
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ШҼҺҼР 
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Урыссу ш. т. п.        «_23__» __12__ 2019 ел 

 

 

Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы шҽһҽр 

тибындагы Урыссу поселогы 

территориясен тҿзеклҽндерҥ 

Кагыйдҽлҽрен раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр 

тибындагы Урыссу поселогы территориясендҽ чисталык, тҽртип һҽм 

тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ максатларында, «Россия Федерациясендҽ җирле 

ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында 

җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, Татарстан Республикасының Ютазы муниципаль 

районының «Уруссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге 

Уставы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының 

шҽһҽр тибындагы Урыссу поселогы территориясен тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре 

проекты буенча ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽрен карап, Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы Урыссу шҽһҽр тибындагы Советы  карар кабул 

итте: 

 

1. Кушымта итеп бирелгҽн Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районының шҽһҽр тибындагы Урыссу поселогы территориясен тҿзеклҽндерҥ 

Кагыйдҽлҽрен расларга. 

2.Ҥз кҿчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы шҽһҽр тибындагы Урыссу 

поселогы Советының 2018 елның 26 гыйнварындагы «Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы «Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль 

берҽмлеге территориясен тҿзеклҽндерҥ Кагыйдҽлҽре турында" 1 номерлы 

карарын.  

  3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районының jutaza.tatar.ru рҽсми сайтында һҽм http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы 

буенча Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында 

Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемҽ алам. 

 

Шҽһҽр тибындагы Урыссу поселогы башлыгы урынбасары –  

поселок Советы рҽисе урынбасары                                                Р.М.  Гарипов 
 

consultantplus://offline/ref=D29E4EE0DFF50436B634E2156B347AFC069EBEB1B7B0317A8DD60E0FD5AB5EDCF8247ACE84OBI3L
consultantplus://offline/ref=D29E4EE0DFF50436B634E2156B347AFC069EBEB1B7B0317A8DD60E0FD5AB5EDCF8247ACE84OBI3L
consultantplus://offline/ref=1B09471D71AED08E6CBB66D129C5DEDFD99C8ED0755349E24F0A25330B15778FjBK1L
http://pravo.tatarstan.ru/
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Татарстан Республикасы Ютазы  

муниципаль районы шҽһҽр тибындагы  

Урыссу поселогы Советы карары белҽн 

расланды 

 

» 23 " 12 2019 ел, № 23 
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

«УРЫССУ ШҼҺҼР ТИБЫНДАГЫ ПОСЕЛОГЫ» МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРҼМЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ТҾЗЕКЛҼНДЕРҤ, ЧИСТАЛЫК ҺҼМ 

ТҼРТИП САКЛАУ КАГЫЙДҼЛҼРЕ 

 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу шҽһҽр 

тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ чисталык һҽм 

тҽртип саклау кагыйдҽлҽре (алга таба - Кагыйдҽлҽр) «Россия Федерациясендҽ 

җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Җитештерҥ һҽм куллану 

калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендҽге 89-ФЗ номерлы Федераль 

закон, Татарстан Республикасы Конституциясе, «Татарстан Республикасында 

җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгының “Җирлеклҽр, шҽһҽр округлары, шҽһҽр эче 

районнары территориялҽрен тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ ҿчен методик 

тҽкъдимнамҽлҽрне раслау турында" №711/пр боерыгы,  ТР Ютазы муниципаль 

районы «Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Уставы, 

муниципаль хокукый актлар белҽн кабул ителде. 

2. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр Татарстан Республикасы «Урыссу шҽһҽр тибындагы 

поселогы» муниципаль берҽмлегенең (алга таба – шҽһҽр тибындагы Урыссу 

поселогы) тиешле санитар, янгынга каршы, эстетик халҽтен тҽэмин итҥ 

максатларында эшлҽнде, Урыссу ш.т. поселогының бҿтен территориясендҽ 

тышкы тҿзеклҽндерҥ, җыештыру, карап тоту, яшеллҽндерҥ тҽртибен 

билгелилҽр. Оештыру-хокукый формасына бҽйсез рҽвештҽ, барлык юридик һҽм 

физик затлар тарафыннан башкару мҽҗбҥри һҽм аларга тҥбҽндҽге талҽплҽр 

куела: 

- алар урнашкан биналарны (торак йортларны да кертеп), корылмаларны 

һҽм җир кишҽрлеклҽрен карап тоту буенча тиешле биналарның һҽм 

корылмаларның тышкы кҥренешенҽ һҽм коймаларына карата; 

- якын-тирҽ территориялҽрне тҿзеклҽндерҥдҽ биналарның (аларда 

биналарның) һҽм корылмаларның милекчелҽренең катнашу тҽртибен 

билгелҽҥгҽ; 

- шҽһҽр тибындагы Урыссу поселогы территориясен тҿзеклҽндерҥне 

оештыру (урамнарны яктырту, территориялҽрне яшеллҽндерҥ, урам исемнҽре 
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һҽм йорт номерлары булган кҥрсҽткечлҽр урнаштыру, кече архитектура 

формаларын урнаштыру һҽм карап тоту) буенча. 

3. Территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ элементларын проектлау һҽм 

урнаштыру шҽһҽр тҿзелеше һҽм җир законнары, махсус нормалар һҽм 

кагыйдҽлҽр, дҽҥлҽт стандартлары, Муниципаль берҽмлекнең генераль планы, 

җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган 

проект документлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Ҽлеге кагыйдҽлҽр кҿнкҥреш һҽм сҽнҽгать калдыкларын җыю, чыгару, 

ташу, утильлҽштерҥ һҽм эшкҽртҥ буенча мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга салмый. 

2. Төп төшенчәләр 

Ҽлеге Кагыйдҽлҽрне гамҽлгҽ ашыру максатларында тҥбҽндҽге 

тҿшенчҽлҽр кулланыла: 

2.1. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлы – транспорт чаралары хҽрҽкҽте 

ҿчен билгелҽнгҽн һҽм автомобиль юлына бҥлеп бирелгҽн полоса чиклҽрендҽ 

җир кишҽрлеклҽрен һҽм аларда урнашкан конструктив элементларны (юл 

полотносын, юл ҿслеген һҽм шундый элементларны) һҽм аның технологик 

ҿлеше булган юл корылмаларын ҥз эченҽ алган транспорт инфраструктурасы 

объекты - саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, җитештерҥ 

объектлары, автомобиль юлларын тҿзеклҽндерҥ элементлары; 

- фасадның архитектура үзенчәлекләре - бинаның фасадның, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

шҽһҽр тирҽлегенең конструктив һҽм эстетик сыйфатларын (стиль һҽм 

композицион бҿтенлек, ритм, ярашлылык һҽм пропорциональлек, визуаль кабул 

итҥ, ачык һҽм ябык киңлеклҽр балансын чагылдыручы ҥзенчҽлекле 

характеристикалары; 

- фонсыз конструкцияләр - тышкы мҽгълҥмат чарасын эшлҽҥ ысулы, 

аның белҽн конструкция аерым хҽрефлҽрдҽн, билгелҽнҥлҽрдҽн, билгелҽрдҽн, 

декоратив элементлардан тора; 

- территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту, шулай ук 

территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ элементларын проектлау һҽм урнаштыру буенча 

чаралар комплексы, гражданнарның яшҽҥ шартларын яхшырту һҽм яхшыртуга, 

территориянең санитар һҽм эстетик торышын яхшыртуга юнҽлтелгҽн чаралар 

комплексы ; 

- ташландык транспорт чарасы - милекче тарафыннан алты айга һҽм 

аннан да кҥбрҽк вакытка калдырылган, аңа башка затлар кагылудан имин 

булмаган (ишеклҽр, кузов пыяласы элементлары, кузовның башка 

элементлары, ачык ишеклҽр, ишеклҽрне биклҽҥ мҿмкинлеге булмау һ. б.), 

шулай ук транспорт чараларын саклау ҿчен билгелҽнмҽгҽн гомуми 

файдаланудагы урыннарда (тҽгҽрмҽчлҽр, тҽгҽрмҽчлҽр яки башка конструктив 

детальлҽр булмау һ. б.) һҽм шул ук вакытта транспорт чараларын (йорт яны 

территориялҽрендҽ) саклау ҿчен билгелҽнмҽгҽн гомуми файдаланудагы 

урыннарда (махсус билгелҽнгҽн урыннардан тыш) транспорт чараларын 

урнаштыру ҿчен махсус билгелҽнгҽн урыннарда (парковкаларда, парковка 

урыннарында, тҥлҽҥле автостоянкаларда, техниканы саклау ҿчен билгелҽнгҽн 

гаражлардан яисҽ башка биналардан, помещениелҽрдҽн  тыш) һҽм җҽяҥлелҽрне 
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узуга, территорияне җыештыруга, ашыгыч хезмҽтлҽр автомашиналарын, башка 

махсус транспортны, чҥп җыю машиналарын подъездларга, чҥп җыю 

машиналарына  чҥп контейнерларына, подъездларга узуга комачаулык итҽ 

торган (алты ай һҽм аннан кҥбрҽк) урыннарда булырга тиеш тҥгел; 

- вертикаль яшелләндерү - стационар һҽм мобиль яшел ҥсентелҽр 

урнаштыру ҿчен бина һҽм корылмаларның, шул исҽптҽн балконнар, 

лоджиялҽр, галереялҽр, терҽк диварлар һ. б. фасад ҿслеклҽреннҽн файдалану; 

- витрина - фасадның бер ҿлешен билҽп торган тоташ пыяла уем (тҽрҽзҽ, 

витраж) рҽвешендҽге; 

- барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур күренеше – 

җирлекнең тышкы кҥренешен барлыкка китерҥче авыл җирлеге биналарының 

һҽм территориялҽренең архитектур-сҽнгать һҽм шҽһҽр тҿзелеше ҥзенчҽлеклҽре; 

- яктыртуның тышкы ысулы - мҽгълҥмат конструкциясен яктыртуның 

мҽгълҥмат кыры еракта урнаштырылган яктылык чыганагы белҽн яктыртылу 

ысулы; 

- квартал эчендә (җирле) йөрү – магистраль урамнардан торак йортлар 

тҿркемнҽренҽ һҽм кварталның башка урыннарына кадҽр транспорт һҽм 

җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте ҿчен билгелҽнгҽн автомобиль юлы; 

- төзекләндерүне тергезү - юлның бҿтен киңлегенҽ, хуҗалык юлына, 

тротуарга, бордюр ташын яңадан урнаштыруны, туфракның уңдырышлы 

катламын торгызуны, газон ҥлҽннҽре чҽчҥне һҽм яшел ҥсентелҽр утыртуны, 

реклама конструкциялҽрен һҽм тҿзеклҽндерҥнең башка элементларын 

торгызуны ҥз эченҽ алган эшлҽр комплексы; 

- газон - махсус сайлап алынган ҥлҽннҽр орлыгы, утырту ҿчен фон, парк 

корылмалары һҽм ландшафт композициясенең мҿстҽкыйль элементы, шулай 

ук табигый ҥлҽн ҥсемлеге булып торган ҥлҽн капламы; 

- мәгълүмат тапшыруның динамик ысулы - мҽгълҥмат алмашуны кҥздҽ 

тоткан мҽгълҥматны электрон мҽгълҥматлар һҽм табло кулланып тапшыру 

ысулы; 

- йорт биләмәсе  – ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак 

йорт һҽм ҽлеге йорт урнашкан җир участогы; 

- ишегалды корылмалары - җир кишҽрлегендҽ урнашкан вакытлы 

ярдҽмче корылмалар (базлар, кҥгҽрченлеклҽр, сарайлар һ. б.); 

- йорт билгеләре – аншлаг (урам, мҽйдан, проспект), номер билгесе (йорт 

һҽм корпус номеры кҥрсҽткече), подъезд һҽм фатир номеры кҥрсҽткече, 

объектның инвалидлар ҿчен ҥтемлелеге халыкара символы, флагтоткычлар, 

истҽлекле такталар, полигонометрик билге, янгын гидранты кҥрсҽткече, грунт 

геодезия билгелҽре кҥрсҽткече, магистраль камералары һҽм су челтҽре коелары 

кҥрсҽткечлҽре, канализация кҥрсҽткече, җир асты газҥткҽргече корылмалары 

кҥрсҽткече, янгын гидранты кҥрсҽткече, магистраль камералары һҽм 

суҥткҽргеч челтҽре коелары кҥрсҽткечлҽре, канализация кҥрсҽткече, җир асты 

газҥткҽргече корылмалары кҥрсҽткече; 

- бина - бердҽм  кҥлҽмле тҿзелеш системасыннан торган (тҿзелешкҽ 

рҿхсҽт нигезендҽ тҿзелгҽн) капиталь тҿзелеш объекты, ул автоном рҽвештҽ 

яшҽп, реконструкциялҽнергҽ һҽм кулланылырга мҿмкин; 

- яшел үсентеләр – табигый һҽм ясалма ҥсемлеклҽр җыелмасы 
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(паркларны, урманнарны да кертеп, аеруча сакланулы табигать 

территориялҽре, бульварлар, скверлар, бакчалар, газоннар, чҽчҽк тҥтҽллҽре, 

шулай ук аерым ҥсҥче агачлар һҽм куаклар); 

- җир участогы - аны индивидуаль билгеле бер ҽйбер буларак билгелҽргҽ 

мҿмкинлек бирҽ торган характеристикаларга ия булган җир ҿслегенең бер 

ҿлеше; 

- җир эшләре - грунт юу, җҽю, камиллҽштерелгҽн яки грунт ҿслеген бозу 

яки юлларның һҽм тротуарларның камиллҽштерелгҽн ҿслеген җҽю (җҽю) белҽн 

бҽйле эшлҽр; 

- инженерлык коммуникацияләре - инженер-техник тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре: авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан яки урнаштырылучы 

суҥткҽргеч, канализация, җылылык, торбаҥткҽргечлҽр, электр ҥткҽргеч 

линиялҽре, элемтҽ һҽм башка инженерлык корылмалары; 

- түбәне яшелләндерү - архитектура-ландшафт объектлары (чҽчҽклҽр, 

бакчалар газоннары, агачлар һҽм куаклар белҽн мҽйданчыклар һ. б.) тҿзҥ ҿчен 

бина һҽм корылмаларның тҥбҽлҽрен файдалану; 

- койма яңгыр канализациясе (“ливневка”) - ҿслек (яңгыр, кар), су сибҥ 

һҽм дренаж суларын ташу ҿчен билгелҽнгҽн, ҥзара технологик бҽйлҽнешле 

инженер корылмалары комплексы (улаклар, яңгыр кабул иткечлҽр, 

лотковитрубалар); 

- җемелдәүче яктылык - яктылык агымының характеристикаларын 

алмашынуын кҥздҽ тоткан яктылык динамикасы  (тҿс, яктылык дҽрҽҗҽсе, 

кабыну  чираты һ. б. ш.) эффекты; 

- тышкы яктыртылыш - тҽҥлекнең караңгы вакытында магистральлҽр, 

урамнар, мҽйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һҽм 

җҽяҥлелҽр юлларын яктырту ҿчен билгелҽнгҽн элементлар җыелмасы; 

–барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур күренешен бозу -

урнаштыруга рҿхсҽт ителгҽн һҽм рҿхсҽт ителмҽгҽн тышкы мҽгълҥматны 

урнаштыру чараларының тҿренҽ һҽм тибына карата талҽплҽрне, шул исҽптҽн 

ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн мондый конструкциялҽрнең тышкы 

кҥренешенҽ яки урнашу урынына карата талҽплҽрне, авыл җирлегендҽ 

тҿзелешнең тышкы архитектур кҥренешен саклап калу кирҽклеген исҽпкҽ 

алып, ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн талҽплҽрне ҥтҽмҽҥ; 

- санкцияләнмәгән чүплек - юридик яки физик затлар эшчҽнлеге 

барышында барлыкка килгҽн каты кҿнкҥреш калдыкларын, зур габаритлы, 

тҿзелеш калдыкларын, башка чҥп-чарны ҥз белдеге белҽн 50 кв. м дан артык 

мҽйданда һҽм 30 куб. м дан артык кҥлҽмдҽ.ташлау (урнаштыру) яки туплау; 

 - стационар булмаган сәүдә объекты - ул җир участогы белҽн тыгыз 

бҽйлҽнмҽгҽн вакытлыча корылмадан яки вакытлы корылмадан торган сҽҥдҽ 

объекты (павильон һҽм киоск), кҥчмҽ корылмалардан тыш; 

- яшелләндерү - ҥсемлек компонентларын актив кулланып, муниципаль 

берҽмлек тирҽлеген формалаштыруны тҽэмин итҽ торган тҿзеклҽндерҥ һҽм 

ландшафтлы оешма элементы, шулай ук инженерлык ҽзерлегенең тҿрле 

тҿрлҽре буенча (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование һ. б.) эшлҽр 

башкару һҽм яшеллҽндерелгҽн территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ белҽн бҽйле 

комплекслы процесс: агачлар, шул исҽптҽн эре куаклар утырту, ҥлҽн газоннары 
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чҽчҥ, чҽчҽк тҥтҽллҽре, альпинарийлар һҽм рокарийлар ясау, махсус бакчалар 

ачу; 

- гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми 

файдаланудагы территориялҽрдҽ урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һҽм 

бульварлар; 

- чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр -

предприятие, оешма, учреждениелҽрнең яшеллҽндерелгҽн территориялҽре; 

- махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитар 

зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшеллҽндерҥ, ҥсентелҽр 

питомниклары; 

- аеруча сакланулы табигать территорияләре - анда аеруча табигать 

саклау, фҽнни, мҽдҽни, эстетик, рекреацион һҽм сҽламҽтлҽндерҥ ҽһҽмияткҽ ия 

булган объектлар урнашкан, алар җирле ҥзидарҽ органнары карарлары белҽн 

тулысынча яки ҿлешчҽ хуҗалык кулланылышыннан алынган һҽм алар ҿчен 

махсус саклау режимы билгелҽнгҽн җир участоклары, су ҿслеге һҽм һава 

киңлеге; 

- җәмәгать транспортын көтү тукталышы - җҽмҽгать транспорты 

тукталышлары, пассажирлар утырту һҽм тҿшерҥ, җҽмҽгать транспорты 

пассажирларын кҿтҥ зонасы булган махсус җиһазландырылган мҽйданчык; 

- пыялалы фасад - эшлҽнгҽн фасадның бҿтен яссылыгын яисҽ аның 

шактый ҿлешен билҽп торган тоташ пыяла фасад; 

- яктыртуның ачык ысулы - яктылык чыганагының аны тарату ҿчен 

каршылыклары булмаган мҽгълҥмати конструкцияне яктырту ысулы; 

- бина фасадларының колористик карары паспорты (фасадларның 

төсләр чишелеше) - авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан аерым торган 

бинаның фасадының бердҽм архитектур һҽм тҿслҽр чишелешен билгели 

торган һҽм тышкы бизҽлешенҽ талҽплҽрне билгели торган килешенгҽн һҽм 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган документ; 

- җәяүлеләр зоналары - транзит хҽрҽкҽт итҥ максатларында халык йҿри 

торган һҽм билгеле бер характеристикаларга ия булган поселок территориясе 

участоклары: тиз йҿрешле урамнан тыш һҽм җир ҿсте җҽмҽгать транспорты 

тукталышлары, хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре, 

рекреациялҽр һ.б. Җҽяҥлелҽр зоналары эспланадларда, җҽяҥлелҽр 

урамнарында, торак пункт мҽйданнарының җҽяҥлелҽр ҿлешлҽрендҽ 

формалашырга мҿмкин; 

- йорт яны территориясе - кҥпфатирлы йорт урнашкан, яшеллҽндерҥ 

һҽм тҿзеклҽндерҥ элементлары булган, ҽлеге йортка хезмҽт кҥрсҽтҥ, 

эксплуатациялҽҥ һҽм тҿзеклҽндерҥ ҿчен билгелҽнгҽн башка объектлар 

урнашкан җир кишҽрлеге; 

- якын-тирә территория - бина, корылмалар, киртҽлҽр, тҿзелеш 

мҽйданчыгы, сҽҥдҽ, реклама объектлары, бирелгҽн җир участогы чиклҽренҽ, 

шулай ук милектҽге, файдаланудагы (билҽгҽн) башка объектларга турыдан-

туры тоташучы һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҿзеклҽндерелергҽ, җыештырылырга 

тиешле территория; 

- тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру проекты (паспорт) - 

тҿзеклҽндерҥ элементының тышкы кыяфҽтен һҽм тҿгҽл урнашу урынын, ҽ атап 
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ҽйткҽндҽ тышкы мҽгълҥмат чараларын билгели торган һҽм аны тҽңгҽллҽштерҥ 

ҿчен кирҽкле башка белешмҽлҽрдҽн торган башкарма комитетның муниципаль 

хокукый акты белҽн расланган билгелҽнгҽн формадагы документ; 

- территорияне санитар чистарту - каты кҿнкҥреш калдыкларын һҽм 

зур габаритлы калдыкларны аерым территориядҽн җыю, чыгару һҽм 

утильлҽштерҥ (зарарсызландыру) ; 

- ут тартмасы - аның белҽн конструкция бер кҥлҽмне яисҽ эчке 

яктырткычлы берничҽ кҥлҽмле элементны тҽшкил иткҽн тышкы мҽгълҥмат 

чарасын ясау ысулы; 

        - махсуслаштырылган оешмалар – тҿзелгҽн муниципаль контрактлар 

нигезендҽ җирлек территориясен тҿзеклҽндерҥ ҿлкҽсендҽ махсус эшчҽнлек 

тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыручы тҿрле оештыру-хокукый формадагы юридик затлар; 

- территорияләрне карап тоту - биналар, корылмалар фасадларын, кече 

архитектура формаларын, киртҽлҽрне, тҿзелеш мҽйданчыкларын, яшел 

утыртмаларны, җир асты инженерлык коммуникациялҽрен һҽм аларның 

конструктив элементларын, җир кишҽрлегендҽ урнашкан транспорт 

инфраструктурасы объектларын ҥз вакытында ремонтлау һҽм карап тоту белҽн 

бҽйле чаралар комплексы; 

