэр куп фатирлы йорт территориясе каршындагы жир 
участогын (объект юл буенда урнашкан очракта); 

- социаль елкэ учреждениелэре (мэктэплэр, мэктэпкэчэ белем биру 
учреждениелэре, мэдэният, сэламэтлек саклау, физкультура Ьэм спорт 
учреждениелэре) - бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэге территориялэрне, 
шулай ук теп фасад каршындагы жир участогыннан 10 метр радиуста урнашкан 
территорияне яисэ урамныц машиналар йеру елешенэ кадэр урынны (объект юл 
буенда урнашкан очракта), э башка якларданан - 10 метр радиуста; 

- идарэче оешма белэн килешу булмаган очракта, купфатирлы торак 
йортлардагы кеше яшэми торган булмэлэрне эксплуатациялэуче затлар, 
эксплуатациягэ алынган булмэлэрнец бетен озынлыгында, кицлеге - Ю м итеп 
яисэ юл бордюрына кадэр урынным (объект юл буенда урнашкан очракта) тирэ-
юньне жыештыралар; 

- сэнэгать предприятиелэре Ьэм терле милек формасындагы оешмалар -
уз объектларына керу юлларын, тротуарларны, алар янындагы коймаларны, 
санитар-сак зоналарын жыештыралар. Предприятиелэрнец санитар-сак зоналары 
гамэлдэге санитар кагыйдэлэр Ьэм нормаларныц талэплэренэ туры китереп 
билгелэнэ; 

- тезуче оешма - тезелеш нормалары Ьэм кагыйдэлэре нигезендэ, тезелеш 
мэйданчыкларыныц якын-тирэ территориялэрен 50 м радиуста Ьэм аларга керу 
юлларын 50 м радиуста; 

- торак йортларныц хужалары - бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэ (яки 
жир кишэрлеге билгелэнгэн тэртиптэ рэсмилэштерелмэгэн очракта, гамэлдэге 
чиге буенча) Ьэм йорт каршындагы территорияне 5 м ераклыкта яки урамныц 
машиналар йери торган елешенэ кадэр (объект юл буенда урнашкан очракта); 

- стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар Ьэм 
башка стационар булмаган сэудэ объектлары) Ьэм сезонлы кафе хужалары - жир 

кишэрлеге объектын урнаштыру ечен бирелгэн территория Ьэм тышкы чиклэрдэн 
Юм ераклыкта Ьэм урамныц машиналар йери торган елешенэ кадэр (объект юл 
буенда урнашкан очракта); 

- базарларныц идарэче компаниялэре, сэудэ Ьэм жэмэгать туклануы 
оешмалары (рестораннар, кафе, кибетлэр) - бирелгэн жир кишэрлеге 
чиклэрендэге территориялэрне Ьэм кишэрлектэн читтэ 50 м радиустагы якын 



тирэ территорияне Ьэм урамныц машиналар йери торган елешенэ кадэр урынны 
(объект юл буенда урнашкан очракта); 

- биналарныц, корылмаларныц милекчелэре яки башка хокук иялэре -
бина, корылма яки бирелгэн жир кишэрлеге чиклэре буйлап Ьэм кишэрлек 
чиклэреннэн 10 м радиуста урнашкан якын-тирэ территория Ьэм урамныц 
машиналар йери торган елешенэ кадэр урынны (объект юл буенда урнашкан 
очракта); 

- автомобиль юлына булеп бирелгэн полоса чиклэрендэ Ьэм башка жир 
кишэрлеклэрендэ урнашкан ягулык салу станциялэре - бирелгэн жир кишэрлеге 
чиклэрендэге территория Ьэм участок чиклэреннэн 50 м радиуста булган якын-
тирэ территорияне Ьэм урамныц машиналар йери торган елешенэ кадэр урынны; 

- гражданнарныц бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм коммерцияле булмаган 
дача берлэшмэлэре - бирелгэн жир кишэрлеге территориясен Ьэм участок 
чиклэреннэн 10 м радиуста булган якын-тирэ территорияне Ьэм урамныц 
машиналар йери торган елешенэ кадэр урынны (объект юл буенда урнашкан 
очракта); 

- жирлэу урыннары - бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэ Ьэм участок 
чиклэреннэн 10 м радиуста булган якын-тирэ территорияне; 

- гомуми файдаланудагы территориялэр - бурычлар вэкалэтле органнарга 
йеклэнэ; 

- жир кишэрлеклэренэ хокуклары булуган затлар - бирелгэн жир 
кишэрлеге чиклэрендэге территориялэрне (яки жир кишэрлеге билгелэнгэн 

тэртиптэ рэсмилэштерелмэгэн очракта, гамэлдэге чиге буенча) Ьэм жир 
кишэрлегенец тышкы чиклэреннэн 5 м ераклыкта урнашкан территорияне Ьэм 
урамныц машиналар йери торган елешенэ кадэр урынны (объект юл буенда 
урнашкан очракта); 

1. Физик, юридик Ьэм вазыйфаи затлар авыл жирлеге территориясен 
тезеклэндеру буенча элеге Кагыйдэлэр белэн билгелэнгэн талэплэрне утэуне 
тээмин итэлэр. 

2. Элеге кагыйдэлэрне бозган ечен административ хокук бозулар турында 
Татарстан Республикасы кодексы нигезендэ (федераль законнарда Ьэм Россия 
Федерациясенец башка норматив хокукый актларында каралган нормаларны Ьэм 
кагыйдэлэрне уз эченэ алган, аларны утэмэгэн ечен административ хокук бозулар 
турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендэ жаваплылык билгелэнгэн 
нигезлэмэлэрдэн тыш) жаваплылыкка тартыла. 

3. Тезеклэндеру елкэсендэге закон талэплэрен Ьэм муниципаль хокукый 
актларны утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн ечен жаваплылыкка тарту элеге 
талэплэрне утэудэн Ьэм жибэрелг /эрне тезэтудэн азат итми. 

XV. Кагыйдэлэрнец утэлешен контрольдэ тоту 

Алексеевск муниципаль районь 
Майна авыл жирлеге башлыгы 
Совет Раисе Р.Н.Гафиятуллин 


