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Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы 
Əдəмсə  авыл җирлеге советы утырышы 

КАРАРЫ 
 

2019 елның 05 июнь                                                                            № 54-122 
 

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Əдəмсə авыл җирлеге 
Советының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Əдəмсə авыл 
җирлеге» муниципаль берəмлеген төзеклəндерү кагыйдəлəрен раслау турында " 2017 

елның 17 июлендəге 30-65 номерлы карарына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында» 
 

«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында 
"2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасында шəһəр төзелеше эшчəнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендəге 98-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (2018 елның 30 ноябрендəге 92-ТРЗ 
номерлы үзгəрешлəр белəн).Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районының" 
Əдəмсə авыл җирлеге " муниципаль берəмлеге Уставы нигезендə, шулай ук Əдəмсə авыл 
җирлеге территориясендə төзеклəндерү объектларының чисталыгына һəм тəртиптə тотуга 
бердəм талəплəр билгелəү, тулаем алганда, Əдəмсə авыл җирлеге территориясендə 
төзеклəндерү дəрəҗəсен күтəрү максатларында, Татарстан Республикасы Яңа Чишмə 
муниципаль районы Əдəмсə авыл җирлеге Советы, Əдəмсə авыл җирлеге. 

 
ЧИШƏ: 

 
1.Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районының « Əдəмсə авыл 

җирлеге» муниципаль берəмлеген төзеклəндерү кагыйдəлəренə 2017 елның 17 июлендəге 
30-65 номерлы түбəндəге үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə: 

1.1. 3 статьяның 21 пунктын түбəндəге эчтəлекле 22.7 пунктчасы белəн 
тулыландырырга: 

«22.7 электросвещениесе фасадында урнаштырылган төзек хəлдə тоту һəм аны 
караңгылык башлану белəн кертү» 

1.2 Пункт 26 статьясындагы 3 прочитать яңа редакциядə: 
«26. Урам исемнəре һəм йортлар номерлары белəн күрсəткечлəр Əдəмсə авыл 

җирлегенең муниципаль хокукый актлары, əлеге Кагыйдəлəр белəн билгелəнгəн 
урыннарда һəм башкаруда урнаштырыла. 

1.3. 3 статьяның 26 пунктын түбəндəге пунктчалар белəн тулыландырырга: 
26.1 биналарда урнашкан урам исемнəре һəм йортлар номерлары күрсəткечлəрендə, 

шулай ук урам һəм гомумкоселка юлларына фасадлар белəн чыга торган биналарда авыл 
эстетикасына карата югары талəплəр булган мəгълүмат Татарстан Республикасының ике 
дəүлəт телендə урнаштырыла. 

  Күрсəткечлəр типларына һəм төрлəренə карата унификациялəнгəн талəплəр урам 
исемнəре һəм йорт номерлары Əдəмсə авыл җирлегенең муниципаль хокукый актлары 
белəн билгелəнə. 
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26.2. Урам исемнəре һəм йортлар номерлары күрсəткечлəре фасадларда 
урнаштырыла:  - җир өслегеннəн 2,5 метрдан да ким булмаган һəм 5,0 м дан да артык 
булмаган биеклектə; 

- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 метрдан да артык түгел; 
     -витриналар, тəрəзəлəр, архитектур детальлəр һəм декоратив-сəнгать 

бизəлеше ябылмаган һəм ябылган; 
     - яктыртуның ачык ысулын кулланмыйча; 

     - фасадның архитектур үзенчəлеклəрен исəпкə алып; 
     - төп һəм боковом фасадында-фасадның уң ягыннан, бу Кагыйдəлəрдə каралган 

очраклардан тыш; 
- ишегалды фасадында-квартал эчендəге юл ягыннан; 
- транспортның бер яклы хəрəкəте булган урамнарда-фасад, якын-тирəлəрдə 

транспорт хəрəкəте юнəлеше буенча; 
- фасадның озынлыгы 100 м дан артык булганда, фасад сул як почмагында 

дублирование 100 м дан артык; 
- сəнəгать предприятиелəренең оградларында һəм корпусларында-төп керү, керү 

уңыннан уңнан; 
- фасадлар белəн урам һəм шəһəр юллары кисешкəн биналарда-фасадлар, урам 

чатында якын-тирəдə; 
- бердəм горизонталь һəм Вертикаль осины исəпкə алып. 
26.3. Аерым торучы күрсəткечлəр (стелалар) урнаштыру рөхсəт ителми): 
     - нейтраль төслəрдə (соры, кара, көрəн яки башка төслəрдə кара төслəрдə) һəм 