– җирле әһәмияттәге юлларны карап тоту - юл, юл корылмаларының, 

юлларны комплекслы тҿзеклҽндерҥ элементларының транспорт-эксплуатация 

халҽтенҽ булышлык итҥче эшлҽр комплексы; 

- тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмә такта) – товарны сату 

урынында турыдан-туры билгелҽнҽ торган мҽгълҥмати конструкция булып 

торучы территорияне тҿзеклҽндерҥ элементы, биналарны кулланучыларга 

җиткерҥ ҿчен хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ максатыннан чыгып, «Кулланучылар 

хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендҽ, ягъни 

оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һҽм аның эш 

режимы турында мҽгълҥмат, шулай ук закон нигезендҽ урнаштырырга мҽҗбҥри 

булган яисҽ эшлекле ҽйлҽнеш нигезендҽ урнаштырыла торган мҽгълҥматны ҥз 

эченҽ алган максатлары белҽн бҽйле реклама. «Тышкы мҽгълҥматны урнаштыру 

чаралары» һҽм «Тышкы мҽгълҥмат чарасы» тҿшенчҽлҽре бертҿсле; 

- суперграфика - фасадларның визуаль кабул итҥне кҿчҽйткҽн 

архитектура-сҽнгатьчҽ бизҽлеш алымнарының (рҽсем, орнамент, барельеф, 

мозаика) берсе; 

- тактиль катлам - ҿслек катламы фактурасын сизелерлек ҥзгҽртелеш 

белҽн каплау; 

- территорияләрне җыештыру - җитештерҥ һҽм куллану калдыкларын, 

башка чҥп-чарны, карны чистарту, җыю, чыгару белҽн бҽйле эшчҽнлек тҿре, 

шулай ук халыкның экологик һҽм санитар-эпидемиологик иминлеген тҽэмин 

итҥгҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауга юнҽлтелгҽн башка чаралар; 

- вәкаләтле органнар - ҥз компетенциясе кысаларында бистҽ 

территориясен тҿзеклҽндерҥне оештыруны, координациялҽҥне һҽм тикшереп 

торуны гамҽлгҽ ашыручы бистҽ Башкарма комитетының функциональ һҽм 

территориаль органнары; 

- фасад - бинаның тышкы ягы (тҿп, ян, ишегалды). Бинаның тҿп фасады, 

кагыйдҽ буларак, аеруча зур кҥренҥчҽнлек дҽрҽҗҽсенҽ ия булган, магистраль 
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һҽм/яки башка урамнарны кабул итҥгҽ юнҽлтелгҽн; 

- фон конструкцияләре - хҽрефлҽр, билгелҽнҥлҽр һҽм декоратив 

элементлар фон ҿслегендҽ урнашкан тышкы мҽгълҥмат чараларын эшлҽҥ 

ысулы; 

- фриз - фасадның яки горизонталь полосаның горизонталь полоса 

тҿрендҽге декоратив элементы; 

- фронтон – тҥбҽдҽн ҿстҽрҽк чыгып торучы бина фасадының 

йомгаклаучы ҿлеше, соңгы катның тҽрҽзҽлҽренең ҿске ҿлешеннҽн алып яки 

фасадның чыгып торучы элементларының ҿске ҿлешенҽ кадҽр ҥлчҽнҥче ҿлеше;   

- территорияләрне төзекләндерү элементлары – декоратив,  техник,  

планлаштыру,   конструктив җайланмалар,   яшеллҽндерҥ  элементлары,  

җиһазларның һҽм  бизҽлешнең тҿрле тҿрлҽре, шул исҽптҽн биналарның 

фасадлары, корылмалар, кече архитектура формалары, стационар булмаган 

объектлар, тышкы мҽгълҥматны урнаштыру чаралары һҽм территорияне 

тҿзеклҽндерҥнең состав ҿлеше буларак кулланыла торган кҥрсҽткечлҽр. 

- юл катламына капиталь ремонт ясау - юл “киемнҽрен” һҽм ҿслеген, 

җир ҿслеген һҽм юл корылмаларын тулысынча тергезеп, эшкҽртҥ комплексы, 

тузган конструкциялҽрне һҽм детальлҽрне алыштыру яки аларны иң ныклы һҽм 

озак вакытка алмаштыру, ремонтлана торган юл ҿчен билгелҽнгҽн нормалар 

чиклҽрендҽ автомобильлҽрнең кҥчҽр йҿклҽнешлҽренең интенсивлыгы артуны 

исҽпкҽ алып, юлның геометрик параметрларын арттыру; 

- иҗтимагый киңлекләр - муниципаль берҽмлек территориялҽре, алар 

халык ҿчен даими рҽвештҽ ачык, шул исҽптҽн мҽйданнар, яр буйлары, урамнар, 

җҽяҥлелҽр зоналары, скверлар, парклар. Җҽмҽгать пространствосының статусы 

анда булган ҿчен тҥлҽҥ булмауны кҥздҽ тота. Иҗтимагый киңлеклҽр 

муниципаль берҽмлек резидентлары һҽм кунаклары тарафыннан тҿрле 

максатларда кулланыла ала, шул исҽптҽн , гамҽлдҽге закон талҽплҽрен исҽпкҽ 

алып, аралашу, ял итҥ, спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ, белем алу, гражданнар 

җыелышлары ҥткҽрҥ, эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге алып бару максатларын; 

- проезд (үтү юлы) – торак һҽм магистраль урамнарның машиналар йҿрҥ 

ҿлешлҽренҽ, борылу мҽйданчыкларына тоташу юлы; 

- төзекләндерү проекты - территорияне һҽм башка тҿзеклҽндерҥ 

объектларын тҿзеклҽндерҥ буенча проект карарларын (шул исҽптҽн тҿслҽр 

буенча да) текст һҽм график формадагы материаллары булган документация; 

- төзекләндерү объектын карап тоту - тҿзеклҽндерҥ объектларын, 

аларның аерым элементларын техник, физик, эстетик яхшы дҽрҽҗҽдҽ тоту; 

- шәһәр мохите субъектлары - торак пунктта яшҽҥчелҽр, аларның 

берлеклҽре, иҗтимагый, эшлекле оешмалар, хакимият органнары һҽм социаль-

икътисадый тормышның торак пунктын ҥстерҥгҽ йогынты ясаучы һҽм 

катнашучы башка субъектлары вҽкиллҽре; 

- каты өслек - юл “киемнҽре” составында юл ҿслеге; 

- каты коммуналь калдыклар - физик затлар куллану процессында торак 

биналарда барлыкка килҽ торган калдыклар, шулай ук физик затлар 

тарафыннан шҽхси һҽм кҿнкҥреш ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ 

максатларында торак биналарында куллану вакытында ҥзлҽренең кулланылыш 

ҥзенчҽлеклҽрен югалткан товарлар. Каты коммуналь калдыкларга шулай ук 
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юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр эшчҽнлеге барышында барлыкка килҽ 

торган һҽм физик затлар куллану процессында торак биналарда барлыкка килҽ 

торган калдыклар да керҽ. 

- җитештерү һәм куллану калдыклары (алга таба - калдыклар) - 

җитештерҥ, эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ процессында яки куллану 

процессында барлыкка килгҽн, ҽлеге Федераль закон нигезендҽ юк ителергҽ 

тиеш булган матдҽлҽр яки предметлар. 

 

3. Территорияләрне төзекләндерүгә, карап тотуны оештыруга һәм 

җыештыруга гомуми таләпләр 

  

3.1. Бистҽнең бҿтен территориясе һҽм анда урнашкан барлык биналар 

(торак йортларны да кертеп) һҽм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) 

тҿзеклҽндерелергҽ, карап тотылырга һҽм җыештырылырга тиеш.  

3.2. Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, пляжлар, 

башка объектлар билҽгҽн җир кишҽрлеклҽрен, шул исҽптҽн уртак файдалану 

территориялҽрен, карап тотуны һҽм җыештыруны оештыруны ҥз вҽкалҽтлҽре 

чиклҽрендҽ вҽкалҽтле орган башкара.  

3.3. Физик һҽм юридик затлар, оештыру-хокукый рҽвешлҽренҽ бҽйсез 

рҽвештҽ, ҥз милке хокукындагы җир кишҽрлеген, бҥтҽн тапшыру яисҽ мҽҗбҥри 

хокуктагы (алга таба - җир кишҽрлеклҽре хокукына ия булган) җир кишҽрлеген, 

шулай ук гамҽлдҽге законнарда һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ каралган кҥлҽмдҽ 

биналарны, корылмаларны, махсус оешмаларны ҥз акчалары хисабына җҽлеп 

итҥ юлы белҽн карап тотуны һҽм җыештыруны башкарырга тиеш.  

Ҽгҽр бина, корылма милек хокукында яки башка ҽйбер яки мҽҗбҥри 

хокукта берничҽ затка, җыештырылырга тиешле территория милек 

хокукындагы ҿлешкҽ яки кҥчемсез милек объектына башка хокукка 

пропорциональ рҽвештҽ билгелҽнҽ. 

 Ҽгҽр җир участогы территориясендҽ тҿрле затларга караган берничҽ 

бина, корылма булса, территорияне карап тоту һҽм җыештыру чиклҽре 

якларның килешҥе белҽн билгелҽнҽ ала. Килешҥ булмаган очракта, 

җыештырылырга тиешле территория барлык милекчелҽр яки башка биналар, 

корылмаларның хуҗалары (кулланучылар) арасында тигез ҿлешлҽрдҽ 

билгелҽнҽ.  

Физик яки юридик зат карамагында булган җир кишҽрлеге билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелмҽгҽн очракта, билҽмҽдҽге җир кишҽрлегенең фактта 

килеп туган чиге буенча территория җыештырылырга тиеш. 

 Бина, корылма милек хокукында яки башка ҽйбер яки мҽҗбҥри хокукта 

булган очракта, фасадның эчтҽлеге яклар килешҥе белҽн билгелҽнҽ ала. Килешҥ 

булмаса, фасадны карап тоту милек хокукындагы ҿлешкҽ яки кҥчемсез милек 

объектына башка хокукка пропорциональ рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.4. Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын карап тоту һҽм җыештыру 

муниципаль заказ урнаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге эш тҿрлҽрен уздыруга 

конкурста җиңгҽн махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла.  
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3.5. Кҥпфатирлы йортларның йорт яны территориялҽрен карап тоту һҽм 

җыештыру кҥпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итҥ ысулларының берсе нигезендҽ 

башкарыла: торак милекчелҽре ширкҽте яки торак кооперативы яки башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарҽче оешма, кҥпфатирлы 

йортта гомуми милекне карап тоту һҽм ремонтлау эшлҽрен башкаручы затлар 

тарафыннан - ҽлеге йортта биналарның милекчелҽре белҽн турыдан-туры идарҽ 

иткҽндҽ (алга таба-идарҽче оешмалар).  

3.6.Шҽхси торак йортлар территориялҽрен һҽм алар янҽшҽсендҽге 

территорияне карап тоту һҽм җыештыру мондый йортларның милекчелҽре 

(яллаучылар) тарафыннан башкарыла.  

3.7.Яшеллҽндерҥ һҽм тҿзеклҽндерҥ элементларын карап тотуны һҽм 

карауны гамҽлгҽ ашыралар:  

а) бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ - җир кишҽрлегенең милекчелҽре 

яисҽ башка хокук иялҽре;  

б) гомуми файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр чиклҽрендҽ - 

муниципаль заказны урнаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча белешмҽлҽр җитештерҥгҽ 

конкурс откан вҽкалҽтле орган йҽ махсуслаштырылган оешма;  

в) чиклҽнгҽн файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр 

(предприятиелҽр, оешмалар, учреждениелҽр) һҽм махсус билгелҽнештҽге 

(санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) чиклҽрендҽ-

ҽлеге объектларның хуҗалары;  

г) йорт яны территориялҽре чиклҽрендҽ - кҥпфатирлы йортларда торак 

биналарның милекчелҽре яки идарҽче оешмалар; 

д) җир ҿсте коммуникациялҽренең, шул исҽптҽн электр челтҽрлҽренең, 

яктырту челтҽрлҽренең, радиолиниялҽрнең сак зоналарында - кҥрсҽтелгҽн 

коммуникациялҽрнең хуҗалары; 

е) җир асты коммуникациялҽренең сак зоналарында (урнаштыру рҿхсҽт 

ителгҽн очракта) - ҽлеге коммуникациялҽрнең хуҗалары.  

3.8.Урамнардан һҽм юллардан грунт һҽм ҿслек суларын бҥлеп бирҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын чистарту, яңгыр 

канализациялҽре коллекторларын һҽм су сиптерҥ коеларын чистарту аларны 

гамҽлгҽ ашыручы оешмалар тарафыннан башкарыла.  

3.9.Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽрен урнаштыру һҽм карап тоту тҽртибе гамҽлдҽге 

законнар, санитар кагыйдҽлҽр һҽм нормалар нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Бҽдрҽфлҽрнең санитар һҽм техник торышын, алар карамагында булган  

милекчелҽр, хуҗалар, арендаторлар яки махсус оешмалар тҽэмин итҽлҽр. 

3.10.Тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен башкару вакыты, объектларның тиешле 

санитар һҽм техник торышын тҽэмин итҥне исҽпкҽ алып, эшлҽр заказчысы 

тарафыннан билгелҽнҽ.  

3.11. Поселок территориясен карап тоту һҽм җыештыру чиклҽре физик 

һҽм юридик затлар тарафыннан бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽре нигезендҽ 

(җир кишҽрлеге билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлмҽгҽн булса, билҽмҽдҽге җир 

кишҽрлегенең фактта килеп туган чиге буенча) билгелҽнҽ. Вҽкалҽтле орган 

җирлек территориясен, шул исҽптҽн гомуми файдаланудагы территориялҽрне, 
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билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ карап тоту һҽм җыештыру эшлҽренең 

ҥтҽлешен контрольдҽ тота. 

3.12. Иҗтимагый ҽһҽмияттҽге территориялҽрдҽ тҿзеклҽндерҥ эшлҽрендҽ 

тҥбҽндҽгелҽрне тҽэмин итҽргҽ кирҽк: визуаль кабул итҥ ҿчен территориялҽрнең 

ачыклыгын һҽм кҥренеп торуын (аның аша кҥренми торган коймалар булмау), 

халыкның тоткарлыксыз хҽрҽкҽт итҥ шартлары (аз хҽрҽкҽтлҽнҥче тҿркемнҽрне 

дҽ кертеп), тарихи барлыкка килгҽн планлаштыру структурасына һҽм тҿзелеш 

масштабына ярдҽм итҥ алымнары, поселокның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохите белҽн 

тҿзеклҽндерҥ элементларының стиль бердҽмлегенҽ ирешҥ. Актив режимлы 

җҽмҽгать тҿзелеше участоклары - сҽҥдҽ, мҽдҽният, сҽнгать, мҽгариф һ.б. шҽһҽр 

ҽһҽмиятендҽге объектлар; алар объект территориясе каршында яисҽ аннан 

башка оештырылырга мҿмкин, бу очракта участок чиклҽре биналар һҽм 

корылмалар тҿзелешенең тышкы контурына туры килҽ торган итеп билгелҽргҽ 

тҽкъдим ителҽ. Иҗтимагый киңлеклҽр территориясендҽ декоратив-гамҽли 

сҽнгать ҽсҽрлҽрен, декоратив су җайланмаларын урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

3.13. Муниципаль берҽмлек территориялҽрен җыештыруны оештыруны 

җитештерҥчелҽрдҽ калдыклар җыюның норматив кҥлҽмнҽре кҥрсҽткечлҽрен 

куллану нигезендҽ башкарырга тҽкъдим ителҽ 

3.14.Вҽкалҽтле орган билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр кысаларында җирлек 

территориясен, шул исҽптҽн гомуми файдаланудагы территориялҽрне карап 

тоту һҽм җыештыру эшлҽрен башкаруны контрольдҽ тота.  

 

4. Бина, корылмалар һәм алар урнашкан җир кишәрлекләрен карап 

тоту буенча фасадларның һәм коймаларның тышкы торышына таләпләр. 

 

4.1. Биналарны, корылмаларны һҽм алар урнашкан җир кишҽрлеклҽрен 

карап тоту буенча гомуми талҽплҽр.  

4.1.1. Биналарны, корылмаларны һҽм алар урнашкан җир кишҽрлеклҽрен 

карап тотуны аларның милекчелҽре яки башка хокукка ия булучылар 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ йҽ махсуслаштырылган оешмаларны ҥз акчалары 

хисабына җҽлеп итҥ юлы белҽн гамҽлгҽ ашыра.  

4.1.2. Биналарны, корылмаларны һҽм алар урнашкан җир кишҽрлеклҽрен 

карап тоту ҥз эченҽ биналарны, корылмаларны һҽм алар урнашкан җир 

кишҽрлеклҽрен тҿзеклҽндерҥне ала:  

а) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тотуны;  

б) җир кишҽрлеген җыештыруны һҽм санитар-гигиеник чистартуны;  

в) гражданнар, оешмалар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ 

барлыкка килҽ торган җитештерҥ һҽм куллану калдыкларын җыю һҽм чыгару;  

г) җир кишҽрлегендҽ урнашкан яшеллҽндерҥ һҽм тҿзеклҽндерҥ 

элементларын карап тотуны һҽм карауны.  

4.1.3. Бина, корылмаларның фасадларыы тҿзелеше ҿлешендҽ, декоратив 

бизҽлештҽ һҽм инженерлык элементларында кҥренми торган кимчелеклҽр 

булырга тиеш тҥгел һҽм тиешле эстетик торышта булырга тиеш. Бинаның 

фасады буяуына зыяннар фасадның гомуми мҽйданының 1% ыннан артмаска 

тиеш. 
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        4.1.4.Тҽрҽзҽлҽрне, витриналарны, керҥ юлларын, мҽгълҥмат 

элементларын һҽм бина һҽм корылмаларның фасадларын һҽм реклама 

конструкциялҽрен шҽхси җиһазлау һҽм оформить итҥ, гамҽлдҽге керҥ, 

витриналар, мҽгълҥмат элементларын һҽм биналарның һҽм корылмаларның 

фасадларын, реклама конструкциялҽрен исҽпкҽ алып, бҿтен бина фасады 

ҿчен тулаем эшлҽнгҽн проект нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

          Проект шҽһҽр тҿзелеше һҽм архитектура бҥлеге башлыгы, бина 

(корылма) милекчелҽре белҽн килештерелҽ һҽм Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан раслана. 

Бинаның (корылмаларның) фасады ҥзгҽреше 

бинаның(корылмаларның) фасады килешенгҽн проектына туры килергҽ 

тиеш. 

Биналарның һҽм корылмаларның фасад элементларын һҽм 

җайланмаларын урнаштыру тҥбҽндҽге талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш: 

- бина һҽм корылма фасадлары чиклҽрендҽ ҿстҽмҽ элементларны һҽм 

җайланмаларны урнаштыру тҽртибенҽ; 

- биналарның һҽм корылмаларның фасадлары архитектурасында 

ҿстҽмҽ элементлар һҽм җайланмаларның стилистик туры килҥе; 

- фасадның сак зонасы ҿчен тҿслҽр чишелешенең ҿстҽмҽ элементлар 

һҽм җайланмалар белҽн тҿслҽр гармониясе булырга; 

- бинаның һҽм корылманың фасады җайланмалары һҽм ҿстҽмҽ 

элементларның ярашлылыгы; 

- визуаль ҥтемлелек, мҽгълҥматның укылыш дҽрҽҗҽсе; 

- кешелҽр ҿчен куркынычсызлык; 

- эксплуатация һҽм ремонт уңайлыгы; 

- сҽнгать һҽм техник башкаруның югары дҽрҽҗҽсе; 

- югары декоратив һҽм эксплуатацион ҥзлеклҽре булган сыйфатлы, 

озак чыдый торган материалларны куллану. 

Бина, корылма фасадында мҽгълҥмати һҽм реклама конструкциялҽрен 

урнаштыру, бина, корылма хуҗалары ризалыгы белҽн яки кҥпфатирлы 

йорттагы фатирлар милекчелҽре ризалыгы белҽн, Россия Федерациясе 

Торак кодексы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган, кҥпфатирлы йорт 

фасадына мҽгълҥмати һҽм реклама конструкциялҽре урнаштырылган 

очракта, рҿхсҽт ителҽ. Бинага, корылмага, кызыксынган зат билҽгҽн бинага 

керҥ ишеге бердҽн артык булган очракта,  элмҽ такталар һҽр керҥ ишеге 

ҿстендҽ урнаштырыла һҽм бинаның бердҽм кҥренешенҽ туры килергҽ тиеш. 

4.2.Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту. 

4.2.1. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту ҥз эченҽ ала:  

а) фасадларны, шул исҽптҽн керҥ ишеклҽрен һҽм козырекларын, балкон 

һҽм лоджия чиклҽрен, кҽрнизлҽрне, баскычларны һҽм аерым баскычларны, 

витриналарны, декоратив детальлҽрне һҽм башка конструктив элементларны 

вакытында ремонтлауны һҽм тергезҥне, һҽм аларны буяуны;  

б) су агып тҿшҥ урыннарының, су  торбаларының һҽм су агу 

урыннарының тҿзек булуын һҽм карап тотылуын тҽэмин итҥне;  

consultantplus://offline/ref%3DA0F96311551FFEE5ED5BED3F82CCB6F7A03822B86372A7EBF4513D4E35C040360608E774m5P3K
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в) җҿйлҽрне, ярыкларны һҽм җимерек урыннарны герметизациялҽҥ, ямау 

һҽм тҿзҽтҥ; Керҥ тҿркемнҽрен, отмосткаларны, цоколь тҽрҽзҽлҽрен һҽм 

подвалларга керҥ юлларын тергезҥне, ремонтлауны һҽм вакытында чистартуны;  

г) фасадларның ҿслеклҽрен, шул исҽптҽн фасадларның элементларын, 

аларның торышына һҽм эксплуатация шартларына бҽйле рҽвештҽ ҥз вакытында 

чистартуны һҽм юдыруны;  

д) тҽрҽзҽлҽрне һҽм витриналарны, элмҽ такталарны һҽм кҥрсҽткечлҽрне 

вакытында юуны;  

е) язулардан, рҽсемнҽрдҽн, игъланнардан, плакатлардан һҽм башка 

мҽгълҥмат-басма продукциядҽн, шулай ук тҿшерелгҽн граффитидан 

чистартуны.  

