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2019 елньщ 24 нче апреле №46-133

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге 
Советыньщ «Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы Петропавел авыл 
ж,ирлеге Советыньщ 2017 елньщ 28 июнендеге 27-72 номерлы «Татарстан Республикасы 

Яца Чишмэ муниципаль районы» Петропавел авыл жщрлеге "муниципаль беремлеген 
тезеклендеру кагыйделерен раслау турында" карарына естемелер керту хакында "

карары проекты турында»

«Россия Федерациясенде жщрле узидаре оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендеге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасында шэИэр тезелеше эшчэнлеге турында «Татарстан Республикасы 
Законына, Яца Чишмэ муниципаль районыньщ» Петропавел авыл жщрлеге «муниципаль 
берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту хакында» 2018 елньщ 30 ноябрендэге 92-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы, шулай ук тезеклендеру объектларыньщ 
чисталыгына бэм тэртибенэ бердэм талэплэрне билгелэу максатларында, Петропавел 
авыл ж;ирлеге территориясендэ тулаем тезеклендеру дэрэ>к;эсен кутэру Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл ж;ирлеге Советы

КАРАР БИР8:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыньщ «Петропавел авыл 
ж,ирлеге» муниципаль берэмлеген тезеклендеру кагыйдэлэренэ 2017 елньщ 28 
июнендэге 27-72 номерлы тубэндэге узгэрешлэр бэм естэмэлэр кертергэ:
1.1.3 статьяныц21 пунктын тубэндэге эчтэлекле 22.7 пунктчасы белэн тулыландырырга: 
«22.7 электросвещениесе фасадында урнаштырылган тезек хэлдэ тоту бэм аны 
карацгылык башлану белэн керту»
1.2 Пункт 26 статьясындагы 3 прочитать яца редакциядэ:
«26. Урам исемнэре (зэм йортлар номерлары язылган курсэткечлэр Петропавел авыл 
>к;ирлегенец муниципаль хокукый актлары, элеге Кагыйдэлэр белэн билгелэнгэн 
урыннарда бэм башкаруда урнаштырыла.
1.3. 3 статьяныц 26 пунктын тубэндэге пунктчалар белэн тулыландырырга:
26.1 биналарда урнашкан урам исемнэре бэм йортлар номерлары курсэткечлэрендэ, 
шулай ук урам Ьэм гомумкоселка юлларына фасадлар белэн чыга торган биналарда 
авыл эстетикасына карата югары талэплэр булган мэгълумат Татарстан 
Республикасыныц ике дэулэт телендэ урнаштырыла.
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Курсэтмэлэрнед типларына бэм терлэренэ карата унификациялэнгэн талэплэр урам 
исемнэре бэм йорт номерлары Петропавел авыл жщрлегенед муниципаль хокукый 
актлары белэн билгелэнэ.
26.2. Урам исемнэре бэм йортлар номерлары курсэткечлэре фасадларда урнаштырыла:

- ж;ир еслегеннэн 2,5 метрдан да ким булмаган бэм 5,0 м дан да артык булмаган 
биеклектэ;

- фасадньщ тышкы почмагыннан 1,0 метрдан да артык тугел;
-витриналар, тэрэзэлэр, архитектур детальлэр бэм декоратив-сэнгать бизэлеше 

ябылмаган бэм ябылган;
- яктыртуныд ачык ысулын кулланмыйча;
- фасадньщ архитектур узенчэлеклэрен исэпкэ алып;
- теп бэм боковом фасадында-фасадньщ уд ягыннан, бу Кагыйдэлэрдэ каралган 

очраклардан тыш;
- ишегалды фасадында-квартал эчендэге юл ягыннан;
- транспортньщ бер яклы хэрэкэте булган урамнарда-фасад, якын-тирэлэрдэ 

транспорт хэрэкэте юнэлеше буенча;
- фасадньщ озынлыгы 100 м дан артык булганда, фасад сул як почмагында 

дублирование 100 м дан артык;
- сэнэгать предприятиелэренед оградларында бэм корпусларында-теп керу, керу 

удыннан уднан;
- фасадлар белэн урам бэм шэбэр юллары кисешкэн биналарда-фасадлар, урам 

чатында якын-тирэдэ;
- бердэм горизонталь бэм Вертикаль осины исэпкэ алып.
26.3. Аерым торучы курсэткечлэр (стелалар) урнаштыру рехсэт ителми):

- нейтраль теслэрдэ (соры, кара, керэн яки башка теслэрдэ кара теслэрдэ) бэм (яки) 
табигый (табигый) материалларда тугел;

