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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 
 

 «25» ноябрь, 2019 ел                            № 1870  

     

 

Татарстан Республикасы Питрәч районында  

2019 елга җирле әһәмияттәге гомуми  

файдаланудагы юлларда юл эшләренең  

муниципаль программаларын гамәлгә ашыруга  

юнәлдерелгән объектлар исемлеген раслау турында 

 

2019 елда Татарстан Республикасы муниципаль юл фонды акчаларын 

файдаланганда үзара ярдәм итешеп эшләү турындагы килешү нигезендә Башкарма 

комитет карар бирә: 

1. 2019 елга Питрәч районының җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы 

юлларында юл эшләре программасына кертелгән җирле әһәмияттәге объектлар 

исемлеген расларга.  

2. Башкарма комитетның «Татарстан Республикасы Питрәч районында 2019 

елга җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы юлларында юл эшләре муниципаль 

программаларын гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән объектлар исемлеген раслау 

турында» 2009 ел, 13 июнь, 886 номерлы карары үз көчен югалткан дип санарга.  

3.    Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
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2019 елда муниципаль юл фонды 

акчаларын файдаланганда үзара ярдәм 

итешү турында килешүгә кушымта 

 

2019 елга муниципаль районның җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы 

юлларында юл эшләре программасына кертелгән җирле әһәмияттәге объектлар 

исемлеге 

 

№ 

п/п 
Объектның исеме 

Егәрлек 

км,пог.м,кв.м 

Гамәлдәге бәяләрдә 

капитал салу,  

мең сум 

1 2 3 4 

1. Питрәч авылы, Комсомол урамы 1453,2 кв.м 2746,660 

2. Питрәч авылы, 1 нче мәктәп 

территориясе 

168,2 кв.м 500,212 

3. Питрәч авылы, Җиңүнең 65 еллыгы 

ур.  

71,3 кв.м 197,793 

4. Питрәч авылы, Гаврилов урамы 

җәяүлеләр кичүеннән соң территория 

191,3 кв.м 725,401 

5. Питрәч авылы, Мишә ур.  2842,3 кв.м 5675,617 

6. Питрәч авылы, Совет ур. 703,3 кв.м 2143,056 

7. Питрәч авылы, Казан ур.  249 кв.м 819,383 

8. Ленино-Кокушкино авылы, 

төзекләндерү МЦ 

610 кв.м 1377,399 

9. Богородский авылы, ФАП 159,1 кв.м 321,920 

10. Ленино-Кокушкино авылы, урамнар 3965 кв.м 9365,383 

11. Питрәч авылы, Мишанин ур. 443,8 кв.м 1133,111 

 Бүленмәгән акчалар  94,065 

Барлыгы МДФ 2019 елга план буенча   25 100,000 

 

Муниципаль юл фондлары калдыклары хисабына чаралар  

1. Мишанин-Казан-Перчков-

Мелиораторлар урамнары киселеше: 

Җәяүлеләр киртәләре корылды 

Тротуар төзелеше 

  

 

320 пм 

474 м2 

2056,800 

2. Питрәчнең Төньяк урамында электр 

яктырткычлары кую (яктырткычлар 

белән терәкләр кую) 

12 шт. 360,199 

 Бүленмәгән акчалар  0,181 

 

Барлыгы план буенча  

 
2 417,180 

 

 

   

 

 

 