4.2.2. Биналарның, корылмаларның, башка беркетелгҽн-ҿстҽп салынган 

торак булмаган биналар хуҗалары һҽм тиешле вазыйфалар йҿклҽнгҽн башка 

затлар бурычлы:  

а) кирҽк булган саен, ҽмма кимендҽ елга бер тапкырдан да ким булмаган 

ешлыкта, фасадларны чистартырга һҽм юарга,  

б) кирҽк булган саен, тик елына ике тапкырдан да ким булмаган ешлыкта, 

язын (җылыту системаларын туктатканнан соң) һҽм кҿзен (җылыту сезоны 

башланганчы), кагыйдҽ буларак, химик чаралар белҽн тҽрҽзҽлҽрне, балкон һҽм 

лоджия ишеклҽрен, подъездлардагы керҥ ишеклҽрен чистартырга һҽм юарга;  

в) фасадның факттагы торышын исҽпкҽ алып, агымдагы ремонт, шул 

исҽптҽн 5-6 ел ешлыгы белҽн фасадны буярга;  

г) фасадның аерым элементларын (цокольлҽр, баскычлар, бусагалар, 

приямкалар, керҥ ишеклҽре, капкалар, цоколь тҽрҽзҽлҽре, балконнар һҽм 

лоджиялҽр, су агу торбалары, тҽрҽзҽ култыклары, линия ачышлары һҽм башка 

конструктив элементларны) ремонтларга ;  

д) фасадларның чыгып торганконструкциялҽренҽ җимерелҥ куркынычы 

янаган очракта, саклау-кисҽтҥ чараларын (чиклҽр урнаштыру, сеткалар кую, 

җимерелҽ торган элемент ҿлешен демонтажлау) ҥтҽргҽ;  

е) мондый элмҽ такта эксплуатациялҽнмҽгҽн (арендатор (субарендатор) 

алмашынган яки киткҽн һҽм башка очраклар) очракта, тышкы мҽгълҥмат 

урнаштыру чарасын сҥтҽргҽ.  

4.2.3. Фасадларны эксплуатациялҽгҽндҽ рҿхсҽт ителми:  

а) биналарның һҽм корылмаларның фасадлары ҿслегенҽ зыян китерҥ 

(пычрату): су агызу, буяуны куптару, ярыклар ясау, штукатурканы куптару, 

тышланган ҿлешкҽ, кирпечкҽ зыян китерҥ, тимер-бетон конструкциялҽрнең 

саклану катламын куптару һ.б.; 

б) панельара кисешҥдҽге герметизацияне бозу;  

  в) штукатурка, тышланган ҿлеше, фасадларның аскы ҿлеше, биналар яки 

корылмаларның буяу катламын, шул исҽптҽн тҽрҽзҽ, керҥ приямкалары 

конструкциясен бозу (куптару, пычрату); 

 г) биналарның һҽм корылмаларның чыгып торучы алгы якларына: 

балконнар, лоджиялҽр, эркерлар, тамбурлар, карнизлар, козыреклар һ.б зыян 

китерҥ (пычрату); 
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д) балкон, лоджиялҽр, парапет чиклҽрен  җимерҥ (аларның булмавы, 

пычрануы) һ. б.;  

  е)  вҽкалҽтле орган белҽн килештерелгҽн паспортсыз, бинаның фасадында 

һҽм (яки) тҥбҽсендҽ, тышкы мҽгълҥматны урнаштыру чаралары корылмасында, 

билгелҽнгҽн такталардан, режимлы табличклардан тыш, урнаштыру һҽм 

эксплуатациялҽҥ; 

ж) аларны алга таба куллану максатында афишалар, игъланнар, плакатлар 

һҽм башка мҽгълҥмати-басма продукцияне биналарның һҽм корылмаларның, 

шул исҽптҽн капиталь булмаган, фасадларда, тҽрҽзҽлҽрдҽ (шул исҽптҽн 

тҽрҽзҽнең эчке ягыннан), ишек һҽм корылмаларның ишеклҽрендҽ (шул исҽптҽн 

эчке яктан) элҥ һҽм ябыштыру;  

з) кҥп фатирлы йорттагы биналарның, корылмаларның милекчелҽренең 

ризалыгын алмыйча гына биналарның, корылмаларның фасадларына граффити 

тҿшерҥ. 

4.2.4. Рҿхсҽт ителҽ:  

А) подъездларга кергҽндҽ мҽгълҥмат стендлары урнаштыру;  

б) биналар тҥбҽсендҽ, проект карары нигезендҽ, антенналар һҽм 

кабельлҽр урнаштыру.  

4.3. Йорт билгелҽре. 

а) биналар, корылмалар йорт билгелҽре белҽн җиһазландырылырга тиеш; 

б) аншлаглар һҽм номер билгелҽре чиста тотылырга һҽм тҿзек хҽлдҽ 

булырга тиеш. Аншлагларның һҽм номер билгелҽренең чисталыгы һҽм 

тҿзеклеге ҿчен биналарны карап тоту ҿчен җаваплы затлар җаваплы.  

4.4. Керҥ группалары (узеллары).  

Бина, корылмаларның керҥ тҿркемнҽрен яктырту җиһазлары, ҿслеклҽр 

белҽн бҽйлҽнеш элементлары, инвалидлар һҽм халыкның аз хҽрҽкҽтлҽнҥче 

тҿркемнҽре йҿрер ҿчен җайланмалар белҽн (пандуслар, култыкса һ.б.), чҥп-чар 

ҿчен урналар белҽн җиһазландырырга кирҽк. 

Керҥ тҿркемнҽрен шумый торган юллар һҽм капламнар белҽн җиһазлау 

тышкы якта баскычлар булганда кирҽк. 

 Пандус кытыршы ҿслекле горизонталь сырлардан торган материалдан 

эшлҽнгҽн булырга тиеш. Пандуслар киртҽлҽре булмаган очракта 75 мм 

биеклектҽге киртҽле борт һҽм култыксалар карала. Бордюр пандусының 

авышлыгы 1:12 кабул ителҽ. 

Пандус борылганда яки аның озынлыгы 9 м дан артык булганда кимендҽ      

һҽр 9 м дан соң 1,5 х 1,5 м ҥлчҽмле горизонталь мҽйданчыкларны киңҽш ителҽ. 

Тҿшҥ тҽмамланганнан соң, горизонталь мҽйданчыкларда дренаж 

җайланмаларын проектларга кирҽк. Горизонталь участокларны пандус 

башында һҽм ахырында тирҽ-юньдҽге ҿслеклҽрдҽн текстура һҽм тҿс белҽн 

аерылып торган итеп башкарырга кирҽк. 

Баскычлар  яки  пандусның  ике  ягы   буенча   800-920 мм биеклектҽ    
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стенадан   

40 мм ераклыгында тҥгҽрҽк яки турыпочмаклы тотка карала. Баскычлар 

озынлыгы 2,5 м һҽм аннан да кҥбрҽк булганда тотка белҽн бҥлҥ карала. 

Тоткаларның озынлыгы һҽр яктан пандус яки баскычның озынлыгыннан 

кимендҽ 0,3 метрга кҥбрҽк  билгелҽнҽ. Тотканың конструкциясе кул металлга 

тимҽслек итеп эшлҽнергҽ тиеш.     

4.4.1. Керҥ тҿркемнҽрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның 

фасадларын яңартканда, ҥзгҽрткҽндҽ рҿхсҽт ителми:  

 а) гомуми файдалану территориясендҽ чыга торган фасадларда җир 

дҽрҽҗҽсеннҽн 1,2 м биеклектҽ урнашкан биналарга, подвалга һҽм цоколь 

катына керҥ юлларын урнаштыру; 

 б) җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтенҽ комачаулаучы терҽк элементлар (колонналар, 

стойкалар һ. б.) урнаштыру;  

в) бинаның бҿтен фасады комплекслы чишелешен исҽпкҽ алып проект 

документларын эшкҽртмичҽ ике һҽм аннан да кҥбрҽк керҥ урыны урнаштыру 

(гамҽлдҽгелҽрен исҽпкҽ алып); 

 г) урам-юл челтҽренең тротуарлар зонасында якын-тирҽ тротуарларга 

тротуарның минималь норматив киңлеге белҽн җиңел конструкциялҽрдҽн 

(баскычлар, пандуслар, крыльцо, яшеллҽндерҥ) керҥ тҿркеме элементлары 

урнаштыру; 

 д) кҥпфатирлы йортта биналарның милекчелҽренең ризалыгын алмыйча 

кҥпфатирлы йортка керҥ тҿркемен урнаштыру;  

е) торак урыны милекчесенең ризалыгын алмыйча керҥ тҿркеме 

урнаштыру ҿчен балконны файдалану;  

ж) вҽкалҽтле орган белҽн килешмичҽ, кҥпфатирлы йортларда урнашкан 

торак булмаган биналарның керҥ тҿркемнҽрен ҥз белдеге белҽн урнаштыру. 

4.5. Тҥбҽлҽр.  

Биналарның, корылмаларның тҥбҽлҽре, су агызу системасы элементлары, 

тҿтен чыга торган урыннар һҽм вентиляция системалары тҿзек хҽлдҽ булырга 

һҽм телҽсҽ нинди һава торышы шартларында йортларда һҽм җҽяҥлелҽр ҿчен 

куркыныч тудырмаска тиеш.  

4.5.1. Кышкы вакытта биналарның милекчелҽре һҽм башка хокук иялҽре, 

шулай ук кҥпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итҥ карамагындагы идарҽ 

оешмалары тарафыннан тҥбҽлҽрне кардан, боздан һҽм боз сҿңгелҽреннҽн ҥз 

вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Тҥбҽлҽрне җҽяҥлелҽр 

зоналарына чыга торган якларда кардан чистарту участокларны киртҽлҽп алу 

һҽм барлык кирҽкле саклык чараларын кҥрҥ белҽн, тҽҥлекнең якты вакытында 

гына башкарылырга тиеш. Калган тҥбҽдҽн, шулай ук яссы тҥбҽсеннҽн кар 
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ташлау эчке ишегалды территориялҽренҽ башкарылырга тиеш. Тҥбҽдҽн 

җҽяҥлелҽр юлларына, җҽмҽгать транспортын кҿтҥ тукталышына,  машиналар 

йҿри торган ҿлешенҽ ташланган кар һҽм боз  кичекмҽстҽн җыештырылырга 

тиеш.  

4.5.2. Кар һҽм боз ташлаганда, боз сҿңгелҽрен ваткан  вакытта, тҥбҽдҽ 

ремонт һҽм башка эшлҽр башкарганда, агач һҽм куакларның, электр белҽн 

тҽэмин итҥнең һава линиялҽренең, яктырту һҽм элемтҽ, юл билгелҽре, юл 

светофорларының, юл коймаларының һҽм юл кҥрсҽткечлҽрнең, җҽмҽгать 

транспортын кҿтҥ павильоннарының, биналарның декоратив бизҽлешенең һҽм 

инженерлык элементларының сакланышын тҽэмин итҥче чаралар кҥрелергҽ 

тиеш. Кҥрсҽтелгҽн элементлар зыян кҥргҽн очракта, алар тҥбҽне чистарткан 

һҽм зыян китергҽн зат хисабына торгызылырга тиеш. 

4.5.3. Биналарның, корылмаларның тҥбҽлҽреннҽн ага торган су 

җҽяҥлелҽргҽ һҽм җҽяҥлелҽр зоналарына турыдан-туры элҽгҽ алмый торган су 

ҥткҽргеч белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. Улаклар, воронкалар, су агып тҿшҥ 

урыннары тоташ һҽм җыелган су кҥлҽмен ҥткҽрҥгҽ исҽплҽнгҽн булырга тиеш. 

Җҽяҥлелҽр зоналары булган биналар ягыннан чыга торган су агып тҿшҥ 

урыннары җҽяҥлелҽр сукмакларыннан читкҽ чыгарга тиеш. 

 

4.5.4. Рҿхсҽт ителми:  

а) биналар, корылмалар тҥбҽсенҽ тҥбҽне эксплуатациялҽҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн (кҿрҽклҽр, скрепкалар, ломнар) тҿзелеш материаллары, ремонт 

калдыклары, файдаланылмый торган механизмнар һҽм башка предметлар 

урнаштырырга; 

б) . биналарның тҥбҽсеннҽн воронкаларга, су торбаларына боз, кар һҽм 

чҥп-чар ташларга.  

4.6. Җир кишҽрлеклҽрен карап тоту.  

4.6.1. Җир кишҽрлеклҽре территориялҽрен карап тоту ҥз эченҽ ала:  

а) чҥп-чардан, яфраклардан, кар һҽм боздан (боз) кҿндҽлек җыештыруны; 

б) юлларның, кҥперлҽрнең, урамнарның, тротуарларның, юлларның, 

җҽяҥлелҽрнең территориялҽрен бозлавыкка каршы материаллар белҽн 

эшкҽртҥне; 

в) кар кҿрҽҥне һҽм себерҥне;  

г) кар һҽм боз (барлыкка килгҽн кар-бозны)  чыгаруны;  

д) контейнер мҽйданчыкларын чисталыкта һҽм техник яктан тҿзек хҽлдҽ, 

барлык тҿр калдыклар ҿчен контейнерларны урнаштыруны һҽм карап тотуны, 

чҥп ҿчен урналарны, эскҽмиялҽрне, кече архитектур формаларны һҽм 

башкаларны карап тотуны;  

е) чҥп кабул итҥ камераларын, контейнерларны (бункерларны) һҽм 

контейнер мҽйданчыкларын җыештыруны юуны һҽм дезинфекциялҽҥне; 
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ж) яңгыр һҽм кар суларын агызуны;  

з) каты кҿнкҥреш, зур габаритлы һҽм башка калдыкларны җыюны һҽм 

чыгаруны;  

и) тузан барлыкка килҥне киметҥ һҽм һаваны дымландыру ҿчен 

территориягҽ су сибҥне;  

к) яшел ҥсентелҽрнең сакланышын тҽэмин итҥне һҽм аларны карауны;  

л) коммуналь билгелҽнештҽге объектларны, инженерлык 

коммуникациялҽрен (корылмаларны), юлларны, тимер юлларны, кҥперлҽрне, 

җҽяҥлелҽр кичҥ юлларын, реставрация, археологик һҽм башка җир эшлҽрен 

ҥткҽргҽннҽн соң  бозылган тҿзеклҽндерҥ элементларын тергезҥне;  

м) гамҽлдҽге дҽҥлҽт стандартлары талҽплҽре нигезендҽ кҥзҽтҥ һҽм яңгыр 

кирҽк-яраклары коеларын (яңгыр канализациясен), җир асты 

коммуникациялҽре коеларын (корылмаларын) карап тотуны;  

   н) җир кишҽрлеклҽрен киртҽлҽҥ, шул исҽптҽн җимерелгҽн (сҥтелгҽн) 

биналарны, корылмаларны урнаштыру һҽм карап тоту, территориягҽ чит затлар 

ҥтеп керҥ һҽм (яки) рҿхсҽтсез урыннарда чҥп-чар ташлау мҿмкинлеген бирми 

торган корылмалар, шулай ук аларны пычрактан, кардан һҽм мҽгълҥмати-басма 

продукциядҽн вакытында чистартуны тҽэмин итҥ. 

о) язгы-җҽйге вакытта Сосновский балтырганын юк итҥ. 

4.6.2. Файдаланылмый һҽм ҥзлҽштерелми торган территориялҽрне, шулай 

ук корылмаларны сҥткҽннҽн соң территориялҽрне озак вакыт (бер елдан артык) 

җыештыру һҽм карап тоту бурычы аларның хуҗаларына йҿклҽнҽ. 

 

5. Юлларны карап тотуга таләпләр. 

 

Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нҽтиҗҽлҽре 

буенча ҽлеге эш тҿрлҽрен уздыруга конкурста откан махсус оешмалар гамҽлгҽ 

ашыра.  

5.1. Юл территориялҽрен карап тоту ҥз эченҽ ала:  

а)юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендҽге 

юлларны ремонтлауны; 

б)тротуарлардан (җҽяҥлелҽр зоналарыннан, юллардан) һҽм юлларның 

йҿрҥ ҿлешеннҽн, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чҥп-чар, кар һҽм бозны 

(бозны) җыештыруны; 

в) юл япмаларын юуны һҽм аларга су сибҥне;  

г) газоннарны һҽм яшел ҥсентелҽрне карап тотуны;  

д) җҽмҽгать һҽм тимер юл транспортының элемтҽ челтҽре һҽм тышкы 

яктырту баганаларын ремонтлауны;  

е) кече архитектура формаларын ремонтлауны һҽм буяуны; 

ж) ясалма юл корылмалары составына керҥче ачык лотоклар, карау һҽм 

яңгыр кабул итҥ коеларын, тау канауларын һҽм ачык лотокларны 

тҿзеклҽндерҥне, ремонтлауны һҽм чистартуны; 

з) коймаларны, ихаталарны, турникетларны, кече архитектура 

формаларын җиһазлауны, ремонтлауны һҽм ел саен буяуны. 
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Юл капламнарын саклап калу максатларында тҥбҽндҽгелҽр рҿхсҽт 

ителми:  

а) сҿйрҽтеп йҿк ташу; 

б) урамнарда рельсларны, бҥрҽнҽлҽрне, тимер балокларны, торбаларны, 

кирпеч һҽм башка авыр ҽйберлҽрне тҿяҥ-бушату вакытында ташлау һҽм аларны 

ҿеп кую; 

в) транспорт юлында һҽм тротуарларга тҿзелеш материалларын һҽм 

тҿзелеш калдыкларын ташлау һҽм (яки) ҿеп кую. 

5.2. Юлларны тҿзеклҽндерҥнең аерым элементларына талҽплҽр: 

 

  г) җҽяҥлелҽр ҿчен тимер юл коймалары һҽм тротуар баганаларын сезонлы 

буяу ел саен кышкы сезон тҽмамланганнан соң, тҿзеклҽндерҥ айлыгы ҥткҽрҥ 

чорында гамҽлгҽ ашырыла. Буяу алдыннан коймалар ремонтланырга, 

пычрактан чистартылырга тиеш; 

б) барлык юл тамгасы юл тамгасын тҿшерҥгҽ заказ бирҥче тарафыннан 

билгелҽнгҽн вакыт һҽм чират тҽртибендҽ расланган паспортлар (схемалар) 

нигезендҽ башкарылырга тиеш; 

в) юл тамгаларын талҽп ителгҽн тҿс - һҽм яктылык-техник 

характеристикалар, тоташтыру коэффициенты, эксплуатациянең барлык 

чорында мҽйданның сакланышы тҽэмин итҽргҽ тиеш;  

г) юл билгелҽрен беркетҥ конструкциялҽре һҽм системалары 

кҥренҥчҽнлек шартларыннан һҽм монтаж мҿмкинлегеннҽн чыгып сайлана;  

д) юл билгелҽре тҿзек хҽлдҽ булырга, вакытында чистартылырга һҽм 

юылырга тиеш. Вакытлыча урнаштырылган юл билгелҽре аларны урнаштыру 

зарурлыгына китергҽн сҽбҽплҽрне бетергҽннҽн соң бер тҽҥлек эчендҽ алына;  

е) визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һҽм 

җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте юнҽлешлҽрен кҥрсҽткечлҽр, җирлекнең планлаштыру-

структур элементларын кҥрсҽткечлҽр юлларда һҽм транспорт чишелешлҽрендҽ 

аларга хҽрҽкҽт юнҽлешен кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнҽ. 

 

6. Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне 

төзекләндерү буенча таләпләр. 

 

6.1. Индивидуаль торак йорт хуҗалары (яисҽ) яллаучылар (алга таба - 

торак йортлар хуҗалары), ҽгҽр законда яисҽ килешҥдҽ башкасы каралмаган 

булса, бурычлылар:  

а) торак йорт фасадларының, коймаларның (ихаталарның), шулай ук йорт 

чиклҽрендҽге башка корылмаларның тиешле торышын тҽэмин итҽргҽ, аларны 

ҥз вакытында ремонтларга һҽм буярга; 

б) торак йортта номерлы билгегҽ ия булырга һҽм аны тҿзек хҽлдҽ тотарга;  

в) Йорт территориясен, шулай ук йорт яны территориясен карап тотарга;  
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г) йорт чиклҽрендҽ яшел ҥсентелҽрне карап тотарга, куак һҽм агачларны 

санитар кисҽргҽ, газ ҥткҽргечлҽрнең сак зонасында агачлар утыртуга, кабельле 

һҽм һава электр тапшыру линиялҽре һҽм башка инженерлык челтҽрлҽренең сак 

зонасында агачлар утыртуга юл куймаска;  

д) канауларны һҽм торбаларны су агу ҿчен чистарталар, язгы чорда ташу 

суларының агуын тҽэмин итҽлҽр; 

е) бирелгҽн җир участогы чиклҽрендҽ санитар нормалар нигезендҽ, 

ҥзҽклҽштерелгҽн канализация булмаганда, җирле канализация, шакшы сулар 

чокырын, бҽдрҽфне җиһазларга, аларны даими чистартып торырга һҽм 

дезинфекциялҽргҽ;  

ж) махсус мҽйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга каты һҽм зур 

габаритлы калдыкларны җыеп куярга;  

з) билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ каты кҿнкҥреш һҽм зур габаритлы 

калдыкларны вакытында җыюны һҽм чыгаруны тҽэмин итҽргҽ;  

и) йорт билҽмҽсе янындагы территориядҽ ҥлҽннҽрне чабарга. 

