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Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге Советының
2017 елның 27 июнендәге 27-58 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль
районы» Акъяр авыл җирлеге "муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау
турында" карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан
Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (2018 елның 30 ноябрендәге үзгәрешләр
белән) нигезендә. № 92-ТРЗ), Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының "
Акбүре авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставы белән, шулай ук төзекләндерү
объектларының чисталыгы һәм тәртиптә тотуга, гомумән Акъяр авыл җирлеге
территориясендә, Акъяр авыл җирлеге Советына бердәм таләпләр билгеләү
максатларында, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акъяр авыл
җирлеге Советы
КАРАР бирә:
1.
Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Акъяр авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертергә:
1.1. 3 статьяның 21 пунктын түбәндәге эчтәлекле 22.7 пунктчасы белән тулыландырырга:
«22.7 электросвещениесе фасадында урнаштырылган төзек хәлдә тоту һәм аны караңгылык
башлану белән кертү»
1.2 Пункт 26 статьясындагы 3 укырга яңа редакциядә:
«26. Урам исемнәре һәм йортлар номерлары язылган күрсәткечләр Акъяр авыл җирлегенең
муниципаль хокукый актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарда һәм
башкаруда урнаштырыла.
1.3. 3 статьяның 26 пунктын түбәндәге пунктчалар белән тулыландырырга:
26.1 биналарда урнашкан урам исемнәре һәм йортлар номерлары күрсәткечләрендә, шулай
ук урам һәм гомумкоселка юлларына фасадлар белән чыга торган биналарда авыл

эстетикасына карата югары таләпләр булган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике
дәүләт телендә урнаштырыла.
Күрсәткечләр типларына һәм төрләренә карата унификацияләнгән таләпләр урам исемнәре
һәм йорт номерлары Акъяр авыл җирлегенең муниципаль хокукый актлары белән
билгеләнә.
26.2. Урам исемнәре һәм йортлар номерлары күрсәткечләре фасадларда урнаштырыла:
- җир өслегеннән 2,5 метрдан да ким булмаган һәм 5,0 м дан да артык булмаган
биеклектә;
- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 метрдан да артык түгел;
-витриналар, тәрәзәләр, архитектур детальләр һәм декоратив-сәнгать бизәлеше
ябылмаган һәм ябылган;
- яктыртуның ачык ысулын кулланмыйча;
- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алып;
- төп һәм боковом фасадында-фасадның уң ягыннан, бу Кагыйдәләрдә каралган
очраклардан тыш;
- ишегалды фасадында-квартал эчендәге юл ягыннан;
- транспортның бер яклы хәрәкәте булган урамнарда-фасад, якын-тирәләрдә транспорт
хәрәкәте юнәлеше буенча;
- фасадның озынлыгы 100 м дан артык булганда, фасад сул як почмагында дублирование
100 м дан артык;
- сәнәгать предприятиеләренең оградларында һәм корпусларында-төп керү, керү уңыннан
уңнан;
- фасадлар белән урам һәм шәһәр юллары кисешкән биналарда-фасадлар, урам чатында
якын-тирәдә;
- бердәм горизонталь һәм Вертикаль осины исәпкә алып.
26.3. Аерым торучы күрсәткечләр (стелалар) урнаштыру рөхсәт ителми):
- нейтраль төсләрдә (соры, кара, көрән яки башка төсләрдә кара төсләрдә) һәм (яки)
табигый (табигый) материалларда түгел;
- биеклеге 6,0 м.;
- фундаментны салмыйча;
- әгәр урнаштыру тротуарның норматив киңлеген тарайтса, шулай ук автомобильләрне
парковкалау һәм кую өчен билгеләнгән урыннарда;
- тирән фундамент булган урыннарда 5,0 м агач кәвәсеннән, җир кишәрлеге чикләрендә
объект проектында каралган яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары, ныгытуның ачык алымнарын кулланып;
- мәгълүмат кырында фотолаштырылган яңалыклар белән;
- мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, парковка урыннары саны турындагы
мәгълүматлардан тыш.
26.4 подъезд һәм фатир номерлары күрсәткечләре аларда ишек тишелеше яисә ишек
тишегенең (горизонталь табличка) тутыру импостында яки биеклектәге ишек тишүеннән уң
ягында 2,0 - 2,5 м.
26.5 янгын гидрантларын, полигонометрик билгеләр урнаштыру күрсәткечләре, геодезик
билгеләр урнашу күрсәткечләре биналарның цоколларында, магистраль камераларында
һәм суүткәргеч һәм канализация челтәрләренең коеларында урнаштырыла.
6.6. Янгын гидрантларын, полигонометрик билгеләр урнаштыру, урам исемнәре, йорт
номерлары белән янәшә геодезик билгеләр урнаштыру, шулай ук Архитектур детальләрдә,
декоратив-сәнгать бизәлешендә, пыялада, капкалар, ишекләрдә урнаштыру рөхсәт ителми.
26.7 күрсәткечләр чисталыкта һәм төзек хәлдә булырга тиеш.
3 статьяның 34 пунктын 34.14 пунктчасы белән тулыландырырга.

