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КАРАР
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл

ж;ирлеге советы утырышы

2019 елньщ 28 нче май №47-135

«Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл >цирлеге 
Советыныц 2017 елньщ 28 июнендэге 27-72 номерлы «Татарстан Республикасы Яца 

Чишмэ муниципаль районы» Петропавел авыл >к;ирлеге "муниципаль берэмлеген 
тезеклэндеру Кагыйдэлэре" карарына узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту турында»

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

КАРАР БИРО:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл ж;ирлеге 
Советыньщ 2017 елньщ 28 июнендэге 27-72 номерлы «Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районыньщ «Петропавел авыл >к;ирлеге» муниципаль берэмлеген 
тезеклэндеру Кагыйдэлэре " карарына тубэндэге узгэрешлэр бэм естэмэлэр кертергэ:» 
1.1.3 статьяньщ 21 пунктын тубэндэге эчтэлекле 22.7 пунктчасы белэн тулыландырырга: 
«22.7 электросвещениесе фасадында урнаштырылган тезек хэлдэ тоту Ьэм аны 
карацгылык башлану белэн керту»
1.2 Пункт 26 статьясындагы 3 прочитать яца редакциядэ:
«26. Урам исемнэре Иэм йортлар номерлары язылган курсэткечлэр Петропавел авыл 
ж;ирлегенец муниципаль хокукый актлары, элеге Кагыйдэлэр белэн билгелэнгэн 
урыннарда Ьэм башкаруда урнаштырыла.
1.3. 3 статьяньщ 26 пунктын тубэндэге пунктчалар белэн тулыландырырга:
26.1 биналарда урнашкан урам исемнэре бэм йортлар номерлары курсэткечлэрендэ, 
шулай ук урам бэм гомумкоселка юлларына фасадлар белэн чыга торган биналарда 
авыл эстетикасына карата югары талэплэр булган мэгълумат Татарстан 
Республикасыныц ике дэулэт телендэ урнаштырыла.
Курсэтмэлэрнец типларына Иэм терлэренэ карата унификациялэнгэн талэплэр урам 

исемнэре Ьэм йорт номерлары Петропавел авыл ж;ирлегенец муниципаль хокукый 
актлары белэн билгелэнэ.
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26.2. Урам исемнэре бем йортлар номерлары курсеткечлере фасадларда урнаштырыла:
- ж;ир еслегеннен 2,5 метрдан да ким булмаган heM 5,0 м дан да артык булмаган 

биеклектэ;
- фасадньщ тышкы почмагыннан 1,0 метрдан да артык тугел;
-витриналар, тэрэзэлэр, архитектур детальлер Ьем декоратив-сэнгать бизелеше 

ябылмаган Ием ябылган;
- яктыртуныд ачык ысулын кулланмыйча;
- фасадньщ архитектур узенчелеклерен исепке алып;
- теп heM боковом фасадында-фасадньщ уд ягыннан, бу Кагыйдэлэрдэ каралган 

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

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

дублирование 100 м дан артык;
- сэнэгать предприятиелеренед оградларында heM корпусларында-теп керу, керу 

удыннан уднан;
- фасадлар белен урам heM Luehep юллары кисешкен биналарда-фасадлар, урам 

чатында якын-тиреде;
- бердем горизонталь Ьем Вертикаль осины исепке алып.
26.3. Аерым торучы курсеткечлер (стелалар) урнаштыру рехсет ителми):

- нейтраль теслерде (соры, кара, керен яки башка теслерде кара теслерде) бем (яки) 
табигый (табигый) материалларда тугел;

- биеклеге 6,0 м.;
- фундаментны салмыйча;
- егер урнаштыру тротуарньщ норматив кидлеген тарайтса, шулай ук автомобильлерне 

парковкалау бем кую ечен билгеленген урыннарда;
- тирен фундамент булган урыннарда 5,0 м агач кевесеннен, ж;ир кишерлеге 

чиклерендо объект проектында каралган яшел усентелер (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары, ныгытуньщ ачык алымнарын кулланып;
- мегълумат кырында фотолаштырылган ядалыклар белен;
- мегълумат тапшыруныд динамик ысулын кулланып, парковка урыннары саны 

турындагы мегълуматлардан тыш.
26.4 подъезд Ием фатир номерлары курсеткечлере аларда ишек тишелеше яисе ишек 

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

26.5 янгын гидрантларын, полигонометрик билгелер урнаштыру курсеткечлере, 
геодезик билгелер урнашу курсеткечлере биналарныд цоколларында, магистраль 
камераларында Ием сууткергеч Иам канализация челтерлеренед коеларында 
урнаштырыла.