6.2. Шҽхси торак тҿзелеше территориясендҽ тыела:  

а) йорт билҽмҽсе чиклҽреннҽн читтҽ ихата урнаштыру;  

б) йорт билҽмҽлҽре һҽм алар янҽшҽсендҽге территориялҽрдҽ яфракларны, 

телҽсҽ нинди калдыкларны һҽм чҥп-чарны яндыру;  

в) кҥмер, тара, утын, зур габаритлы калдыклар, тҿзелеш материаллары 

ҿеп кую;  

г) транспорт чараларын йорт территориясе артында юарга;  

д) йорт билҽмҽсеннҽн читтҽ ишегалды корылмалары тҿзҥ, шакшы кҥмҥ 

чокырлары булдырырга;  

е) ҽлеге территориянең урам юлларында махсус транспортка һҽм урып-

җыю техникасына ҥтеп керҥне кыенлаштыра яисҽ комачаулый торган киртҽлҽр 

урнаштырырга;  

ж) территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ элементларын җимерергҽ һҽм бозарга, 

сулыкларны чҥплҽргҽ;  

з) бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре чиклҽре һҽм (яки) киртҽлҽре чиклҽреннҽн 

тыш урнаштырылган, тҿзексез яисҽ файдаланылмый торган транспорт чарасын 

урнаштырырга һҽм сакларга. ;  

и) ҽйлҽнҽ-тирҽ территорияне телҽсҽ нинди калдыклар белҽн чҥплҽргҽ;  

к) транспорт юлына шакшы су тҥгҥ җайланмаларын, сыек шакшылар 

агызу, җитештерҥ һҽм куллану калдыкларын чыгару җайланмаларын 

урнаштырырга;  

л) хуҗалык корылмалары тҿзҥ ҿчен җир кишҽрлеге хуҗасы тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырылган очракта, янҽшҽдҽге территориядҽ тҿзелеш материалларын 

вакытлыча саклау (6 айга кадҽр) рҿхсҽт ителҽ. Шул ук вакытта автотранспортта 

ҥтҥ юлы тҽэмин ителергҽ тиеш. 

м) йорт билҽмҽсе яны территориясенҽ кар этҽргҽ, чҥп ташларга, шлак 

ташларга, сыек кҿнкҥреш калдыкларын агызырга;  

н) ишегалдыннан һҽм янҽшҽдҽге территориядҽн чистартылган карны һҽм 

бозны юлларга һҽм юлларның транспорт йҿрҥ ҿлешенҽ чыгарырга яисҽ 

кҥчерергҽ;  
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о) йорт яны территориясен телҽсҽ нинди калдыклар белҽн чҥплҽргҽ, 

җитештерҥ һҽм куллану калдыкларын урам юлларына (су чыгару лотокларын, 

канауларны, ябык челтҽрлҽрне һҽм хуҗалык фекаль канализация коеларын 

кертеп) чыгарырга; 

п) йорт билҽмҽсе яны территориясе артында тҿзексез транспорт чарасы 

сакларга. 

 

7. Яңгыр сулары канализацияләре, тикшерү һәм яңгыр сулары 

коелары, су чыгару корылмалары челтәрләрен карап тотуга таләпләр. 

 

   7.1 Кҥзҽтҥ һҽм яңгыр суларын кабул итҥ  коелары, җир асты 

коммуникациялҽре коелары, люклар (рҽшҽткҽлҽр) ябык хҽлдҽ булырга һҽм 

транспорт һҽм җҽяҥлелҽрнең куркынычсыз хҽрҽкҽтен тҽэмин итҥче тҿзек хҽлдҽ 

булырга тиеш. 

 7.2. Кҥзҽтҥ һҽм яңгыр суларын кабул итҥ  коеларын, камераларын һҽм 

башка урыннарны карап торуны, чистартуны һҽм тҿзек техник хҽлдҽ булуын 

гамҽлдҽге дҽҥлҽт стандартлары талҽплҽре  белҽн туры китереп аларның 

хуҗалары тҽэмин итҽ.   

7.3. Шҽһҽрдҽ яңгыр канализациясенең магистраль һҽм квартал эчендҽге 

челтҽрлҽрен карап тоту һҽм эксплуатациялҽҥ махсус оешмалар белҽн тҿзелгҽн 

килешҥлҽр нигезендҽ “Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы” муниципаль 

берҽмлеге бюджетында бу максатларга каралган акчалар чиклҽрендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Яңгыр канализациясенең ведомство челтҽрлҽрен карап тоту һҽм 

эксплуатациялҽҥ тиешле оешмалар хисабына башкарыла.  

7.4. Хуҗасыз инженерлык коммуникациялҽре һҽм кҥзҽтҥ коелары 

юлларны карап торучы махсус оешмалар тарафыннан тиешенчҽ куркынычсыз 

хҽлдҽ карап тотылырга тиеш.  

Яңгыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор 

кҥчҽреннҽн һҽр якка 2 м сак зонасы куела.  

7.5. Яңгыр канализациясе коллекторларының сак зонасы чиклҽрендҽ 

тиешле документларны рҽсмилҽштермичҽ һҽм эксплуатациялҽҥче оешма, 

башка органнар белҽн язма килешенмичҽ гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн 

очракларда рҿхсҽт ителми:  

а) җир эшлҽре башкарырга;  

б) яңгыр канализациялҽре челтҽренҽ зыян китерҥ, су кабул итҥ люкларын 

вату яки җимерҥ;  

в) тҿзелеш алып барырга, сҽҥдҽ, хуҗалык һҽм кҿнкҥреш корылмаларын 

билгелҽргҽ;  

г) индустриаль, кҿнкҥреш калдыкларын, чҥп-чарны һҽм башка 

материалларны ташларга.  

д) урамнарны, биналарны, корылмаларны су белҽн тҽэмин итҥ, су, 

канализация, яңгыр суларын агу җайланмаларының, системаларның, 

челтҽрлҽрнең һҽм корылмаларның тҿзек булмавы, шулай ук газоннарга, 
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тротуарларга, урамнарга һҽм ишегалды территориялҽренҽ су агызу, суырту яки 

агызу аркасында бозлар барлыкка килҥ.  

е) бистҽ территориясендҽ су ага торган коелар һҽм парга ҽйлҽндерҥ  

мҽйданчыклары урнаштыру рҿхсҽт ителми.  

7.6. Яңгыр кабул итҥ коелары рҽшҽткҽлҽре даими рҽвештҽ чистартылып 

торырга тиеш. Аларның ҥткҽрҥ сҽлҽтен киметеп чҥплҽҥ, тҿрле сыекчалар агызу 

рҿхсҽт ителми. Яңгыр сулары канализациясен профилактик тикшереп торурау 

һҽм аларны чистарту елына ике тапкырдан да ким булырга тиеш тҥгел. Яңгыр 

сулары кабул итҥ коеларын тикшергҽннҽн һҽм чистартканнан  чистартканнан 

соң, чыгарылган пычраткыч матдҽлҽрнең барлык тҿрлҽре кичекмҽстҽн 

чыгарылырга тиеш.  

7.7.Кҥзҽтҥ коеларның люклары машиналар йҿрҥ ҿлеше, тротуарлар, 

җҽяҥлелҽр һҽм велосипед юлларын, яшел зоналарны бер дҽрҽҗҽдҽге биеклектҽ 

булырга тиеш. 

Машиналар йҿрҥ ҿлешендҽ, тротуарлар, җҽяҥлелҽр һҽм велосипед юллары, 

яшел зоналар белҽн тоташу урынында тайпылыш 2 см дан артмаска тиеш, 

яңгыр суларын кабул итҥ коелары дҽрҽҗҽсендҽге тайпылыш - 3 сантиметрдан 

артмаска тиеш. 

       Капкачлар яки рҽшҽткҽлҽр җимерелгҽн яки бҿтенлҽй булмаган 

коммуникацион коелар кимчелеклҽр  табылганнан соң кичекмҽстҽн челтҽрне 

эксплуатациялҽҥче оешма тарафыннан алдан кисҽтҥче билгелҽр белҽн 

билгелҽнергҽ һҽм билгелҽнгҽн вакытка алыштырылырга тиеш. 

 7.8. Пландагы эшлҽр барышында канализация агынтыларын якындагы 

канализация челтҽре коеларына, су һҽм җылылык челтҽрлҽреннҽн су агызу - 

яңгыр канализациясенҽ (булган очракта) гамҽлгҽ ашырыла.  

  7.9. Суны юлга агызу тыела. Су агу нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ зыян кҥргҽн 

инженер челтҽрлҽренең хуҗалары хисабына да башкарыла. Яңгыр сулары 

канализациясе челтҽрлҽренең техник торышы (шул исҽптҽн люкларны, 

рҽшҽткҽлҽрне вакытында ябу) алардан файдаланучы оешмалар тарафыннан 

тҽэмин ителҽ. 

 

8. Элемтә техник чараларын карап тотуга таләпләр. 

 

8.1. Биналарны инженер-техник яктан тҽэмин итҥ ҿчен билгелҽнгҽн 

элемтҽ, телевидение, радио, «Интернет» челтҽрлҽре һҽм башка шундый 

челтҽрлҽрне урнаштыру җир асты юлы белҽн (траншея, канал, тоннельлҽр) 

тормышка ашырыла.  

8.2. Биналарга тышкы коммуникациялҽрне башка ысул белҽн (һава, җир 

ҿсте) ҥткҽрҥ, эксплуатациялҽҥче оешмаларның тиешле техник шартларын алу 

шарты белҽн, аларны җир астында урнаштыру мҿмкинлеге булмаган очракта 

гына рҿхсҽт ителҽ 
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8.3. Асылмалы элемтҽ линиялҽрен һҽм һава-кабель юлларын беркетҥ 

сыйфатында файдаланырга ярамый: 

а) автомобиль юлларын тҿзеклҽндерҥ элементларын: юл киртҽлҽрен, 

светофорларны, юл билгелҽре урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн элементларны һҽм 

конструкциялҽрне; 

б) фасадлар, тҥбҽлҽр элементларын, бина һҽм корылмалар стеналарын 

(тҿтен чыга торган урыннарны, вентиляция, телевидение һҽм радио кҥмҽк 

кабул итҥ системасы антенналарын, фронтоннарны, козырекларны, ишеклҽрне, 

тҽрҽзҽлҽрне). 

8.4. Рҿхсҽт ителми:  

а) элемтҽ кабелен сузганда һава юлы белҽн бер бинадан икенчесенҽ кадҽр 

юлларны кисҥ; 

        б) кабель запасларын бҥлгеч муфта шкафыннан башка урнаштыру. 

в) Милекчелҽр (хуҗалары) техник элемтҽ чараларын (кабельлҽрне, 

кабельлҽрне беркетҥ элементларын, бҥлҥ һҽм муфта шкафларын һҽм 

башкаларны), шулай ук алар ярдҽмендҽ тоташтырыла торган техник 

җайланмаларны (кимчелеклҽр булдырмау һҽм/яки изоляция тышчасы булмауга, 

буяу булмауга, коррозия һҽм/яки механик җҽрҽхҽтлҽрен, чыбыклар  һҽм/яки 

аларны яктырту баганаларын һҽм электр тапшыру линиялҽрен) тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ карап тотарга бурычлы. 

 

9. Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тотуга  

таләпләр 

 

Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терҽклҽр, 

чыбыклар, кабельлҽр, туклану чыганаклары (шул исҽптҽн җыю, туклану 

пунктлары, идарҽ тартмалары) керҽ.  

9.1. Урамнар, юллар, җҽяҥлелҽр тротуарлары, торак кварталлар, 

ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территориялҽре, шулай ук 

иҗтимагый һҽм торак биналарның аншлаглары һҽм номер билгелҽре, юл 

билгелҽре һҽм кҥрсҽткечлҽре, җирлек мҽгълҥматы элементлары һҽм витриналар 

тҽҥлекнең караңгы вакытында яктыртылырга тиеш.  

9.2. Биналарның һҽм корылмаларның милекчелҽре, милек формасына 

карамастан, проектлар буенча бина һҽм корылмаларның архитектур-сҽнгать 

яктыртылышын һҽм аларның эшлҽвен тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

9.3. Тҿп мҽйданнарда, магистральлҽрдҽ һҽм урамнарда, транспорт 

тоннельлҽрендҽ, башка территориялҽрдҽ (урамнар, ишегалды территориялҽре) 

эшлҽмҽн яктырткычлар саны 5% тан, җир асты җҽяҥлелҽр кичҥлҽрендҽ – 

кҿндезге, кичке һҽм тҿнге режимнарда 10% тан артмаска тиеш (10 кабызылган 

яктырткычка бер кабызылмаган рҿхсҽт ителҽ).  

9.4. Сафтан чыккан терекҿмешле газ разрядлы лампалар бу максатлар 

ҿчен махсус билгелҽнгҽн биналарда сакланырга һҽм утильлҽштерҥ ҿчен махсус 
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предприятиелҽргҽ чыгарылырга тиеш. Кҥрсҽтелгҽн типтагы лампаларны 

чҥплеккҽ, чҥп эшкҽртҥ заводларына чыгарырга ярамый.  

9.5. Металл терҽклҽр, кронштейннар һҽм тышкы яктырту 

җайланмаларының башка элементлары чисталыкта булырга, бер якка 

авышмаска, янтаймаска, коррозия урыннары булмаска һҽм кирҽк булган саен 

милекчелҽр (хуҗалары, кулланучылар) тарафыннан буялырга, лҽкин ҿч елга бер 

тапкырдан да ким тҥгел, һҽм тҿзек хҽлдҽ тотылырга тиеш. 

9.6. Урам һҽм йорт яны яктыртуларын карап тоту һҽм ремонтлау буенча 

эшлҽрне муниципаль заказны урнаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге эш тҿрлҽрен 

уздыруга конкурста җиңгҽн вҽкалҽтле орган яки махсуслаштырылган оешма 

башкара. Торак йортларның кереш бҥлҥ җайланмаларына тоташтырылган йорт 

яны утларын карап тоту һҽм ремонтлау эшлҽрен идарҽче оешмалар башкара.  

9.7. Тышкы яктырту баганалары, җҽмҽгать (тимер юл) транспортының 

элемтҽ челтҽре терҽклҽре, саклагыч, бҥлҥ киртҽлҽре, юл корылмалары һҽм юл 

җиһазлары буялган, язулардан һҽм телҽсҽ кайсы мҽгълҥмат-басма 

продукциядҽн чистартылган булырга, тҿзек хҽлдҽ һҽм чиста булырга тиеш.  

9.8. Тышкы яктырту баганаларын, җҽмҽгать (тимер юл) транспортының 

элемтҽ челтҽре терҽклҽрен алмаштырганда ҽлеге конструкциялҽр ҿч тҽҥлек 

эчендҽ сҥтелергҽ һҽм челтҽрлҽр хуҗалары тарафыннан чыгарылырга тиеш. 

Транспорт тарафыннан бҽрдерелгҽн тышкы яктырту баганаларын чыгару тиз 

арада хуҗа тарафыннан башкарыла, калган территориялҽрдҽ - моның 

зарурлыгын ачыклаганнан соң (демонтаж) тҽҥлек эчендҽ башкарыла.  

9.9. Җҽмҽгать (тимер юл) транспортының элемтҽ баганаларында һҽм ут 

баганаларында урнаштырылган барлык элементларның һҽм объектларның 

тҿзек һҽм куркынычсыз торышы һҽм канҽгатьлҽнерлек тышкы кҥренеше ҿчен 

ҽлеге терҽклҽрнең милекчесе (хуҗасы) җавап тота.  

  9.10. Ҥткҽргечлҽр ҿзек булганда, терҽклҽр, изоляторлар зыян кҥргҽн 

очракта тышкы яктырту җайланмаларын файдалану рҿхсҽт ителми. Электр 

ҥткҽргечлҽре ҿзелҥ яки терҽк баганага зыян килҥ белҽн бҽйле тышкы яктырту 

җайланмалары эшендҽ бозыклыклар ачыклангач ук ,  кичекмҽстҽн бетерелергҽ 

тиеш. 

 9.11. Чыбыкларны һҽм кабельлҽрне челтҽрлҽргҽ һҽм тышкы яктырту 

җайланмаларына ҥзирекле тоташтыру рҿхсҽт ителми.  

9.12. Тышкы яктырту чаралары объектлары милекчелҽре (хуҗалары), яки 

тышкы яктырту чаралары белҽн җиһазландырылган тышкы яктырту 

объектлары хуҗалары, шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) 

хезмҽт кҥрсҽтҥче оешмалар бурычлы:  

а) урамнарны, юлларны, баганаларны, яктырткычларны, яктырту 

җайланмаларын тиешенчҽ яктыртуны кҥзҽтеп торырга, бозылган яки зыян 

кҥргҽн очракта вакытында ремонт ясарга;  

б) билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ яктыртуны кабызуны һҽм ҿзҥне кҥзҽтеп 

торырга; 

в) тышкы яктыртуны урнаштыру, карап тоту, урнаштыру һҽм 

эксплуатациялҽҥ һҽм рҽсмилҽштерҥ кагыйдҽлҽрен ҥтҽргҽ;  
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г) тышкы яктырту фонарьларын ҥз вакытында алыштырырга; 

д) урамнарны яктырту баганаларын игъланнардан чистартырга. 

9.13. Тротуарларда урнашкан җҽмҽгать транспортының мачталары һҽм 

тышкы яктырту баганалары тирҽсен җыештырган ҿчен җаваплылык 

тротуарларны чистарту ҿчен җаваплы затлар ҿчен йҿклҽнҽ. 

9.14. Трансформатор һҽм бҥлҥ подстанциялҽре, автомат режимда эшлҽҥче 

башка инженерлык корылмалары (хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналдан башка) 

янындагы территориялҽрне җыештыру ҿчен җаваплылык ҽлеге объектларның 

хуҗаларына йҿклҽнҽ. 

 

10. Кече архитектура формаларын һәм стационар булмаган 

объектларны карап тотуга таләпләр. 

 

10.1. Кече архитектура формаларын карап тоту. 

Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизҽлеш 

элементлары, мобиль һҽм вертикаль яшеллҽндерҥ җайланмалары, су 

җайланмалары, муниципаль җиһазлар, җирлек территориясендҽ коммуналь-

кҿнкҥреш һҽм техник җиһазлар керҽ. 

10.1.1. Кече архитектура формаларын карап тоту бирелгҽн җир 

кишҽрлеклҽре чиклҽрендҽ, гомуми файдалану территориялҽрендҽ җир 

кишҽрлеклҽре хокукына ия булучылар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла - 

муниципаль заказны урнаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге эш тҿрлҽрен 

уздыруга конкурста җиңгҽн оешма белҽн килешҥ нигезендҽ вҽкалҽтле орган 

тарафыннан тҽэмин ителҽ.  

Урам техник җиһазларына керҽ: таксофоннар япмалары, почта 

тартмалары, су сату буенча автоматлар, сҽҥдҽ палаткалары, инженер җиһазлары 

элементлары (инвалид коляскалары кҥтҽрелҥ мҽйданчыклары, кҥзҽтҥ люклары, 

телефон элемтҽсе шкафлары. 

10.1.2. Кече архитектура формалары хуҗалары бурычлы:  

а) кече архитектура формаларын чисталыкта һҽм тҿзек хҽлдҽ тотарга;  

б) язгы чорда кече архитектура формаларын план буенча карап чыгарга, аларны 

иске буяудан, тутыктан чистартырга, юдыртырга, буярга, шулай ук ватылган 

элементларны алмаштырырга;  

в) кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга узу 

юлларын кардан һҽм боздан чистартырга;  

г) ҿслеге шома япмалы комлыкларны тҿзеклҽндерергҽ, комлыкларда 

комны кимендҽ елга бер тапкыр алыштырырга;  

д) балалар, спорт, хуҗалык мҽйданчыклары һҽм ял итҥ мҽйданчыклары 

җайланмаларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы 

һҽм иминлеге талҽплҽренҽ туры килҥен кҥзҽтеп торырга; 

е) фонтаннар эшлҽгҽн чорда су ҿслеген кҿн саен чҥп-чардан 

арындырырга.  

10.1.3. Рҿхсҽт ителми: 

а) кече архитектура формаларын билгелҽнеше буенча кулланмау (балалар 

уен мҽйданчыкларында ҿлкҽннҽр ял итҥе, спорт мҽйданчыкларында кием 

киптерҥ һ. б.); 
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б) кече архитектура формаларында телҽсҽ нинди мҽгълҥмат-басма 

продукцияне элҥ һҽм ябыштыру;  

в) кече архитектура формаларын һҽм аларның конструктив 

элементларын, урам техник җиһазларын вату, җимерҥ, зыян китерҥ, сҥтҥ 

г) фонтаннарда коену.  

10.2. Стационар булмаган объектларны карап тоту 

Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны 

муниципаль хокукый актта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ урнаштыру схемасы 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Җир кишҽрлеген арендалау килешҥе срогы 

чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтажланырга, ҽ 

җир кишҽрлеге бушатылырга һҽм башлангыч халҽтенҽ китерелергҽ тиеш.  

10.2.1. Стационар булмаган объектлар милекчелҽре булган юридик һҽм 

физик затлар бурычлы:  

а) аларны ремонтларга һҽм буярга. Ремонт проект документлары белҽн 

билгелҽнгҽн тышкы кҥренешен һҽм тҿслҽр чишелешен саклап калуны исҽпкҽ 

алып башкарылырга тиеш;  

б) янҽшҽдҽге территориядҽ яшел ҥсентелҽр, газоннар, бордюр ташының, 

кече архитектура формаларының (булган очракта) сакланышын кҥзҽтергҽ, ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн территорияне карап 

тотарга;  

в) стационар булмаган объектлар янында урналар урнаштырырга, 

урналарны кирҽк булган саен кҿн дҽвамында калдыклардан арындырырга, ҽмма 

тҽҥлегенҽ бер тапкырдан да еш тҥгел, шулай ук урналарны чҥплеклҽрне елга 

бер тапкыр буярга. 

5.2.2. Рҿхсҽт ителми:  

а) стационар булмаган объектларга янкорма, козырь, тҥбҽлҽр һҽм 

проектлар белҽн каралмаган башка конструкциялҽр тҿзергҽ.; 

б) стационар булмаган объектлар янында сҽҥдҽ-суыту җиһазларын 

урнаштырырга; 

в) стационар булмаган объектларда һҽм аларның тҥбҽлҽрендҽ тара, 

товарлар, детальлҽр, кҿнкҥреш һҽм җитештерҥ характерындагы башка 

предметларны тупларга, шулай ук стационар булмаган объектларны склад 

максатлары ҿчен файдаланырга;  

г) стационар булмаган объектлар арасындагы янгынга каршы аралыкны 

җиһазлар, калдыклар белҽн тутырырга.  