- биеклеге 6,0 м.;
- фундаментны салмыйча;
- эгэр урнаштыру тротуарныд норматив кидлеген тарайтса, шулай ук автомобильлэрне 

парковкалау бэм кую ечен билгелэнгэн урыннарда;
- тирэн фундамент булган урыннарда 5,0 м агач кэвэсеннэн, ж;ир кишэрлеге 

чиклэрендэ объект проектында каралган яшел усентелэр (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары, ныгытуныд ачык алымнарын кулланып;
- мэгълумат кырында фотолаштырылган ядалыклар белэн;
- мэгълумат тапшыруныд динамик ысулын кулланып, парковка урыннары саны 

турындагы мэгълуматлардан тыш.
26.4 подъезд бэм фатир номерлары курсэткечлэре аларда ишек тишелеше яисэ ишек 

тишегенед (горизонталь табличка) тутыру импостында яки биеклектэге ишек тишуеннэн 
уд ягында 2,0 - 2,5 м.

26.5 янгын гидрантларын, полигонометрик билгелэр урнаштыру курсэткечлэре, 
геодезик билгелэр урнашу курсэткечлэре биналарныд цоколларында, магистраль 
камераларында бэм сууткэргеч бэм канализация челтэрлэренед коеларында 
урнаштырыла.

26.6. Янгын гидрантларын, полигонометрик билгелэр урнаштыру, урам исемнэре, йорт 
номерлары белэн янэшэ геодезик билгелэр урнаштыру, шулай ук Архитектур 
детальлэрдэ, декоратив-сэнгать бизэлешендэ, пыялада, капкалар, ишеклэрдэ 
урнаштыру рехсэт ителми.

26.7 курсэткечлэр чисталыкта бэм тезек хэлдэ булырга тиеш.
3 статьяныд 34 пунктын 34.14 пунктчасы белэн тулыландырырга.
«34.14. Чаралар уткэру буенча удалению борщевика Сасна белэн ж;ир алар милке, 
владении яки кулланышта йери, местэкыйль рэвештэ уз акчасына (чаралар буенча



удалению борщевика Сасна тиеш уткереле кадэр аныц бутонизации бем башыннан 
цветения)».
3 статьяныц 126 пунктын 126.16 пунктчасы белен тулыландырырга
«126.16 транспорт чараларын, шул исэптен, ел фасылына карамастан, яшеллендерелген 
территориялэрде, балалар, спорт бем хужалык мейданчыкларында, торгызу эшлерен 
мэжбури уткэру шарты белен, кирекле эшлерне башкару очракларыннан тыш, 
урнаштырырга.»
3 статьяныц 127 пунктыныц 127.1 пунктчасы яца редакциядэ укырга:
"127.1 йорт яны территориялерен яшеллендеру, яшел усентелэрнец сакланышы идаре 
оешмалары тарафыннан елеге Кагыйделернец 139-142 пунктлары талеплэрене туры 
китереп теэмин ителе;

Йорт яны территориясен яшеллэндергенде, торак йортлар диварларыннан куян 
диаметрлы агач кеусесене кадер ераклык 5 метрдан да ким булмаска тиеш.

127.1.2 идарече оешмалар теэмин ителер:
- яшел утыртмаларныц сакланышы бем бетенлеге;
- жэен де коры бава шартларында да газон, чечек тутеллере, агачлар бем куаклар су
сибу;
- газоннарныц тезелеш материалларын, ком, чуп-чар, кар, боз бем тд жыюдан башка 
саклануы бем бетенлеге.;
- яца агачлар бем куаклар утырту, юллар челтерен узгерту бем жибазларны билгеленген 
тертипте килештерелген проектлар буенча гына узгертеп планлаштыру, агротехник 
шартларны утеп;
- бортныц биеклеге 0,5 метрдан артмаган декоратив коймалар ревешендеге 
яшеллендерелген территорияне (яшеллендеру участокларын) яклау элементларын 
урнаштыру яки 0,5 метрдан да артмаган биеклектеге баганалар кую, яки куаклар утырту.
3 статьяныц 142 пункты 142.14 пунктчасы белен тулыландырырга
«142.14 транспорт чараларын, шул исептен, тезеклендеру эшлерен межбури уткеру 
шарты белен, елеге территориялерде кирекле эшлерне башкару очракларыннан тыш, 
девалау, балалар уку бем фенни учреждениелар, сенегать предприятиелере, спорт 
комплекслары бем торак кварталларныц яшеллендерелген территориялеренде 
урнаштырырга.»
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы Яца 
Чишме муниципаль районыныц» Петропавел авыл жирлеге» муниципаль беремлеген 
тезеклендеру кагыйделерене кертеле торган узгерешлер бем естемелер проектына 
карата текъдимнерне исепке алу тертибен раслау турында " 2008 ел, 15 декабрь, 878 нче 
карары (кушымта итеп биреле).
3. Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы Петропавел авыл жирлеге 
Советыныц "Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы Петропавел авыл 
жирлеге Советыныц «Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы « 
Петропавел авыл жирлеге» муниципаль беремлеген тезеклендеру кагыйделерене 
узгерешлер бем естемелер керту турында" гы карары проекты турында», Татарстан 
Республикасы Яца Чишме муниципаль районы Петропавел авыл жирлеге Советыныц 
2017 елныц 28 июнендеге 27-72 номерлы карары белен расланган» кабул итерге бем 
халык алдында тыцлаулар уткеруге чыгарырга.
4. Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы Петропавловск авыл 