26.6. Янгын гидрантларын, полигонометрик билгелер урнаштыру, урам исемнере, йорт 
номерлары белен янеше геодезик билгелер урнаштыру, шулай ук Архитектур 
детальлерде, декоратив-сенгать бизелешенде, пыялада, капкалар, ишеклерде 
урнаштыру рехсет ителми.

26.7 курсеткечлер чисталыкта Ьем тезек хелде булырга тиеш.
3 статьяныд 34 пунктын 34.14 пунктчасы белен тулыландырырга.
«34.14. Чаралар уткеру буенча удалению борщевика Сасна белен ж,ир алар милке, 
владении яки кулланышта йери, местекыйль ревеште уз акчасына (чаралар буенча 
удалению борщевика Сасна тиеш уткереле кадер аныд бутонизации Ием башыннан 
цветения)».
3 статьяныд 126 пунктын 126.16 пунктчасы белен тулыландырырга



«126.16 транспорт чараларын, шул исэптэн, ел фасылына карамастан, яшеллэндерелгэн 
территориялэрдэ, балалар, спорт йэм хуж;алык мэйданчыкларында, торгызу эшлэрен 
мэхфури уткэру шарты белэн, кирэкле эшлэрне башкару очракларыннан тыш, 
урнаштырырга.»
3 статьяныд 127 пунктыныд 127.1 пунктчасы яда редакциядэ укырга:
"127.1 йорт яны территориялэрен яшеллэндеру, яшел усентелэрнед сакланышы идарэ 
оешмалары тарафыннан элеге Кагыйдэлэрнед 139-142 пунктлары талэплэрена туры 
китереп тээмин ителэ;

Йорт яны территориясен яшеллэндергэндэ, торак йортлар диварларыннан куян 
диаметрлы агач кэусэсенэ кадар ераклык 5 метрдан да ким булмаска тиеш.

127.1.2 идарэче оешмалар тээмин итэлэр:
- яшел утыртмаларныд сакланышы йэм бетенлеге;
- ж;эен да коры йава шартларында да газон, чэчэк тутэллэре, агачлар йэм куаклар су 
сибу;
- газоннарныд тезелеш материалларын, ком, чуп-чар, кар, боз Ьэм тд >цыюдан башка 
саклануы йэм бетенлеге.;
- яда агачлар Ьэм куаклар утырту, юллар челтэрен узгэрту Ьэм ж;ийазларны билгелэнгэн 
тэртиптэ килештерелгэн проектлар буенча гына узгэртеп планлаштыру, агротехник 
шартларны утэп;
- бортныд биеклеге 0,5 метрдан артмаган декоратив коймалар рэвешендэге 
яшеллэндерелгэн территорияне (яшеллэндеру участокларын) яклау элементларын 
урнаштыру яки 0,5 метрдан да артмаган биекпектэге баганалар кую, яки куаклар утырту.
3 статьяныд 142 пункты 142.14 пунктчасы белэн тулыландырырга
«142.14 транспорт чараларын, шул исэптэн, тезеклэндеру эшлэрен мэж;бури уткэру 
шарты белэн, элеге территориялэрдэ кирэкле эшлэрне башкару очракларыннан тыш, 
дэвалау, балалар уку йэм фэнни учреждениелэр, сэнэгать предприятиелэре, спорт 
комплекслары йэм торак кварталларныд яшеллэндерелгэн территориялэрендэ 
урнаштырырга.»

2.0леге карарны «Интернет» мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ " Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталыныд рэсми сайтында бастырып 
чыгарырга (халыкка игълан итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru., Яда Чишмэ муниципаль 
районыныд рэсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru/.

3. Элеге карарныд утэлешен тикшереп торуны Яда Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл ж;ирлеге Советыныд Законлылык, ж;ирдэн файдалану йэм 
территориялэрне тезеклэндеру буенча даими депутат комиссиясенэ йеклэргэ.

Татарстан Республикасы Яда Чии 
муниципаль районы Петропавел 
авыл ж;ирлеге башлыгы Д.С.Никитин
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