 

11. Төзелеш эшләре башкару урыннарын карап тотуга таләпләр. 

 

Тҿзелеш мҽйданчыкларын карап тоту, тҿзеклҽндерҥне торгызу ремонт, 

тҿзелеш һҽм башка тҿр эшлҽр тҽмамланганнан соң тҿзҥче ҿстенҽ йҿклҽнҽ. 

Эшлҽр алып барылмый торган тҿзелеш объектлары тҿзелеш челтҽрлҽре белҽн 

чиклҽнергҽ тиеш. 

11.1. Тҿзелеш, ремонт һҽм башка тҿр эшлҽр башланганчы, шулай ук 

барган вакытта тҥбҽндҽгелҽрне эшлҽҥ зарур:  
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а) Башкарма комитетның хокукый актлары талҽплҽре нигезендҽ, тҿзелеш 

мҽйданы территориясенең бҿтен периметры буенча типлаштырылган чиклҽр 

урнаштырырга; 

б) тҿзелеш мҽйданчыгы чиклҽренең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, 

ышанычлылыгын, эксплуатацион куркынычсызлыгын тҽэмин итҽргҽ;  

в) тҿзелеш мҽйданындагы ихаталарның тиешле техник торышын, аның 

чисталыгын кҥзҽтеп торырга, вакытында пычрактан, кардан, боздан, 

мҽгълҥмати-басма продукциядҽн һҽм граффитидан чистартырга;  

г) тҿзелеш мҽйданчыгына керҥ урынында гамҽлдҽге тҿзелеш нормалары 

һҽм кагыйдҽлҽре талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган тҿзелеш объектының 

мҽгълҥмат щитын урнаштырырга һҽм аны тиешле дҽрҽҗҽдҽ тотарга; 

д) тҿзелеш мҽйданчыгы периметры буенча тышкы яктыртылышны 

тҽэмин итҽргҽ;  

е) тҿзелеш мҽйданчыгына керҥ юлларын, мҽйдан эчендҽге юлларны һҽм 

транспорт чаралары тҽгҽрмҽчлҽрен, алар урамнарга (ҥтҥ юлларына) пычрак һҽм 

чҥп-чар чыгармаслык итеп чистарту яки юу ҿчен мондый пунктларны 

җиһазландырырга;  

ж) тҿзелеш мҽйданы территориясендҽ каты кҿнкҥреш, зур габаритлы һҽм 

тҿзелеш калдыкларын җыю ҿчен контейнерлар һҽм (яки) бункерлар булуны 

тҽэмин итҽргҽ;  

з) тҿзелеш мҽйданчыгы территориясеннҽн каты кҿнкҥреш, зур габаритлы 

һҽм тҿзелеш калдыкларын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чыгаруны оештыруны тҽэмин 

итҽргҽ;  

и) тҿзелеш мҽйданчыгы территориясеннҽн чистартылган һҽм калдыклары 

булмаган, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелгҽн махсус билгелҽнгҽн урыннарга 

кар чыгаруны тҽэмин итҽргҽ;  

к) эшлҽр башкарганда гамҽлдҽге җир асты инженерлык 

коммуникациялҽренең, тышкы яктырту челтҽрлҽренең, яшел утыртмаларның 

һҽм кече архитектура формаларының сакланышын тҽэмин итҽргҽ. 

л) тҿзелеш материаллары, җиһазлар, автотранспорт һҽм кҥчмҽ 

механизмнар, ярдҽмче биналар, кҿнкҥреш вагоннары, тҿзелеш калдыкларының 

транспорт партиялҽрен вакытлыча саклау һҽм туплау урыннары тҿзелеш 

оешмасы проекты нигезендҽ тҿзелеш мҽйданнары чиклҽрендҽ урнаштырыла.  

11.2. Рҿхсҽт ителми:  

а) 23.00 сҽгатьтҽн 7.00 сҽгатькҽ кадҽр торак зонасы янында 

гражданнарның шҽхси һҽм җҽмҽгать иминлеген тҽэмин итҥгҽ бҽйле коткару, 

авария - торгызу һҽм башка кичектергесез эшлҽрдҽн тыш, тынычлыкны бозу 

белҽн бҽйле тҿзелеш, ремонт, йҿк тҿяҥ-бушату һҽм башка эшлҽрне оештыру 

һҽм ҥткҽрҥ;  

б) Башкарма комитетның тиешле рҿхсҽтеннҽн (кҥрсҽтмҽсеннҽн) башка 

юлларның һҽм тротуарларның йҿрҥ ҿлешен тарайтырга яки ябарга; 

в) чҥп-чарны яндырырга һҽм тҿзелеш җитештерҥе калдыкларын 

утильлҽштерергҽ. 
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12. Җирләү урыннарын карап тотуга таләпләр. 

 

Этик, санитар һҽм экологик талҽплҽргҽ туры китереп бирелгҽн җирлҽҥ 

урыннарын карап тоту федераль законнар һҽм муниципаль хокукый акт белҽн 

билгелҽнгҽн җирлҽҥ урыннарын карап тоту кагыйдҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.  

Җирлҽҥ урыннарын санитар тҽртиптҽ тотуны муниципаль заказ 

урнаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге эш тҿрен уздыруга конкурс откан 

махсуслаштырылган оешма гамҽлгҽ ашыра.  

12.1.Җирлҽҥ урыннарын карап тотуга талҽплҽр:  

а) зиратлардагы җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре чиста һҽм тҿзек булырга тиеш. 

Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре территориялҽрендҽге чҥп савытлары чистартылырга 

тиеш;  

б) зират территориясендҽ калдыклар һҽм чҥп савытлары ҿчен 

контейнерлар чистартылырга тиеш. Калдыклар җыелган саен, 3 кҿнгҽ бер 

тапкырдан артык булмаган ешлыкта чыгарылырга тиеш;  

в) зиратта егылган һҽм авария хҽлендҽге агач утыртмалары булу рҿхсҽт 

ителми. Авария хҽлендҽге агач ҥсентелҽре аларга тап булгач та бер тҽҥлек 

эчендҽ чыгарылырга тиеш;  

г) карап тотылмаган каберлҽр һҽм шҽхеслҽре билгесез кешелҽр каберлҽре  

пычрактан һҽм чҥп-чардан чистартылырга, аларга калкулык ясалырга һҽм кабер 

ташлары куелырга тиеш. 

12.2. Кышкы чорда җирлҽҥ урыннарын карап тоту ҥзенчҽлеклҽре:  

а) зиратларның ҥзҽк юллары, керҥ юллары, тротуарлар киңҽйтелергҽ һҽм 

кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаган тигез кар ҿеме булу 

рҿхсҽт ителҽ;  

б) ҥзҽк юллар, керҥ юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар 

белҽн эшкҽртелергҽ тиеш. Юлларны һҽм тротуарларны эшкҽртҥ кар явуга ук 

башланырга тиеш;  

в) иң беренче чиратта ҥзҽк һҽм керҥ юлларыннан кар чыгарылырга, боз 

ватылырга һҽм кар-боз кисҽклҽре алынырга тиеш; 

г) җирлҽҥ урыннарының җҽяҥлелҽр зоналарында бозлавыкка каршы 

материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һҽм бозны кабергҽ, газоннар, 

куаклар ҿстенҽ ҿю рҿхсҽт ителми.  

12.3. Җҽйге чорда җирлҽҥ урыннарын карап тоту ҥзенчҽлеклҽре: 

а) ҥзҽк юллар, керҥ юллары, тротуарлар, җирлҽҥ урыннарында каберлҽр 

арасындагы ҥтҥ юллары һҽм башка гомуми файдаланудагы территориялҽр 

тҿрле пычратулардан чистартылырга тиеш;  

б) яшел ҥсентелҽрне санитар кисҥ, агач-куак ҥсемлеклҽренең чҥп 

ҥлҽннҽрен бетерҥ буенча чаралар ел саен ҥткҽрелергҽ тиеш. 

в) кеше кҥмелгҽн урынны, кабер ҿсте корылмасын (хачлар, һҽйкҽллҽр, 

плитҽлҽр, склеплар һ. б.) карау эшлҽре, чҽчҽклҽр һҽм декоратив куаклар 

утырту, колумбарий урыннарын карап тоту буенча эшлҽрне тормыш иптҽше, 

туганнар, законлы вҽкил тарафыннан, санитар талҽплҽрне ҥтҽп, башкарылырга 

тиеш.  
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13. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау 

тукталышларын (стоянкаларын) карап тотуга таләпләр. 

 

13.1. Автотранспорт чараларын озак һҽм кыска сроклы саклау (алга таба - 

стоянка) тукталышларын карап тоту гамҽлдҽге тҿзелеш нормалары һҽм 

кагыйдҽлҽре, шулай ук ҽлеге Кагыйдҽлҽр нигезендҽ кую ҿчен билгелҽнгҽн җир 

участогының хокуклы хуҗасы (алга таба - хуҗасы) тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла.  

13.2. Хуҗалары бурычлы:  

а) стоянкалар территориялҽренең бҿтен периметры буенча механик 

йогынтыларга һҽм тышкы мохит йогынтысына бирешмҽслек булган ихаталар 

урнаштырылырга тиеш;  

б) тукталыш коймаларының тиешле техник торышын, аларның 

чисталыгын кҥзҽтеп торырга, вакытында пычрактан, кардан, боздан, 

мҽгълҥмати-басма продукциядҽн чистартырга;  

в) материалларны туплауга, сҥтелгҽн транспортны, тукталышлар 

территориялҽрендҽге тҿрле конструкциялҽрне саклауга юл куймаска; 

г) тукталышлар территориялҽрен утның гамҽлдҽге нормаларга һҽм 

кагыйдҽлҽргҽ туры килҽ торган тигез бҥленешен тҽэмин итҥче тышкы яктылык 

белҽн җиһазландырырга;  

д) тукталышлар территориялҽрендҽ автомобильлҽрне юдыртуга һҽм 

ягулык-майлау материаллары агып торган машина куюга юл куймаска;  

е) стоянкалар территориялҽрен санитар һҽм янгынга каршы кагыйдҽлҽрне 

ҥтҽп карап тотарга. 

ж) Тукталышлар территориясенҽ инвалидларның тоткарлыксыз керҽ 

алуын тҽэмин итҽргҽ. Инвалидлар «Россия Федерациясендҽ инвалидларны 

социаль яклау турында»1995 елның 24 ноябрендҽге 181-ФЗ номерлы Федераль 

законның 15 статьясы нигезендҽ махсус автотранспорт чараларын парковкалау 

урыннарыннан бушлай файдалана.  

 

14. Поселок территориясен бәйрәмчә бизәү. 

 

14.1. Поселок территориясен бҽйрҽмчҽ һҽм тематик бизҽҥ тҥбҽндҽге 

исемлек буенча чаралар һҽм бҽйрҽм кҿннҽрендҽ башкарыла: 

1. Яңа ел каникуллары (1, 2, 3, 4, 5, 6 һҽм 8 гыйнвар) 

2. Раштуа бҽйрҽме (7 гыйнвар) 

3. Ватанны саклаучылар кҿне (23 февраль) 

4. Халыкара хатын-кызлар кҿне (8 Март) 

5. Россиядҽ Җирле ҥзидарҽ кҿне (21 апрель) 

6. Яз һҽм Хезмҽт бҽйрҽме (1 Май) 

7. Җиңҥ кҿне (9 Май) 

8. Россия кҿне (12 июнь) 

9. Хҽтер һҽм кайгы кҿне (22 июнь) 

10. Россия Федерациясенең Дҽҥлҽт флагы кҿне (22 август) 

11. Татарстан Республикасы кҿне (30 август) 
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12. Белем кҿне (1 сентябрь) 

13. Халыклар бердҽмлеге кҿне (4 ноябрь) 

14. Татарстан Республикасы Конституциясе кҿне (6 ноябрь) 

15. Бердҽмлек һҽм татулык кҿне (7 ноябрь) 

16. Россия Федерациясе Конституциясе кҿне (12 декабрь) 

Поселок территориясендҽге биналарны, корылмаларны бҽйрҽмчҽ бизҽҥ 

концепциясе кысаларында аларның хуҗалары яки арендаторлары тарафыннан 

башкарыла. 

14.2. Бҽйрҽмчҽ бизҽлеш ҥз эченҽ ала: милли флагларны, лозунгларны, 

гирляндларны, панно элементларын һҽм композициялҽрне элҥне, киоск 

стендларын, трибуналарны, эстрадаларны куюны, шулай ук бҽйрҽм 

иллюминациясен урнаштыруны. 

14.3. Бҽйрҽм һҽм тематик бизҽлеш объектларның ҽзерлеге бҽйрҽм 

датасына кадҽр - 5 кҿн алдан, Яңа елга - 20 декабрьдҽ билгелҽнҽ. 

          14.4. Россия Федерациясе Дҽҥлҽт флагын, Татарстан Республикасы 

флагын, Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре флагларын бҽйрҽм 

бизҽлешендҽ һҽм башка чаралардан файдалану «Россия Федерациясе Дҽҥлҽт 

флагы турында»гы 2000 елның 25 декабрендҽге 1-ФЗ номерлы Федераль 

конституциячел Законда, «Татарстан Республикасының дҽҥлҽт символлары 

турында» 1999 елның 14 июлендҽге 2284 номерлы Татарстан Республикасы 

Законында,муниципаль хокукый актларда каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

14.5. Бҽйрҽмчҽ бизҽлеш элементларын ясаганда һҽм урнаштырганда юл 

хҽрҽкҽтен җайга салуның техник чараларын алырга, зыян китерергҽ һҽм 

кҥренҥчҽнлек дҽрҽҗҽсен начарайтырга ярамый. 

 

15. Төзекләндерү буенча эшләр исемлеген дә кертеп, поселок 

территориясен җыештыру тәртибе һәм аларны башкару ешлыгы. Бистә 

территориясен җыештыруга һәм карап тотуга карата гомуми таләпләр. 

 

15.1. Бистҽ территориясен җыештыру һҽм карап тоту эшлҽре гамҽлгҽ 

ашырыла:  

а) җҽйге чорда - 15 апрельдҽн 14 октябрьгҽ кадҽр;  

б) кышкы чорда - 15 октябрьдҽн 14 апрельгҽ кадҽр.  

Ҽлеге срокларга һава шартларына бҽйле рҽвештҽ «Урыссу шҽһҽр 

тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты тарафыннан 

тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ мҿмкин.  

15.2. Поселок территориясен җыештыру эшлҽре тҥбҽндҽге эшлҽр ҥткҽрҥ 

юлы белҽн башкарыла: 

а) поселок территориясен карап тоту, җыештыру буенча системалы 

эшлҽр;  

б) «Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге 

Башкарма комитетының хокукый актлары нигезендҽ аерым  массакҥлҽм 

чаралар (ҿмҽлҽр). 

15.3. Җҽйге чорда поселок территориясен җыештыру поселок 

территориясен пычрактан һҽм тузаннан арындыру юу, су сибҥ, себерҥ юлы 

белҽн башкарыла һҽм тҥбҽндҽгелҽрне ҥз эченҽ ала:  
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а) ясалма ҿслекле территориялҽрне себерҥ (коры һава шартларында анда 

су сибҥ), яңгыр канализациясе белҽн җиһазландырылган урам-юл челтҽре 

объектларының һҽм ясалма ҿслекле башка территориялҽрнең тузаннан һҽм 

пычрактан тазарту. Юл катламнарын, мҽйданнарны, тротуарларны һҽм башка 

территориялҽрне ясалма ҿслекле юу эшлҽре юл япмасының бҿтен киңлегендҽ 

башкарыла;  

б) яңгыр сулары канализациялҽре рҽшҽткҽлҽрен чистарту;  

в) барлык территориядҽн чҥп җыю;  

г) ел саен, 1 июньгҽ кадҽр, кече архитектура формаларын, бакча һҽм урам 

җиһазларын, чҥп савытларын, спорт һҽм балалар мҽйданчыкларын, 

коймаларны, бордюрларны буяу;  

д) гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽ, чиклҽнгҽн файдаланудагы 

һҽм махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерелгҽн территориялҽрдҽн тыш, ҥлҽнне 

даими чабу (ҥлҽн биеклеге 15 см дан артык булганда), һҽм тҽҥлек дҽвамында 

чабылган ҥлҽнне җыештыру;  

е) яфраклар коелган вакытта - тҽҥлегенҽ бер тапкыр коелган яфракларны 

җыю һҽм чыгару;  

ж) юганнан соң бордюрлар янындагы лотоклардан чҥп-чарны җыештыру. 

15.3.1. Язгы-җҽйге чорда физик һҽм юридик затлар (шҽхси эшмҽкҽрлҽр) 

ҥз милкендҽ, билҽмҽлҽрендҽ һҽм файдалануларында  булган җир 

кишҽрлеклҽрендҽ Сосновский балтырганын юк итҽргҽ тиеш. 

15.4. Гомуми кулланыштагы территориялҽрне кышкы чорда җыештыру ҥз 

эченҽ ала:  

а) юл ҿслеклҽрен һҽм тротуарларны кардан, боздан һҽм чҥп-чардан 

чистарту;  

б) тайгаклык яки бозлавык барлыкка килгҽндҽ - җҽяҥлелҽр зоналарына 

ком, баскычларга ком сибҥ, бозлавыкка каршы материал белҽн юл ҿслеклҽрен 

эшкҽртҥ;  

в) язгы чорда - карны йомшарту һҽм кар суларын агызуны оештыру. 

Җирлек территориясендҽ башкарыла торган җыештыру эшлҽренең 

технологиясе һҽм режимнары, һава торышы шартларына карамастан, транспорт 

чаралары һҽм җҽяҥлелҽрнең тоткарлыксыз хҽрҽкҽтен тҽэмин итҽргҽ тиеш.  

15.5. Җҽяҥлелҽр тротуарларын, җир ҿсте юл аркылы чыгу урыннарын, 

баскычларны җыештыру ҥзенчҽлеклҽре:  

а) интенсив кар яуган чорда җҽяҥлелҽр тротуарлары, баскычлары бозга 

каршы материаллар белҽн эшкҽртелергҽ һҽм чистартылырга тиеш;  

б) бозлавык барлыкка килгҽн очракта, бозлавыкка каршы материаллар 

белҽн беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкҽртелҽ. Бозлавыкка 

каршы материаллар белҽн эшкҽртҥ вакыты тайгак урыннар табылган мизгелдҽн 

дҥрт сҽгатьтҽн артмаска тиеш;  

в) пычранган калдыклар һҽм химик реагентлар булмаган кҿпшҽк карны 

газонга яки бу максатлар ҿчен алдан билгелҽнгҽн урыннарга, яшел ҥсентелҽр 

сакланган очракта һҽм кар суларының агуы тҽэмин ителгҽн очракта,  рҿхсҽт 

ителҽ. 

15.6. Бистҽ территориясендҽ рҿхсҽт ителми:  
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а) урамнарда, мҽйданчыкларда, яшел ҥсентелҽр булган участокларда, 

скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һҽм башка гомуми 

файдаланудагы территориялҽрдҽ чҥплҽр ташларга.  

б) гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җирлҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн урыннардан 

тыш, читтҽ урнашкан гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽ мемориаль 

кабер ҿсте корылмалары (истҽлекле корылмалар, коймалар) урнаштырырга; 

в) моның  ҿчен билгелҽнмҽгҽн урыннарда, шул исҽптҽн җҽмҽгать 

транспорты муниципаль маршрутларының соңгы пунктларында, салон юу, 

чистарту һҽм транспорт чараларына техник хезмҽт кҥрсҽтҥ;  

г) биналар һҽм корылмаларны тҿзеклҽндерҥ элементларын, һҽйкҽллҽрне, 

мемориаль такталарны, агачлар, куаклар, кече архитектура формаларын һҽм 

гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽ тҿзеклҽндерҥ элементларын җимерҥ 

һҽм зыян китерҥ, шулай ук аларны ҥз белдек белҽн ҥзгҽртеп кору, ҥзгҽртеп ясау 

һҽм ҥзгҽртеп урнаштыру эшлҽрен башкару;  

д) җҽмҽгать транспортын кҿтҥ тукталышларында, стеналарда, 

баганаларда, коймаларда (ихаталарда)  һҽм бу максатлар ҿчен каралмаган 

объектларда язарга, рҽсемнҽр ясарга, мҽгълҥмат-басма продукцияне 

ябыштырырга, граффити ясарга; 

е) бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре чиклҽреннҽн һҽм (яки) ихаталарыннан 

читтҽ кҥчемле мҿлкҽтне җыеп сакларга һҽм сакларга;  

ж) тротуарларга, газоннарга, юлларга тара, сҽнҽгать товарлары һҽм башка 

сҽҥдҽ ҽйберлҽре урнаштырырга һҽм ҿеп куярга;  

з) билгелҽнмҽгҽн урыннарда кар ҿяргҽ;  

и) ҥзбелдеклек белҽн тимербетон блоклар, баганалар, коймалар, 

шлагбаумнар, корылмалар һҽм башка җайланмалар ярдҽмендҽ юлларны һҽм 

тротуарларны ябарга.  

Җирле ҥзидарҽ органнары гражданнарны муниципаль берҽмлек 

территориясен җыештыру, тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ эшлҽрен башкару 

ҿчен ирекле рҽвештҽ җҽлеп итҽ алалар. 

15.7. Рҿхсҽт ителмҽгҽн урыннарда калдыкларны урнаштырган затлар ҥз 

хисабына ҽлеге территорияне җыештырырга һҽм чистартырга, ҽ кирҽк булган 

очракта - җир участогын рекультивациялҽргҽ тиеш. Ҽгҽр 20 тҽҥлек эчендҽ 

рҿхсҽтсез урында калдыкларны урнаштырган зат билгелҽнмҽгҽн булса, 

рҿхсҽтсез чҥплеклҽр территориялҽрен юк итҥ һҽм рекультивациялҽҥ бу 

территорияне җыештыру ҿчен җаваплы оешмалар тарафыннан башкарыла (яисҽ 

бу тҿр хезмҽт кҥрсҽтҥ килешҥдҽ каралган булса). Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

бирелмҽгҽн һҽм муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрендҽ 

(территориялҽрендҽ) барлыкка килгҽн чҥплеклҽрне бетерҥ вҽкалҽтле орган 

тарафыннан тҽэмин ителҽ. 