(яки) табигый (табигый) материалларда түгел; 
     - биеклеге 6,0 м.; 
     - фундаментны салмыйча; 
     - əгəр урнаштыру тротуарның норматив киңлеген тарайтса, шулай ук 

автомобильлəрне парковкалау һəм кую өчен билгелəнгəн урыннарда; 
     - тирəн фундамент булган урыннарда 5,0 м агач кəвəсеннəн, җир кишəрлеге 

чиклəрендə объект проектында каралган яшел үсентелəр (агачлар, куаклар) урынына; 
- профнастил, тукыма материаллары, ныгытуның ачык алымнарын кулланып; 
- мəгълүмат кырында фотолаштырылган яңалыклар белəн; 
- мəгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, парковка урыннары саны 

турындагы мəгълүматлардан тыш. 
26.4 подъезд һəм фатир номерлары күрсəткечлəре аларда ишек тишелеше яисə ишек 

тишегенең (горизонталь табличка) тутыру импостында яки биеклектəге ишек тишүеннəн уң 
ягында 2,0 - 2,5 м. 

     26.5 янгын гидрантларын, полигонометрик билгелəр урнаштыру күрсəткечлəре, 
геодезик билгелəр урнашу күрсəткечлəре биналарның цоколларында, магистраль 
камераларында һəм суүткəргеч һəм канализация челтəрлəренең коеларында 
урнаштырыла. 

      26.6. Янгын гидрантларын, полигонометрик билгелəр урнаштыру, урам исемнəре, 
йорт номерлары белəн янəшə геодезик билгелəр урнаштыру, шулай ук Архитектур 
детальлəрдə, декоратив-сəнгать бизəлешендə, пыялада, капкалар, ишеклəрдə урнаштыру 
рөхсəт ителми. 

  26.7 күрсəткечлəр чисталыкта һəм төзек хəлдə булырга тиеш. 
3 статьяның 34 пунктын 34.14 пунктчасы белəн тулыландырырга. 
«34.14. Чаралар үткəрү буенча удалению борщевика Сасна белəн җир алар милке, 

владении яки кулланышта йөри, мөстəкыйль рəвештə үз акчасына (чаралар буенча 
удалению борщевика Сасна тиеш үткəрелə кадəр аның бутонизации һəм башыннан 
цветения)». 

3 статьяның 126 пунктын 126.16 пунктчасы белəн тулыландырырга 
«126.16 транспорт чараларын, шул исəптəн, ел фасылына карамастан, 

яшеллəндерелгəн территориялəрдə, балалар, спорт һəм хуҗалык мəйданчыкларында, 
торгызу эшлəрен мəҗбүри үткəрү шарты белəн, кирəкле эшлəрне башкару очракларыннан 
тыш, урнаштырырга.» 

3 статьяның 127 пунктының 127.1 пунктчасы яңа редакциядə укырга: 





 
 
 

1 нче кушымта 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмə  

муниципаль районы 
Əдəмсə авыл җирлеге Советы карарына  

                                                                                                      2019 елның  05июнь №54-122 
 

Тəртип 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районының «Өтəшкə авыл җирлеге» 
муниципаль берəмлеген төзеклəндерү кагыйдəлəренə кертелə торган үзгəрешлəр һəм 

өстəмəлəр проектына тəкъдимнəрне исəпкə алу» 
 

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге 
муниципаль берəмлеген төзеклəндерү кагыйдəлəренə кертелə торган үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр проектына тəкъдимнəр Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль 
районы Өтəшкə авыл җирлеге советына түбəндəге адрес буенча кертелə: 423186, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмə районы, Татар Өтəшкə авылы, Үзəк урамы, 10 нчы 
йорт, язма рəвештə Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə 
авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре. 

Тəкъдимнəр эш көннəрендə «Интернет» мəгълүмат – телекоммуникация челтəрендə 
Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми порталында халыкка игълан ителгəн 
көннəн башлап 8.00 сəгатьтəн 16.30 сəгатькə кадəр түбəндəге адрес буенча кабул ителə: 
/pravo.tatarstan.ru. 

2.Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбəндəге адрес буенча бирелə: 423186, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмə районы, Татар Əдəмəсе авылы, Центральная урамы, 
д10 шəхсəн яисə почта аша («төзеклəндерү кагыйдəлəре турында фикер 
алышу»конвертында). 