жирлеге Советыныц 2017 елныц 28 июнендеге 27-72 номерлы карары белен расланган 
«Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы «Петропавел авыл жирлеге» 
муниципаль беремлеген тезеклендеру кагыйделерене узгерешлер бем естемелер керту 
турында» Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы Петропавловск авыл 
Жирлеге Советы карары проекты буенча гавами тыцлаулар уткеру турында», 2019 елныц 
6 маенда 14.00 сегатьте авыл меденият йортында тубендеге адрес буенча: Ленин урамы, 
33 йорт, Петропавловская Бистесе, Яца Чишме районы, Татарстан Республикасы.



Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге 
Советыныц 2006 елныц 9 нче феврале 4-20 номерлы карары белэн расланган «Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлегенец халык 
алдында тыцлаулар уткэру тэртибе йэм гражданнар тэкъдимнэрен исэпкэ алу тэртибе 
"Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге
Советыныц халык алдында тыцлаулар турында" Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн.

5. Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге Советына халык 
тыцлаулары уткэруне, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл жщрлеге Советыныц элеге проект буенча гражданнарныц тэкъдимнэрен 
кабул итуне йэм исэпкэ алуны тээмин итэргэ.

6. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
жщрлеге Советы Карары проектын >к;эмэгать тыцлауларында эйтелгэн йэм фикер алышу 
барышында кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ алып эшлэп бетерергэ йэм Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге Советы 
утырышына кертергэ.
7. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ " Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталыныц рэсми сайтында бастырып 
чыгарырга (халыкка игълан итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru., Яца Чишмэ муниципаль 
районыныц рэсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru/.
8. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Яца Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл >к;ирлеге Советыныц Законлылык, жщрдэн файдалану йэм 
территориялэрне тезеклэндеру буенча даими депутат комиссиясенф-йеклэргэ.

Татарстан Республикасы Яца Чишм; 
муниципаль районы Петропавел 
авыл жщрлеге башлыгы

Ш\
Д.С.Никитин

http://pravo.tatarstan.ru
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/


Кушымта
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 

муниципаль районы 
Петропавел авыл ж;ирлеге Советы карарына 

2019 елныц 24 нче апреле № 46-133

Тартип
Татарстан Республикасы Яца Чишма муниципаль районы " Петропавел авыл жщрлеге» 
муниципаль берэмлеген тезеклэндеру кагыйдэлэренэ кертелэ торган узгэрешлэр бэм 

естэмэлэр проектына тэкъдимнэрне исэпкэ алу.

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц «Петропавел авыл 
жщрлеге» муниципаль берэмлеген тезеклэндеру кагыйдэлэренэ кертелэ торган 
узгэрешлэр йэм естэмэлэр проектына тэкъдимнэр Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районыныц Петропавел авыл ж,ирлеге советына тубэндэге адрес буенча 
кертелэ: 423198, Татарстан Республикасы, Яца Чишмэ районы, Петропавловка бистэсе 
авылы, Ленин урамы, 33 йорт, язма рэвештэ Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге башкарма комитеты секретаре.

Тэкъдимнэр эш кеннэрендэ «Интернет» мэгълумат -  телекоммуникация челтэрендэ 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында халыкка игълан ителгэн 
кеннэн башлап 8.00 сэгатьтэн 16.30 сэгатькэ кадэр тубэндэге адрес буенча кабул ителэ: 
/pravo.tatarstan.ru.

2. Ачык тыцлауларда катнашу ечен гаризалар тубэндэге адрес буенча бирелэ: 423198, 
Татарстан Республикасы, Яца Чишмэ районы, Петропавел авылы, Ленин урамы, 33 йорт 
шэхсэн яисэ почта аша («тезеклэндеру кагыйдэлэре турында фикер 
ал ышу «конверты нда).