15.8. Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын җыештыру.  

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) чистартуга 

машиналар йҿрҥ ҿлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка 

“кесҽлҽрен”), җҽмҽгать транспортын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, 

чҥп-чардан, кардан һҽм боздан даими чистарту чаралары комплексы керҽ.  

Язгы-җҽйге чорда юлларны җыештыру ҥз эченҽ юуны, су сибҥне, 

тузанны бетерҥне, себерҥне һ. б. эшлҽрне ҥз эченҽ ала.  
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Юлларны кҿзге-кышкы чорда җыештыру  чҥп-чарны җыештыруны һҽм 

чыгаруны, кар һҽм боз, пычрак чыгаруны, юлларга ком-тоз катнашмасы сибҥне, 

тротуарларга коры ком сибҥне кҥздҽ тота.  

Юл буйларында урнаштырылган урналар кҿнгҽ бер тапкырдан да ким 

чистартылмый, тукталыш мҽйданчыкларында - кҿнгҽ ике тапкыр.  

Җҽмҽгать транспортын кҿтҥ павильоннары тузанга батмаска, буялган һҽм 

юылган булырга, санкциялҽнмҽгҽн мҽгълҥмати-басма продукциядҽн, 

граффитидан чистартылырга тиеш.  

Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.  

15.8.1. Аерым элементлар буенча юлларны җҽйге җыештыруга талҽплҽр: 

15.8.1.. Аерым элементлар буенча юлларны җҽйге җыештыру буенча 

талҽплҽр: 

а) машиналар йҿрҥ ҿлеше юылырга һҽм  тҿрле пычрактан тулысынча 

чистартылырга тиеш. Җайга салу линиялҽре белҽн билгелҽнгҽн кҥчеш, резерв 

полосалары ком һҽм вак чҥп-чарлардан даими чистартылырга тиеш; 

б) ике метрлы лоток зоналарында комлы нанос һҽм пычраклык булырга 

тиеш тҥгел. Ком ешлыклары һҽм тҿрле вак чҥп-чар белҽн пычрануга рҿхсҽт 

ителҽ, алар махсус машиналарның эш циклы арасында барлыкка килергҽ 

мҿмкин; 

в) юл кырыйлары зур габарит калдыкларыннан һҽм башка чҥптҽн 

чистартылырга тиеш. 

15.8.2.  Юлларны кышкы җыештыру буенча талҽплҽр: 

115.1. кышкы чорда юлларны җыештыру ҥз эченҽ ала: 

юл йҿрҥ ҿлешен кардан һҽм боздан чистарту, җҽмҽгать транспортын кҿтҥ 

тукталышларын себерҥ, кар кҿртлҽрен эттерҥ һҽм карны ташу; 

Рҿхсҽт ителми: 

а) иртҽнге сҽгать 8дҽн соң, юл йҿрҥ ҿлешен җыештыручы зат белҽн 

килешҥ булмаганда, юл һҽм юлларның йҿрҥ ҿлешенҽ ишегалды 

территориялҽреннҽн, предприятие, оешма территориялҽреннҽн, тҿзелеш 

мҽйданчыкларыннан, сҽҥдҽ объектларыннан чистартыла торган кар, бозны 

чыгарырга яки кҥчерергҽ; 

б) бозлавыкка каршы реагент сыйфатында техник тоз һҽм сыек хлорлы 

кальцийны тротуарларда, җҽмҽгать транспортын кҿтҥ тукталышларында, 

паркларда, скверларда, ишегалларында һҽм башка җҽяҥлелҽр зоналарында һҽм 

яшел ҥсентелҽр булган территориялҽрдҽ куллану; 

в) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелмҽгҽн урыннарда кар чыгару һҽм ҿю; 

15.8.3.Кар ҿемнҽрен формалаштыру тыела: 

а) кҥренҥ дҽрҽҗҽсе ҿчпочмагы зонасында юллар һҽм урамнар киселешендҽ 

бер дҽрҽҗҽдҽ һҽм тимерьюл аркылы чыгу урыннарына якын җирдҽ; 

б) җҽмҽгать транспортын кҿтҥ тукталышыннан 20 метрдан якын урында; 

в) транспорт коймалары яки югары бордюр белҽн җиһазландырылган юл 
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участокларында; 

г) тротуарларда; 

д) якын-тирҽ территориялҽргҽ керҥ юлында;  

Кар чистарту, урып-җыю һҽм махсус техника эше вакытында транспорт 

чарасын юлларның, парковкаларның (парковка “кесҽлҽренең”) машиналар йҿрҥ 

ҿлешендҽ урнаштыру, кую, саклау тыела. 

15.8.4. Юлга автотранспорт кҿпчҽклҽре белҽн туфрак һҽм пычркны чыгару 

рҿхсҽт ителми; 

а) грунт, чҥп-чарны, юеш тҿзелеш материалларын, җиңел савытларны, 

агачларны брезент,  яки юлларны пычратуны булдырмый  торган башка 

материал белҽн каплау, шулай ук тҿзелеш катнашмаларын һҽм эретмҽлҽрне 

(шул исҽптҽн цемент-комлы эремҽне, известь, бетон катнашмаларын) аларны 

юлга, тротуар, юл кырыйларына яки юлга якын газонга тҥгҥ мҿмкинлеген 

булдырмыйча транспортлау зарур. 

 

15.9. Кешелҽрнең кҥплҽп булу һҽм ял итҥ урыннарын җыештыру, санитар 

тоту һҽм тҿзеклҽндерҥ 

Ял итҥ һҽм кешелҽр кҥплҽп була торган урыннарга тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 

а) поселок урманнарында, пляжларда оештырылган мҽйданнар, парклар, 

скверлар, бульварлар, яр буйлары; 

б) актив ял итҥ һҽм тамаша чаралары урыннары-стадионнар, уен 

комплекслары, ачык сҽхнҽ мҽйданчыклары һҽм башкалар; 

в) сҽҥдҽ объектлары территориялҽре (ваклап сату базарлары, сҽҥдҽ 

комплекслары, стационар булмаган ваклап сату челтҽре объектлары 

комплекслары), җҽмҽгать туклануы, социаль-мҽдҽни билгелҽнештҽге, кҿнкҥреш 

хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары территориялҽре; 

г) административ һҽм иҗтимагый биналар, учреждениелҽр янындагы 

территориялҽр. 

15.9.1.  Барлык мҽйданнарны, паркларны, скверларны, яр буйларын һҽм 

гомуми файдаланудагы башка территориялҽрне җыештыру: 

а) кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, яр буйларында һҽм 

башка ял зоналарында юлларны чистартканда, яшел ҥсентелҽрнең сакланышы 

тҽэмин итҥ шарты белҽн, алдан ук шушы максатлар ҿчен билгелҽнгҽн 

урыннарга вакытлыча  химик реагентлар булмаган  кар һҽм кар суларын туплау 

рҿхсҽт ителҽ. 

15.9.2. Ваклап сату базарларын җыештыру һҽм санитар карап тоту: 

а) ваклап сату базарлары территориялҽре (алга таба - базар) 

тҿзеклҽндерелергҽ, бҽдрҽфлҽр, хуҗалык һҽм контейнер мҽйданчыклары, 

контейнерлар һҽм чҥп савытлары белҽн җиһазландырылырга, каты капламнар 

һҽм яңгыр һҽм кар сулары ҿчен авышлыклар, шулай ук суҥткҽргеч һҽм 
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канализация булырга тиеш; 

б) базар территориясендҽ тҿп җыештыру аны япканнан соң башкарыла. 

Кҿндез каты кҿнкҥреш калдыклары белҽн тутырылган чҥплеклҽрне 

чистарталар; 

в) елның җҽйге чорында базар территориясендҽ мҽҗбҥри рҽвештҽ атна 

саен дымлы җыештыру башкарыла; 

          г) базар территориясендҽ 40 кв. м мҽйданга  бер урна исҽбеннҽн куела, 

шул ук вакытта алар арасында прилавка линиясе буйлап ераклык 10 метрдан 

артмаска тиеш; 

  Базар территориясендҽ һҽм аның янында урнашкан оешмалар, сҽҥдҽ һҽм 

кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре, киосклар, сҽҥдҽ палаткалары һҽм 

павильоннары эшчҽнлеге каты кҿнкҥреш калдыкларын чыгару һҽм урнаштыру 

буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ килешҥ тҿзмичҽ  рҿхсҽт ителми. 

15.9.3.  Сҽҥдҽ һҽм (яки) җҽмҽгать туклануы объектларын җыештыру һҽм 

санитар карап тоту: 

а) сҽҥдҽ һҽм (яки) җҽмҽгать туклануы объектлары территориялҽрен 

тулысынча чистарту тҽҥлегенҽ ике тапкырдан да ким  (иртҽн һҽм кич) 

башкарылмый. Кҿндез патруль җыештыру вакытында  калдыклар белҽн 

тутырылган чҥплеклҽр чистартыла; 

в) сҽҥдҽ һҽм (яки) җҽмҽгать туклануы объектларына керҥ юлында бер ҥк 

формада һҽм тҿстҽ икедҽн дҽ ким булмаган  урна куела; 

Газоннарда һҽм тротуарларда савытларны һҽм товарны урнаштыру рҿхсҽт 

ителми, калдыкларны чыгару тҽэмин ителҽ. 

 Башка сҽҥдҽ мҽйданчыклары, стационар булмаган ваклап сату челтҽре, 

социаль-мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар территориялҽрен җыештыру аларны 

япканнан соң елның җылы вакытында алдан су сибеп башкарыла. Агымдагы 

җыештыру  кҿн дҽвамында башкарыла. Кҿндҽлек кҿнкҥреш калдыкларын 

чыгару тҽэмин ителҽ. 

15.9.4. Халык кҥплҽп була торган һҽм ял итҽ торган урыннарны 

тҿзеклҽндерҥ: 

а) кешелҽрнең кҥплҽп ял итҥ һҽм булу урыннары территориясендҽ 

тҿзеклҽндерҥ элементларының мҽҗбҥри исемлеге каты ҿслеклҽр (плитка яки 

асфальт рҽвешендҽ), ҿслеклҽрнең тоташтыру элементлары, яшеллҽндерҥ, 

эскҽмиялҽр, чҥп-чар ҿчен урналар һҽм кече контейнерлар, урам техник 

җиһазлары, яктырту җиһазлары, архитектура-декоратив яктырту җиһазлары, 

җирлек мҽгълҥмат йҿртҥчелҽре, яшеллҽндерҥ участокларын саклау 

элементларын (металл коймалар, махсус капламалар һ.б. рҽвешендҽ) ҥз эченҽ 

ала; 

б) пляжлардан тыш, ял итҥ һҽм кешелҽр кҥплҽп була торган барлык 

территориялҽргҽ дҽ каты ҿслекле яки утыртылган ҥлҽн яки яшел ҥсентелҽр 
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булган ҥсемлек грунт булырга тиеш; 

в) ял итҥ һҽм кешелҽр кҥплҽп җыела торган урыннар территориялҽрендҽ 

яшеллҽндерҥ участокларын чҽчҽк тҥтҽллҽре, газоннар, ялгыз, тҿркем 

утыртмалары, вертикаль, кҥп яруслы, яшеллҽндерҥнең мобиль формалары 

рҽвешендҽ проектларга кирҽк; 

г) кешелҽр кҥплҽп ял итҥ һҽм булу урыннары бҽдрҽфлҽрне урнаштыру һҽм 

карап тоту талҽплҽрен ҥтҽп, җиһазландырылган һҽм эшли торган бҽдрҽф 

кабиналары белҽн җиһазландырылырга тиеш; 

д) пычранган саен фонтаннар, буалар, елга ярлары ял итҥ урыннары 

территориялҽрендҽ яки кешелҽр кҥплҽп җыела торган урыннарда 

чистартылырга тиеш; 

е) массакҥлҽм чаралар ҥткҽргҽндҽ, аларны оештыручылар чаралар ҥткҽрҥ 

урынын җыештыруны, аның янҽшҽсендҽге территориялҽрне тҿзеклҽндерҥне 

тҽэмин итҽлҽр.  

Чараны ҥткҽрҥ урынын җыештыру һҽм аның янҽшҽсендҽге 

территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ һҽм бозылган тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен торгызу 

тҽртибе чараны ҥткҽрҥгҽ тиешле рҿхсҽт алу стадиясендҽ билгелҽнҽ. 

15.9.5. Халык кҥплҽп ял итҽ торган урыннар территориялҽрендҽ рҿхсҽт 

ителми: 

а) савытларны һҽм сҽҥдҽ җиһазларын моның ҿчен билгелҽнмҽгҽн  

урыннарда ҿеп куерга һҽм  сакларга  ; 

б) территорияне җитештерҥ һҽм куллану калдыклары белҽн пычрату; 

в) автотранспорт чараларын юарга һҽм ремонтларга, файдаланылган 

ягулык-майлау сыекчаларын агызырга; 

г)  автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар урнаштыру, билгелҽнгҽн 

тҽртипне бозып реклама конструкциялҽре урнаштыру һҽм ясалма яшеллҽндерҥ 

объектларына зыян китерҥ; 

       д) газоннарга, табигый һҽм ясалма яшеллҽндерҥ объектларына зыян 

китерергҽ; 

е) кече архитектура формаларына зыян китерергҽ һҽм аларны 

билгелҽнгҽн урыннардан кҥчерергҽ;  

ж) сыек азык-тҿлек калдыкларын, сатуратор җайланмаларыннан, куас һҽм 

сыра цистерналарыннан сыекчаларны тротуарларга, газоннарга һҽм бистҽ 

юлларына сибҽргҽ; 

з) законсыз автотранспорт чаралары тҥлҽҥле парковкаларын оештырырга; 

и) ҥз белдеклек белҽн стационар булмаган объектлар урнаштыру; 

к) тротуарларның асфальт-бетон ҿслеген, якын-тирҽ яшел зоналарның һҽм 

территориялҽрне тҿзеклҽндерҥнең башка элементларының бҿтенлеген бозарга; 

л) территориядҽ сҽҥдҽ-суыткыч җиһазлар урнаштыру; 

м) 12. халыкның каты кҿнкҥреш калдыкларын җыю ҿчен билгелҽнгҽн 

контейнерларга (бункерларга), калдыклар урнаштыру ҿчен идарҽче оешмалар 
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белҽн килешҥе булмаса, каты кҿнкҥреш калдыкларын контейнерларга 

(бункерларга) куярга; 

н) тимер-бетон блоклар, багана, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һҽм 

башка җайланмалар урнаштыру юлы белҽн тротуарларны рҿхсҽтсез капларга; 

о) сҽҥдҽ объектыннан читтҽ товар куярга; 

п) учак ягарга, шул исҽптҽн ачык уттан файдалануны кҥздҽ тоткан чаралар 

ҥткҽрергҽ, мангалларны һҽм ачык ут ярдҽмендҽ ризык ҽзерлҽҥ ҿчен башка 

җайланмаларны кулланырга. 

р) ял итҥ урыннарында, кешелҽр кҥплҽп җыела торган урыннарда, 

пляжларда, скверларда, паркларда автотранспорт чараларының хҽрҽкҽте һҽм 

тукталыш урнаштырылуы. 

      15.10. Кҥпфатирлы йорт яны территориясен җыештыру, карап тоту һҽм 

тҿзеклҽндерҥ  

15.10.1. Йорт яны территориясен җыештыру:  

а) җыештыру тҥбҽндҽге эзлеклелектҽ ҥткҽрелергҽ тиеш: тротуарларны, 

җҽяҥлелҽр юлларын (бозлавык һҽм тайгак булган очракта - ком сибҥ), ҽ аннары 

- ишегалды территориялҽрен җыештыру;  

б) җыештыру, кар яву вакытында башкарыла торган кар чистартудан 

тыш, 8.00 сҽгатькҽ кадҽр бара. Механикалаштырылган җыештыруны кҿндез 

машиналарның тизлеге 4 км/сҽг кадҽр булганда ҥткҽрергҽ рҿхсҽт ителҽ.  

15.10.2. Җҽйге җыештыру: 

а) йорт яны территориялҽрен җҽйге җыештыру: себерҥ, юу яки махсус 

машиналар ярдҽмендҽ су сибҥ - кҥбесенчҽ иртҽ, иртҽнге, соң, кичке, 

сҽгатьлҽрдҽ башкарылырга тиеш;  

б) тротуарларны бары тик ачык тротуарларда гына, туры сызыклы юл 

белҽн каплый торган һҽм биналардан урамның йҿрҥ ҿлешенҽ юнҽткҽн юлларга 

юарга кирҽк; 

в) кҿннең эссе вакытында тротуарларга су сибҥ кирҽк булган очракта, ҽмма 

тҽҥлегенҽ ике тапкырдан да ким булмаган кҥлҽмдҽ башкарылырга тиеш.  

15.10.3. Кышкы җыештыру:  

а) тҥбҽлҽрдҽ җыелган кар вакытында җиргҽ ташланырга һҽм юл буе 

полосасына ҿелергҽ, ҽ киң тротуарларда – теземнҽргҽ формалашырга тиеш;  

б) җыештырыла торган кар тротуарлардан кырый полоса ҿлешенҽ, ҽ 

ишегалларында - складлау урыннарына ҿелергҽ тиеш;  

в) . квартал эчендҽге йҿрҥ юлларыннан җыелган карны бер ҥк вакытта 

бортлы таш белҽн янҽшҽ урнашкан ҿемгҽ һҽм кҿртлҽргҽ салырга яки, кагыйдҽ 

буларак, роторлы кар чистарткычлар ярдҽмендҽ юл кырыенда урнаштырырга 

кирҽк; 

г) урамнарның машиналар йҿри торган ҿлешеннҽн газоннар белҽн 
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аерылып торган 6 метрдан артык киңлектҽге тротуарларда, карны тротуар 

уртасына алга таба чыгару ҿчен эттереп куярга рҿхсҽт ителҽ;  

д) тротуарларда теземнҽргҽ һҽм ҿемнҽргҽ кар салу эшлҽре кар яуган 

вакыттан соң алты сҽгатьтҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ калган территориялҽрдҽ 12 

сҽгатьтҽн дҽ соңга калмыйча тҿгҽллҽнергҽ тиеш; 

 е) чиста, куллану калдыклары, ком-тоз катнашмасы һҽм реагентлар белҽн 

пычранмаган ишегалдында, квартал араларындагы юллардан   җыела торган 

карны яшел ҥсентелҽргҽ зыян китермичҽ, кар суларын ерып җибҽреп ҿеп куерга 

рҿхсҽт ителҽ; 

ж) тротуарларны һҽм квартал эчендҽге юлларны кулдан чистартканда кар 

тулысынча, кырып җыелырга тиеш. Камиллҽшмҽгҽн катламнар булган  очракта, 

карны алга таба тыгызлау ҿчен кар катламы калдырып,  җыярга кирҽк; 

з) тайгак булса, юл катламнарын ком-тоз катнашмасы белҽн эшкҽртҥ 

норма буенча 0,2-0,3 кг/м исҽбеннҽн  бҥлгечлҽр ярдҽме белҽн башкарылырга 

тиеш; 

и) эшкҽрткҽннҽн соң йомшартылган боз кисҽклҽре этелергҽ яки 

себерелергҽ тиеш, аларның ачык грунтка, агачлар яки газоннарга элҽгҥенҽ юл 

куелмаска тиеш; 

15.10.4. Яз җитҥ белҽн башкарыла:  

  а) канауларны юдырту һҽм чистарту, кар сулары нормаль аксын ҿчен 

кирҽк булган урыннарда су агуны тҽэмин итҥ ҿчен чистарту; 

б) системалы рҽвештҽ люкларга һҽм яңгыр сулары челтҽренең кабул итҥ 

коеларына кар суы кудыру; 

в) кар эреп беткҽннҽн соң ишегалды территориялҽрен кардан һҽм боздан 

чистарту.  

15.11. Кҥпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:  

кҥпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту (алга таба - 

йорт яны территориясен) ҥз эченҽ ала:  

а) даими җыештыруны;  

б) ) карауны һҽм яңгыр сулары коеларының люкларын һҽм  

рҽшҽткҽлҽрен, дренажларны, лотокларны, ҥткҽргеч торбаларны ремонтлау һҽм 

чистарту;   

в) инженерлык челтҽрлҽренең кҥзҽтҥ коеларына, янгында су белҽн тҽэмин 

итҥ чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга һ. б.) тоткарлыксыз керҽ алу 

мҿмкинлеген тҽэмин итҥне);  

г) каты кҿнкҥреш һҽм зур габаритлы калдыкларны җыю һҽм чыгаруны;  



38 

 

д) яшеллҽндерҥне һҽм булган яшел ҥсентелҽрне карауны;  

е) кече архитектура формаларын карап тотуны, агымдагы һҽм капиталь 

ремонтны. 

Калдыкларның барлык тҿрлҽре контейнерлар һҽм бункерларга җыелырга 

тиеш, алар су ҥткҽрми торган катламлы контейнер мҽйданчыкларына, каты 

кҿнкҥреш калдыкларын җыю нормаларына туры китереп, тиешле кҥлҽмдҽ 

җыелырга тиеш. 

15.11.1. Кҥпфатирлы йортларда яшҽҥче гражданнар бурычлы:  

а) йорт яны территориялҽрендҽ чисталык һҽм тҽртип сакларга;  

б) каты кҿнкҥреш һҽм зур габаритлы калдыкларны бары тик махсус 

контейнерларга һҽм йорт яны территориялҽрендҽ урнашкан махсус 

мҽйданчыкларга гына урнаштырырга.  

15.11.2. Идарҽче оешмалар тҽэмин итҽргҽ тиеш:  

а) расланган график нигезендҽ каты кҿнкҥреш һҽм зур габаритлы 

калдыкларны чыгаруны;  

б) подъездларга керҥ юлларында,  эскҽмиялҽр янына чҥп-чар ҿчен 

урналар урнаштыру һҽм аларны ҥз вакытында чистарту;  

в) тайгак урыннарны ком-тозлы һҽм (яки) бозга каршы махсус 

катнашмалар белҽн эшкҽртҥ;  

г) яшел ҥсентелҽрне һҽм газоннарны саклау һҽм квалификацияле карау;  

д) йорт яны территориясендҽ ҥлҽннҽрне ҥз вакытында чабу; 

е) тышкы яктырту чараларын тҿзек хҽлдҽ тоту, караңгы тҿшҥ белҽн аларны 

кабызу. 

15.11.3. Йорт яны территориясендҽ рҿхсҽт ителми:  

а) яфракларны, калдыкларның телҽсҽ нинди тҿрлҽрен һҽм чҥп-чарны 

яндырырга;  

б) хуҗалык мҽйданыннан тыш кирҽк-яраклар, кием-салым, келҽмнҽр һҽм 

башка предметлар элҽргҽ;  

в) контейнер мҽйданчыкларына керҥ юлларын томаларга;  

г) урамнарның һҽм юлларның транспорт йҿри торган ҿлешенҽ, 

тротуарларга, газоннарга һҽм яшел зоналарга контейнерлар (бункерлар) куярга;  

д) билгелҽнгҽн тҽртипне бозып, йорт яны территориялҽренҽ ҥзбелдеклек 

белҽн чиклҽҥлҽр куярга;  

е) ҥзбелдеклек белҽн йорт яны корылмаларын тҿзергҽ;  

ж) йорт яны территориясен тимр-томыр, кҿнкҥреш һҽм тҿзелеш 

калдыклары һҽм материаллар, шлак, кҿл һҽм башка җитештерҥ һҽм куллану 

калдыклары белҽн томаларга, таралар ҿеп куярга һҽм сакларга;  

з) юынтык су агызырга, калдыклар һҽм чҥп-чар ташларга;  

и) автотранспорт чараларына  тҥлҽҥле тукталышлар оештырырга; 

к) тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, объектлар, 

корылмалар һҽм башка җайланмалар ярдҽмендҽ квартал эчендҽге юлларны ҥз 

белдеклек белҽн каплау; 

л) машиналарны юу, ягулык материалларын агызу, машинаның тормозын, 
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тавыш сигналларын кҿйлҽҥ; 

м) кешелҽр сҽламҽтлегенҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты 

ясый торган телҽсҽ нинди эшлҽр башкарырга; 

  н) кунак йортларыннан кала, сҽҥдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы 

предприятиелҽре, палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, 

җҽйге кафелар, җитештерҥ объектлары, автомобильлҽрне, кҿнкҥреш 

техникасын, аяк киемен вак-тҿяк ремонтлау предприятиелҽре, шулай ук 

машина кую урыннары  урнаштыру; 

о) йорт яны территориясенең ишегалды эчендҽге йҿрҥ юллары буенча 

транспортның транзит хҽрҽкҽтен тормышка ашырырга;  

п) учаклар ягарга, шул исҽптҽн ачык ут куллануны кҥздҽ тоткан чаралар 

ҥткҽрергҽ, мангаллар һҽм ачык ут ярдҽмендҽ ризык эшкҽртҥ ҿчен башка 

җайланмалар кулланырга.  

15.11.4. Идарҽче оешмалар тҽэмин итҽргҽ тиеш:  

а) яшел утыртмаларның сакланышын һҽм бҿтенлеген;  

б) җҽйге вакытта коры һава шартларында газон, чҽчҽк тҥтҽллҽре, агачлар 

һҽм куакларга су сибҥне; 

в) аларга тҿзелеш материаллары, ком, чҥп-чар, кар, боз катламнары 

урнаштырмыйча, газоннарның сакланышын һҽм бҿтенлеген:  

г) яңа агачлар һҽм куаклар утыртуны, юллар челтҽрен ҥзгҽртҥне һҽм 

җиһазларны урнаштыруны бары тик билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелгҽн 

проектлар буенча гына яңадан планлаштыру. 

15.11.5. Йорт яны территориясен тҿзеклҽндерҥ: 

һҽр йортның территориясендҽ, кагыйдҽ буларак, булырга тиеш: 

а) кием киптерҥ, кием-салым, келҽмнҽр һҽм кҿнкҥреш ҽйберлҽре ҿчен 

хуҗалык итҥ мҽйданчыгы;  

б) ҿлкҽннҽр ҿчен ял итҥ мҽйданчыгы;  

в) балалар ҿчен уен һҽм спорт мҽйданчыкларын яшеллҽндерҥ һҽм 

балаларның җҽйге һҽм кышкы ялы ҿчен кече архитектура формаларын кирҽкле 

җиһазлар белҽн тҽэмин итҥ. 

Участок территориясе зурлыгы мҿмкинлек бирсҽ, участок чиклҽрендҽ 

этлҽрне урамда йҿртҥ ҿчен мҽйданчык урнаштырылырга мҿмкин.  

Йорт подъездлары каршындагы мҽйданчыклар, юл һҽм җҽяҥлелҽр 

юллары каты ҿслекле булырга тиеш. Каты ҿслеклҽр урнаштырганда, кар һҽм 

яңгыр суларына ирекле агу мҿмкинлеге каралырга тиеш.  

Торак йортларга урнаштырылган җҽмҽгать билгелҽнешендҽге биналар 

йортның торак ҿлешеннҽн изоляциялҽнгҽн керҥ юллары булырга тиеш, шул ук 

вакытта персонал автотранспортның тукталышы ишегалды территориясеннҽн 

читтҽ урнашырга тиеш. 

. Җҽмҽгать билгелҽнешендҽге биналар ҿчен материаллар, продукция ташу 

тҽрҽзҽлҽр һҽм фатирларга керҥ юллары урнашкан торак йорт ишегалды 
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ягыннан рҿхсҽт ителми. Бушатуны торак йортларның тҽрҽзҽсез ягыннан җир 

асты тоннельлҽре яки ябык дебаркадерлар, юллар ягыннан башкаралар. 

Транспорт чараларын квартал эчендҽге территориялҽрдҽ урнаштыру 

кешелҽрнең, шулай ук җыештыру һҽм махсус техниканы тоткарлыксыз йҿртҥне 

тҽэмин итҽргҽ тиеш.  

15.12. Шҽхси торак тҿзелеше территориялҽрен җыештыру.  

Торак йорт хуҗалары җир участогын кҿндҽлек (шул исҽптҽн кардан) 

җыештыралар. 

 Шҽхси торак тҿзелеше территориясендҽ рҿхсҽт ителми: 

а) йорт билҽмҽсеннҽн читкҽ карны этеп чыгарырга, чҥп-чарны ташларга, 

шлак ташларга, ҿй тирҽсенҽ сыек кҿнкҥреш калдыклары агызырга; 

б) ишегалды һҽм янҽшҽдҽге территориядҽн чистартылган карны һҽм 

бозны юлларның  йҿрҥ ҿлешенҽ чыгарырга яки кҥчерергҽ.  

в) йорт яны территориясен телҽсҽ нинди калдыклар белҽн чҥплҽргҽ, 

җитештерҥ һҽм куллану калдыкларын урам юлларына (су бҥлҥ лотокларын, 

канауларны, ябык челтҽрлҽрне һҽм хуҗалык фекаль канализация коеларын 

кертеп) чыгарырга. 

 

16. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр. 

 

16.1. Поселок территориясен тҿзеклҽндерҥ элементлары. 

16.1.1.Территорияне тҿзеклҽндерҥнең аерылгысыз компонентлары булган 

территорияне тҿзеклҽндерҥ элементлары проект документларында гамҽлдҽге 

закон талҽплҽренҽ туры китереп эшлҽнергҽ һҽм каралырга тиеш.  

Мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан 

территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ элементларына проект документлары мҽдҽни 

мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һҽм дҽҥлҽт тарафыннан 

саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле органнар белҽн килештерелҽ. Территориялҽрне озак 

һҽм даими файдаланудагы тҿзеклҽндерҥнең стационар элементлары, аларның 

кҥчҥ мҿмкинлеген кулдан кҥчерҥ мҿмкинлеген булдырмас ҿчен, беркетелеп 

куелырга тиеш.  

Тҿзеклҽндерҥ элементларын, аларны торгызу һҽм ремонтлау эшлҽрен дҽ 

кертеп, тҿзеклҽндерҥ элементлары хуҗалары башкара.  

16.1.2. Яшеллҽндерҥ.  

Яшел ҥсентелҽр территорияне тҿзеклҽндерҥнең мҽҗбҥри элементы булып 

тора. Тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен башкарганда булган яшел ҥсентелҽрне максималь 

рҽвештҽ саклап калырга кирҽк.  

Поселок территориясендҽ ике тҿр яшеллҽндерҥ кулланылырга мҿмкин: 

стационар - ҥсемлеклҽрне грунт һҽм мобиль утырту - ҥсемлеклҽрне махсус 

кҥчмҽ савытларга(контейнерлар, вазоннар һ. б.) утырту.  

Стационар һҽм мобиль яшеллҽндерҥ архитектура-ландшафт объектларын 

(газоннар, бакчалар, чҽчҽк тҥтҽллҽре, куаклар һҽм агачлар белҽн мҽйданчыклар 

һ.б.) тҿзҥ ҿчен рельефның табигый һҽм ясалма элементларында, тҥбҽлҽрдҽ 

(тҥбҽ яшеллҽндерҥ), биналарның һҽм корылмаларның фасадларында (вертикаль 
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яшеллҽндерҥ) кулланалар. 

Яшеллҽндерҥ объектларын карап тоту - яшел ҥсентелҽрне һҽм 

яшеллҽндерелгҽн территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ элементлары белҽн карау, зур 

булмаган деформациялҽрне һҽм кҥлҽмле корылмаларның конструктив 

элементларына зыянны бетерҥ, шулай ук җҽйге һҽм кышкы чорда кҥчмҽ кече 

формаларны җыештыру. 

Яшел ҥсентелҽр хуҗалары бурычлы:  

а) яшел ҥсентелҽрне саклауны һҽм квалификацияле карауны тҽэмин 

итҽргҽ;  

б) елның җҽйге чорында коры һава шартларында газоннарга, чҽчҽк 

тҥтҽллҽренҽ, агачларга һҽм куакларга су сибҥне тҽэмин итҽргҽ;  

в) газоннарның сакланышын һҽм бҿтенлеген тҽэмин итҽргҽ; 

г) яшеллҽндерҥ объектларында сулыклар булган очракта, аларны 

чисталыкта тотарга һҽм аларны 10 елга бер тапкырдан да ким булмаган 

ешлыкта капиталь чистартырга;  

Яшеллҽндерелгҽн территориялҽрдҽ рҿхсҽт ителми:  

а), аларның эшлҽвен һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥен тҽэмин итҥ ҿчен билгелҽнгҽн 

корылмалардан тыш, тҿзелешлҽр урнаштыру; 

б) ҥз белдегең белҽн агач һҽм куакларны утырту, газоннарны һҽм чҽчҽк 

тҥтҽллҽрен юк итҥ;  

в) агачларга һҽм башка яшел утыртмаларга гамаклар, таган, турниклар, 

кер киптерҥ ҿчен баулар элҥ, агачларга реклама һҽм мҽгълҥмати щитлар һҽм 

табличкалар, реклама һҽм башка мҽгълҥмат урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн 

чыгарылма конструкциялҽр, хҽрҽкҽт юнҽлешлҽре кҥрсҽткечлҽре, афишалар, 

игъланнар, агитация материаллары, техник конструкциялҽр, юл хҽрҽкҽтендҽ 

катнашучыларны мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ чаралары, баганалардан, 

коймалардан, реклама щитларыннан, электр чыбыкларыннан, лампалардан, 

чҽнечкеле киртҽлҽр тарттырып кую;  

г) стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын 

урнаштыру, шул исҽптҽн ел фасылына карамастан, автотукталышлар һҽм 

парковкалар урнаштырырга;  

д) тҿзелеш һҽм башка материаллар, калдыклар, чҥп-чар, бозлавыкка 

каршы материаллар һҽм башка зарарлы матдҽлҽр, шулай ук ком һҽм 

бозлавыкка каршы реагентлар белҽн пычранган кар, боз кисҽклҽре ҿеп кую;  

е)  бакча ясау ҿчен җир казу; 

ж) йорт хайваннарын газоннарда һҽм чҽчкҽ тҥтҽллҽрендҽ йҿртҥ;  

з) яфракларны, ҥлҽнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны лотокларга 

һҽм башка су ҥткҽрҥ җайланмаларына себереп тҿшерҥ;  

и) чҥп-чарны газоннарга ташлау;  

к) учаклар яндыру, шул исҽптҽн ачык ут куллануны кҥздҽ тоткан чаралар 

ҥткҽрҥ, мангаллар һҽм ризыкны ачык ут ярдҽмендҽ эшкҽртҥ ҿчен башка 

җайланмалар куллану;  

л) агачларны су, сумала алу ҿчен кисергҽ, аларга башка механик 

җҽрҽхҽтлҽр ясарга; 
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м) яшеллҽндерелгҽн территориялҽрдҽ урнашкан скульптураларны, 

эскҽмиялҽрне, коймаларны, чҥп савытларын, балалар һҽм спорт җиһазларын 

бозу;  

н) агачларның тамырларын кҽҥсҽсеннҽн 1,5 метрдан якын ераклыкта 

ачырга һҽм агачларның муенткаларын җир яки тҿзелеш калдыклары белҽн 

кҥмҽргҽ. 

16.1.3. Ихаталар.  

Ихаталар урнаштыру - тҿзеклҽндерҥнең ҿстҽмҽ элементы.  

Ихаталар тҥбҽндҽге тҿрдҽ була:  

а) билгелҽнеш буенча (декоратив, саклагыч, аларның ярашуы); 

б) биеклеге буенча (тҥбҽн - 1,0 м га кадҽр, урта-1,1-1,7 м, югары -1,8-3,0 

м); 

в) материал тҿре буенча (металл, тимер-бетон һ. б.);  

г) караш ҿчен ҥткенлек дҽрҽҗҽсе (ҥтҽ кҥренмҽле, тонык);  

д) стационарлык дҽрҽҗҽлҽре (даими, вакытлы, кҥчмҽ) һҽм башка 

ихаталар.  

Ихаталарны проектлау аларның урнашуына һҽм гамҽлдҽге дҽҥлҽт 

стандартларына, сертификациялҽнгҽн эшлҽнмҽлҽр каталогларына, шҽхси 

проектлау проектларына бҽйле рҽвештҽ башкарыла. 

Мҽдҽни мирас объектлары территориялҽрен ихата белҽн ҽйлҽндереп 

алуны ҽлеге территориялҽр ҿчен билгелҽнгҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентлары 

нигезендҽ башкарырга кирҽк.  

Ҿслеклҽр капламалары 

Җир ҿслеге капламы поселок территориясендҽ имин һҽм уңайлы хҽрҽкҽт 

шартларын тҽэмин итҽ, шулай ук җирлек тҿзелешенең архитектур йҿзен 

формалаштыра.  

Тҿзеклҽндерҥ максатларында тҥбҽндҽге капламнар билгелҽнгҽн: 

а) каты (капиталь) капламнар - асфальт-бетон, цемент-бетон, табигый 

таштан ясалган монолит яки җыелма капламнар; 

б) йомшак (капиталь булмаган) капламалар - табигый хҽлдҽге, 

тыгызланган яки ябышучан материаллар белҽн ныгытылган, коры 

катнашмаларда булган табигый яки ясалма юылма материаллардан (шул 

исҽптҽн ком, вак таш, гранит, керамзит, резин валчыклары) эшлҽнелҽ торган 

капламалар;  

в) газон капламалары - ҥлҽн капламасын ҽзерлҽҥ һҽм утыртуның махсус 

технологиялҽре буенча башкарыла торган капламалар;  

 г) катнаш капламалар - рҽшҽткҽле плитка яки газон рҽшҽткҽсе, газонга 

кҥмелгҽн яки йомшак катламны берлҽштерҥче капламалар. 

Каплау тҿрлҽрен сайлап алуны аларның максатчан билгелҽнеше нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырырга кирҽк: 

1) каты - мҿмкин булган чик йҿклҽнешне, характерын һҽм хҽрҽкҽт 

составын, проектлау вакытында гамҽлдҽ булган янгынга каршы талҽплҽрне 

исҽпкҽ алып; 
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2) йомшак - аерым территориялҽрне тҿзеклҽндергҽндҽ аларның махсус 

ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып (шул исҽптҽн балалар, спорт мҽйданчыклары, 

этлҽрне урамда йҿртҥ ҿчен мҽйданчыклар, җҽяҥлелҽр юллары); 

3) иң экологик булган газон һҽм катнаш. 

Каты каплау тҿрлҽре коры хҽлдҽ 0,6дан ким булмаган, юеш хҽлдҽ 0,4тҽн 

ким булмаган тоташтыру коэффициены белҽн кытыршы ҿслекле булырга тиеш.  

 

16.1.4. Ҿслеклҽрнең тоташуы  

 

Ҿслекнең тоташу элементларына, гадҽттҽ, борт ташларының тҿрле 

тҿрлҽре, пандуслар, баскычларны, баскычлар керҽ. 

Борт ташлары.  

Юл борт ташлары тротуар һҽм машиналар йҿрҥ ҿлеше  кисешкҽн урында, 

машиналар йҿрҥ ҿлеше дҽрҽҗҽсеннҽн кимендҽ 150 мм артык булырга, юл 

ҿслеге ремонтланган очракта да сакланырга тиеш. 

Транспорт газонга керергҽ мҿмкин булган урыннарында газонга керҥне  

булдырмау ҿчен югары бортлы таш куллану зарур. 

Газон белҽн җҽяҥлелҽр коммуникациялҽре капламнары  тоташкан җирдҽ, 

газон биеклегеннҽн кимендҽ 50 мм артучы бакча бортын урнаштырырга 

мҿмкин, бу газонны саклый һҽм аның хезмҽт итҥ вакытын арттырып, ҥсемлек 

пычрагы, чҥп-чар элҽгҥне булдырмый кала. 

Җҽяҥлелҽр зоналары территориясендҽ тҿрле типтагы каплау ҿчен табигый 

материаллар (кирпеч, агач, валуннар, керамик борт һ.б) кулланырга мҿмкин. 

Баскычлар, пандуслар.  

Җҽяҥлелҽр коммуникациялҽреннҽн 60 промильдҽн артык авыш булса, 

баскычлар урнаштыруны кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Сҽламҽтлек саклау учреждениелҽре һҽм башка объектлар урнашкан 

урыннарда җҽяҥлелҽр коммуникациялҽрендҽ, инвалидлар һҽм картлар 

йортларында баскычлар 50 промильдҽн артык авыш булса, аларга һичшиксез, 

пандус куюны  кҥз алдында тотарга кирҽк. 

Бордюр пандусының авышлылыгы 1: 12 кабул ителҽ. 

Тҿшҥ  һҽм кҥтҽрелеш вакытында баскычларның беренче баскычларын 

ачык контраст буяулар белҽн аерып буярга кирҽк. 

Тышкы баскычларның барлык баскычлары бер марш чиклҽрендҽ 

баскычларның киңлеге һҽм биеклеге буенча бертҿрле билгелҽнҽ. 

 Пандусны томалап торучы конструкциялҽр булмаса, 75 мм биеклектҽге 

киртҽле бортикны һҽм тотканы кҥз алдында тотарга кирҽк. 

Пандус башында һҽм ахырында горизонталь юл участоклары тирҽ-юньдҽге 

ҿслеклҽрдҽн текстура һҽм тҿс белҽн аерылып тора. 

Ике як буенча да баскычлар яки пандуслар 800-920 мм биеклектҽ тҥгҽрҽк 

яки турыпочмаклы, кул белҽн тоту ҿчен уңайлы һҽм дивардан 40 мм биеклектҽ 
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торган тотка карала. 

16.1.5. Мҽйданчык. 

Поселок территориясендҽ тҥбҽндҽге тҿр мҽйданчыклар урнаштырыла: 

балалар уеннары, олылар ялы, спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ, чҥп-чар җыентыгы 

урнаштыру, этлҽрне урамда йҿртҥ һҽм дрессировкалау, автомобиль кую 

урыннары ҿчен. Теркҽлгҽн мҽдҽни мирас һҽйкҽллҽренең һҽм аеруча саклана 

торган табигый территориялҽр зоналарының саклау зоналары чиклҽрендҽге 

мҽйданчыкларны урнаштыруны һҽйкҽллҽрне саклау, табигатьтҽн файдалану 

һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау буенча вҽкалҽтле органнар белҽн 

килештерергҽ тҽкъдим ителҽ. Йорт яны территориялҽре, кагыйдҽ буларак, 

балалар ҿчен уен һҽм спорт мҽйданчыклары белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

Мҽйданчыклар тҿзек һҽм травма алу куркынычсыз инвентарь белҽн тҽэмин 

ителергҽ тиеш. 

16.1.5.1. Балалар мҽйданчыклары.  

Балалар мҽйданчыклары тҿрле яшь тҿркемнҽре ҿчен аерым 

мҽйданчыклар рҽвешендҽ яисҽ яшь мҽнфҽгатьлҽре буенча зоналаштырылган 

комплекслы уен мҽйданчыклары буларак оештырыла. Балалар мҽйданчыгында 

территорияне тҿзеклҽндерҥ элементларының мҽҗбҥри исемлеге тҥбҽндҽгелҽрне 

ҥз эченҽ ала: йомшак ҿслек тҿрлҽре, газонлы мҽйданчык ҿслеген тоташтыру  

элементлары, яшеллҽндерҥ, уен җиһазлары, эскҽмиялҽр һҽм чҥп савытлары, 

яктырту җиһазлары.  

Торак йортлар һҽм иҗтимагый биналар тҽрҽзҽлҽреннҽн мҽктҽпкҽчҽ 

яшьтҽге балалар мҽйданчыклары чиклҽренҽ кадҽр - 10 метрдан, кече һҽм урта 

мҽктҽп яшендҽге - 20 м, комплекслы уен мҽйданчыклары - 40 м дан да ким 

булмаска, спорт - уен комплекслары - 100 метрдан да ким булмаска тиеш.  

Балалар ҿчен уен мҽйданчыклары контейнер мҽйданчыкларыннан 

кимендҽ 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш. 

Балалар мҽйданчыклары тиеш:  

  а) җҽй кҿне тигез булмаган ҿслекне ком салу белҽн планлаштырылырга; 

б) иртҽнге вакытта даими себерелергҽ һҽм юешлҽтелергҽ;  

  в) мҽйданчыкта коймалар һҽм корылмалар елга бер тапкырдан да ким 

булмаган ешлыкта буялырга, ҽ ремонт- кирҽк булганда гына башкарылырга 

тиеш; 

г) транзит җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтеннҽн, юллардан, борылу 

мҽйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, калдыклар ҿчен контейнерлар 

урнаштыру мҽйданчыкларыннан, автотранспорт чараларын даими һҽм 

вакытлыча саклау участокларыннан аерым торырга тиеш.  

Имгҽнҥлҽр булдырмас ҿчен мҽйдан территориясендҽ чыгыш 

ясаучыларның тамырлары яки асылмалы тҥбҽн ботаклары, җир ҿстендҽ 

урнашкан Иске, киселгҽн җиһазлар (стойкалар, фундаментлар) (гадҽттҽ, 

турниклар һҽм таганнар янында) булуы рҿхсҽт ителми.  

Якын-тирҽ территориялҽрне реконструкциялҽгҽндҽ балалар 

мҽйданчыклары территориясендҽ эш  алып бару һҽм тҿзелеш материалларын 

урнаштыру рҿхсҽт ителми. 
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Яктырту җиһазлары, кагыйдҽ буларак, мҽйданчык урнашкан территорияне 

яктырту режимында эшлҽргҽ тиеш. 

Яктырту җиһазларын 2,5 метрдан ким биеклектҽ урнаштыру рҿхсҽт 

ителми. 

Уен җиһазларын урнаштыру куркынычсызлык норматив параметрларын 

исҽпкҽ алып башкарылырга тиеш. 

 Балалар мҽйданчыкларын карап тоту һҽм аларда куркынычсызлыкны 

тҽэмин итҥ ҿчен җаваплылык аларны гамҽлгҽ ашыручы затларга йҿклҽнҽ. 

 

16.1.5.2. Спорт мҽйданчыклары.  

Спорт мҽйданчыклары халыкның барлык яшь тҿркемнҽре ҿчен дҽ 

физкультура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен билгелҽнгҽн. 

Спорт мҽйданчыгы территорияне тҿзеклҽндерҥ элементларының мҽҗбҥри 

исемлеген ҥз эченҽ ала: йомшак яки газон ҿслеге (җҽйге чорда), спорт 

җиһазлары. 

Спорт мҽйданчыклары яшеллҽндерелҽ һҽм койма белҽн ҽйлҽндереп алына. 

Яшеллҽндерҥ мҽйданчыгы периметры буенча урнаштырыла, вертикаль 

яшеллҽндерҥ кулланырга мҿмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м тҽшкил итҽ, бер-

берсенҽ карата мҽйданчыклар тоташкан урында-1,2 м дан да ким тҥгел. 

Спорт җиһазлары спорт, физкультура мҽйданчыкларында яки рекреация 

составында махсус җиһазландырылган җҽяҥлелҽр коммуникациялҽрендҽ 

(сҽламҽтлек сукмакларында) урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары 

һҽм тренажерлар рҽвешендҽге спорт җиһазлары завод эшлҽп чыгарган, шулай 

ук махсус эшкҽртелгҽн ҿслекле бҥрҽнҽдҽн һҽм бруслардан эшлҽнгҽн булырга 

мҿмкин (ярыклар, сколлар һ.б.булмау). 

16.1.5.3. Ял итҥ мҽйданчыклары.  

Торак тҿзелеше территориясендҽ ҿлкҽн халыкның тыныч ял итҥ һҽм ҿстҽл 

уеннары ҿчен билгелҽнгҽн ял мҽйданчыклары оештырырга мҿмкин. Торак 

йортларның тҽрҽзҽлҽреннҽн тыныч ял итҥ мҽйданчыклары чиклҽренҽ кадҽр 

ераклык 10 метрдан да ким булмаска тиеш, тавышлы  ҿстҽл уеннары 

мҽйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш. 

Ял мҽйданчыгында тҿзеклҽндерҥ элементларының мҽҗбҥри исемлеге 

гадҽттҽ ҥз эченҽ ала: каты ҿслек тҿрлҽре, газонлы мҽйданчык ҿслеген 

тоташтыру элементлары, яшеллҽндерҥ, ял итҥ ҿчен эскҽмиялҽр, эскҽмиялҽр һҽм 

ҿстҽллҽр, урналар (ким дигҽндҽ, һҽр эскҽмиядҽ берҽр), яктырту җиһазлары. 

Мҽйданчыкны каплау плиткалар рҽвешендҽ проектларга тҽкъдим ителҽ. Ял 

итҥ мҽйданчыклары һҽм балалар мҽйданчыклары белҽн бергҽ балалар уеннары 

зонасында каты ҿслек урнаштырырга  киңҽш ителми. 

Парклар территориялҽрендҽ ҥлҽндҽ ял итҥ ҿчен мҽйданчыклары 

оештырылырга мҿмкин. 
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16.1.5.4. Этлҽрне урамда йҿртҥ ҿчен мҽйданчыклар.  

Этлҽрне йҿртҥ ҿчен мҽйданчыклар вҽкалҽтле органнар белҽн билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ килешенгҽн урыннарда урнаштырыла. 

Этлҽрне урамда йҿртҥ мҽйданчыгы территориясендҽ тҿзеклҽндерҥ 

элементлары исемлеге тҿрле ҿслек тҿрлҽре, коймалар, эскҽмиялҽр, урналар, 

экскрементларны утильлҽштерҥ ҿчен контейнер, яктырту һҽм мҽгълҥмати 

җиһазларны ҥз эченҽ ала. Периметраль яшеллҽндерҥне карау  тҽкъдим ителҽ. 

Этлҽрне йҿртҥ ҿчен мҽйданчыклары микрорайоннан һҽм торак районның 

гомуми файдалану территориялҽреннҽн, яшел утыртмалардан ирекле, 

метрополитен линиялҽренең техник зоналарында һҽм гомуми җирлек 

магистральлҽрендҽ, беренче һҽм икенче поясларның су белҽн тҽэмин итҥ 

чыганакларының санитар зонасыннан читтҽ 110 кВттан артык булмаган 

кҿчҽнешле электр тапшыру линиялҽре астында урнашырга тиеш. 

Торак билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ урнашкан этлҽрне йҿртҥ ҿчен 

мҽйданчыклар кҥлҽме 400-600 кв. м чиклҽрендҽ кабул ителҽ, башка 

территориялҽрдҽ - 800 кв. м. га кадҽр, килеп туган тҿзелеш шартларында, 

булган территориаль мҿмкинлеклҽрдҽн чыгып, мҽйданчыкларның киметелгҽн 

кҥлҽме кабул ителергҽ мҿмкин. 

Мҽйдан чигеннҽн торак һҽм җҽмҽгать биналары тҽрҽзҽлҽренҽ кадҽр 

ераклык 25 метрдан да ким булмаска тиеш, ҽ балалар учреждениелҽре, 

мҽктҽплҽр, балалар, спорт мҽйданчыклары, ял мҽйданчыклары участокларына 

кадҽр - 40 метрдан да ким булмаска тиеш. 

Мҽйданчык коймасы, кагыйдҽ буларак, 1,5 метрдан да ким булмаган 

җиңел металл челтҽрдҽн башкарыла. Элемент һҽм койма секциялҽре 

арасындагы ераклык, аның тҥбҽн ягы һҽм җире хайваннар ҿчен мҽйданчыктан 

чыгып китҽргҽ яки ҥзенҽ җҽрҽхҽт ясарга  тиеш тҥгел. 

Мҽйданчык территориясендҽ мҽйданчыкны файдалану кагыйдҽлҽре белҽн 

мҽгълҥмати стенд урнаштырылган булырга тиеш. 

Йорт хайваннары хуҗалары ҥз хайваннарының экскрементларын 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җыюны һҽм утильлҽштерҥне башкаралар. 

Эт хуҗалары хайваннарының башка хайваннарга һҽм кешелҽргҽ куркыныч 

йогынтысын булдырмый калырга, шулай ук тирҽ-юньдҽгелҽр ҿчен санитар 

нормалар нигезендҽ тынычлыкны тҽэмин итҽргҽ, гамҽлдҽге санитар-гигиена 

һҽм ветеринария кагыйдҽлҽрен ҥтҽргҽ тиеш. 

16.1.5.5. Транспорт тору мҽйданчыклары.  

Поселок территориясендҽ тҥбҽндҽге тҿр машина тору урыннары  

урнашкан: автомобильлҽрне кыска вакытлы һҽм озаклап саклау. 

Автотранспорт чараларын озак вакыт һҽм кыска вакыт эчендҽ саклау 

участогында тҿзеклҽндерҥ элементларының мҽҗбҥри исемлеге 
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тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: каты ҿслек тҿрлҽре, ҿслеклҽрне тоташтыру 

элементлары, коймалар, чҥп-чар ҿчен урналар яки кече контейнерлар, яктырту 

җиһазлары, мҽгълҥмат җиһазлары (кҥрсҽткечлҽр). 

Автотранспорт чараларын озак һҽм кыска вакытлы саклау участокларына 

керҥ юллары җҽяҥлелҽр юлларының тҿп юнҽлешлҽре белҽн кисешергҽ тиеш 

тҥгел. 

Автотранспорт чараларын озак вакыт һҽм кыска вакытлы саклау участогы 

аша транзит җҽяҥлелҽр юлларын оештыру рҿхсҽт ителми. 

Автотранспорт чараларын озак вакыт һҽм кыска вакытлы саклау участогы 

калган территориядҽн 3 метрдан да ким булмаган яшел ҥсентелҽр 

полосасыннан изоляциялҽнергҽ мҿмкин. 

Кече архитектура формалары. 

Кече архитектура формаларын урнаштыру тҿзелеш, биналарны һҽм 

корылмаларны реконструкциялҽҥ һҽм капиталь ремонтлау проект 

документлары, шулай ук “Тҿзеклҽндерҥ” яки эскиз тҽкъдимнҽре проектлары 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Кече архитектура формаларын проектлаганда һҽм сайлаганда 

сертификациялҽнгҽн эшлҽнмҽлҽр каталогларыннан файдаланырга киңҽш ителҽ. 

Авыл җирлегенең ҥзҽге, бистҽдҽге кҥп функцияле ҥзҽклҽр һҽм кече архитектура 

формалары зоналары ҿчен проектлар шҽхси проект эшлҽнмҽлҽре нигезендҽ 

проектланырга тиеш. 

Кече архитектура формаларына карата тҿп талҽплҽр булып тора:  

а) архитектура һҽм ландшафт тирҽлеге характерына, территорияне 

тҿзеклҽндерҥ элементларына туры килҥ; 

б) материалларның югары декоратив һҽм эксплуатация сыйфатлары, 

тышкы мохит йогынтысын исҽпкҽ алып, аларны озак вакыт дҽвамында саклап 

калу;  

в) конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, куркынычсызлыгы.  

16.1.5.7. Тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат чаралары.  

Тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат урнаштыру чаралары.  

Тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат урнаштыру чаралары техник яктан тҿзек 

һҽм эстетик яктан тҽртипкҽ салынган булырга тиеш. 

 Тышкы мҽгълҥмат чаралары, билгелҽнгҽн такталардан һҽм режим 

табличкаларыннан тыш, вҽкалҽтле орган белҽн килештерелгҽн паспорт 

нигезендҽ тышкы мҽгълҥмат чаралары, билгелҽнгҽн такталардан һҽм режимлы 

табличкалардан тыш, вҽкалҽтле орган белҽн килештерелгҽн паспорт нигезендҽ 

урнаштырыла һҽм эксплуатациялҽнҽ.  

Тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат урнаштыру чаралары хуҗалары аларның 

торышын тиешенчҽ кҥзҽтеп торырга, аларны вакытында ремонтларга һҽм 

тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат чараларын урнаштыру урыннарын 

җыештырырга тиеш.  

Реклама яки мҽгълҥмати хҽбҽр урнаштырмыйча, тышкы реклама һҽм 

мҽгълҥмат чараларын урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥ, мҽгълҥмат кырына 
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зыян китерҥ, шулай ук тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат чараларын полиэтилен 

пленка һҽм башка материаллар белҽн ябу, беркетҥ рҿхсҽт ителми.  

Игъланнар һҽм мҽгълҥмати хҽбҽрлҽр урнаштыру, шулай ук биналарның 

фасадларында, корылмаларның һҽм киоскларның тышкы стеналарында, 

коймаларда һҽм коймаларда, павильоннарда, яктырту баганаларында, реклама 

конструкциялҽрендҽ һҽм тышкы мҽгълҥмат чараларында, агачларда һҽм 

асфальтта язулар һҽм сурҽтлҽрне башкару рҿхсҽт ителми. 

Реклама яки мҽгълҥмат конструкциясе хуҗасы территорияне 

тҿзеклҽндерергҽ һҽм (яки) фасадның тышкы кыяфҽтен ҿч тҽҥлек эчендҽ 

монтажлап (демонтажлаганнан соң) торгызырга тиеш.  

Тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат урнаштыру чаралары, аларның 

фундамент блогы булганда, фундаменталь блок белҽн бергҽ сҥтелергҽ тиеш.  

Тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат чараларын урнаштырганда корылмаларга 

зыян китерҥ, шулай ук аларның бҿтенлеген, ныклыгын һҽм тотрыклылыгын 

киметҥ рҿхсҽт ителми. 

Тышкы мҽгълҥматны урнаштыру чаралары тҥбҽндҽге тҿрдҽ булырга 

мҿмкин: 

 - дивар конструкциясе;  

- декоратив панно; 

 - консоль конструкциясе;  

- тҥбҽ конструкциясе;  

- витрина конструкциясе;  

- учреждение тактасы;  

- режимлы табличка;  

- модульле тҿзелеш;  

- кҥлҽмле-пространстволы композиция 

- стела;  

- щит конструкциясе;  

- флаглы композиция;  

- махсуслаштырылган конструкция. 

         Тышкы мҽгълҥматны урнаштыру чараларына гомуми талҽплҽр: 

Тышкы мҽгълҥматны урнаштыру чараларын проектлау, ҽзерлҽҥ һҽм 

урнаштыру Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары 

(тарихи һҽм мҽдҽни ядкярлҽр) турында Россия Федерациясе законнары, аларны 

саклау һҽм файдалану талҽплҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш;  

Тышкы мҽгълҥмат чараларында мҽгълҥмат Россия Федерациясе дҽҥлҽт 

теле һҽм Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽре турындагы законнар 

талҽплҽрен ҥтҽп урнаштырылырга тиеш; 

 Ике һҽм аннан да кҥбрҽк тел кулланылган очракта, текстлар эчтҽлеге һҽм 

техник бизҽлеше буенча тигез булырга, дҿрес һҽм аңлаешлы итеп ҥтҽлергҽ 

тиеш.  

Гражданнарның игъланнарын,  мҽдҽни һҽм спорт чаралары афишалары 

 ҿчен җайланмалар 

Игъланнарны, мҽдҽни һҽм спорт чаралары афишаларын урнаштыру бары 

тик гражданнар кҥплҽп җыела торган урыннарда һҽм җанлы җҽяҥлелҽр 

зоналарында урнаштырыла торган махсус тумбаларда, щитларда һҽм 
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стендларда гына рҿхсҽт ителҽ. Игъланнар ҿчен стендлар аерым торган 

объектлар рҽвешендҽ яисҽ биналарда яки корылмаларда асылмалы щитлар 

рҽвешендҽ урнаштырыла ала.  

 

17. Коммуникацияләрне төзегәндә, ремонтлаганда, 

реконструкцияләгәндә җир эшләрен үткәрүгә төп таләпләр. 

 

17.1. Грунтны казу яки юл катламнарын ачу (җир асты коммуникациялҽрен 

сузу, реконструкциялҽҥ яки ремонтлау, свай һҽм шпунт кую, электр тапшыру 

линиялҽрен, элемтҽ баганаларын урнаштыру (алмаштыру), яктырту баганалары, 

грунтны планлаштыру, инженерлык эзлҽнҥлҽре вакытында эшлҽр һҽм башка 

эшлҽр) белҽн бҽйле эшлҽр бары тик вҽкалҽтле орган тарафыннан бирелгҽн язма 

рҿхсҽт (җир эшлҽрен башкаруга  ордер) булганда гына башкарыла. 

17.2. Җирлек территориясен тҿзеклҽндерҥ белҽн бҽйле җир, тҿзелеш һҽм 

ремонт эшлҽрен оештыру һҽм ҥткҽрҥ, җир эшлҽрен башкару ҿчен ордер 

рҽсмилҽштерҥ һҽм алу муниципаль хокукый актларның билгелҽнгҽн талҽплҽре 

нигезендҽ башкарыла.  

17.3. Яшел ҥсентелҽрне кисҽргҽ яисҽ кҥчереп утырту кирҽк булганда, 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасының «Урыссу шҽһҽр тибындагы 

поселогы» муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты кҥрсҽтмҽсен 

рҽсмилҽштерергҽ һҽм яшел ҥсентелҽрне кисҽргҽ яки кҥчереп утыртырга кирҽк.  

4.2. Поселок юллары буенча хҽрҽкҽтне вакытлыча чиклҽҥ яки туктату, 

моңа вҽкалҽтле орган тарафыннан бирелҽ торган рҿхсҽт нигезендҽ, заказчылар 

һҽм эш башкаручылар, эш сроклары, карап узу мҿмкин булган маршрутлар 

турындагы барлык кирҽкле белешмҽлҽр булган мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган 

мҽгълҥмат щиты юлының ике ягыннан да мҽҗбҥри урнаштырылган рҿхсҽт 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Кҥрсҽтелгҽн щитның формасы һҽм эчтҽлеге рҿхсҽт бирҥ буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тиешле административ регламент белҽн 

билгелҽнҽ.  

17.5. Башкару срогы чыккан ордерлар буенча коммуникациялҽр 

тҿзегҽндҽ, ремонтлаганда, реконструкциялҽгҽндҽ җир эшлҽрен башкару ҥз 

белдеклек буенча дип санала.  

17.6. Җир эшлҽре башкаруга ордер, эшлҽр башкару проекты, җир асты 

корылмалары хуҗаларының кҥрсҽтмҽлҽре даими рҽвештҽ эшлҽр башкару 

урынында булырга һҽм кҥзҽтчелек оешмалары вҽкиллҽренең беренче талҽбе 

буенча, аларны таныклаучы документлар булган очракта кҥрсҽтелергҽ тиеш. 

17.7. Эшлҽр башкару ҿчен җаваплы кешелҽр кирҽкле коймалар, юл 

билгелҽре, кҥрсҽткечлҽр, яктырту, мҽгълҥмат щитлары булуны һҽм аларны 

тиешенчҽ карап тотуны тҽэмин итҽргҽ, эш башкаручы оешма исеме, эш 

башкару ҿчен җаваплы зат фамилиясе, оешма телефоны номеры язылган 

табличка элеп куярга бурычлы. Эш башкару пассажирлар транспорты 
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маршрутларының ҥзгҽрҥе, ябылу, эш вакыты кҥрсҽтелгҽн матбугатка тиешле 

игъланнар урнаштыру белҽн бҽйле очракларда.  

17.8. Җир асты корылмаларына зыян китерҥне кисҽтҥ һҽм саклык 

чараларын кҥрҥ ҿчен җаваплы зат, җир эшлҽре башланганчы бер тҽҥлек кала, 

тҿзелеш зонасында урнашкан челтҽр хуҗаларын - предприятие, оешма, 

учреждение, физик затлар вҽкиллҽрен урынга чакыра. Кызыксынган оешмалар 

белҽн килешмичҽ, проектта кҥрсҽтелмҽгҽн җир асты корылмалары ачыкланган 

очракта да, эшлҽр башкаруга комачауламаса да, җир эшлҽрен башкару тыела.  

17.9. Гамҽлдҽге җир асты корылмалары (торбаҥткҽргечлҽр, коелар, 

кабельлҽр, фундаментлар һ. б.) янында эшлҽр башкарганда, эшлҽрне оештыру 

проектында каралганнан кимрҽк булган ераклыкта экскаваторлардан файдалану 

тыела. Бу очракларда эшлҽр кулдан башкарыла. 

17.20. Физик һҽм юридик затларга гомумтаралган файдалы казылмаларны 

ҥзбелдеклек белҽн (лицензиясез) чыгару, шулай ук җирлҽрне сҽнҽгать 

категориясенҽ кҥчермичҽ рҿхсҽтсез чыгару тыела. 

 

18. Уңайлы мохиткә махсус таләпләр. 

 Торак мохитне, урамнарны һҽм юлларны, мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ объектларын тҿзеклҽндерҥ объектларын проектлаганда торак 

пунктларның ҿлкҽн яшьтҽге затлар һҽм инвалидлар ҿчен уңайлы мохит 

булдыру, ҽлеге объектларны ҿлкҽннҽр һҽм инвалидлар йҿртҥгҽ ярдҽм итҽ 

торган элементлар һҽм техник чаралар белҽн тҽэмин итҥ кҥздҽ тотыла. 

Проектлау, тҿзҥ, техник чаралар һҽм инвалидларны йҿртҥгҽ ярдҽм итҥче 

җиһазлар урнаштыру, заказчы, расланган проект документларына туры 

китереп, яңа тҿзелештҽ гамҽлгҽ ашырырга тиеш.  

 

19. Йорт яны территорияләрен төзекләндерүдә биналарның 

(алардагы торак бүлмәләрнең) һәм корылмаларның милекчеләренең 

катнашу тәртибе. 

 

Шҽһҽр тибындагы Урыссу поселогы территориялҽренең тиешле санитар 

торышын тҽэмин итҥ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау буенча чараларны тормышка 

ашыру максатларында, җирлек территориялҽрен пычратудан саклау хуҗалык 

итҥче субъектларга һҽм физик затларга беркетелҽ. 

 Хуҗалык итҥче субъектлар һҽм физик затлар, ҽгҽр законда яки 

килешҥдҽ башкасы каралмаган булса, йорт яны территориялҽрен җыештыруны 

һҽм санитар карап тотуны тҥбҽндҽге тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырырга тиешлҽр: 

а) идарҽ итҥче оешмалар – тҿп фасад ягыннан 10 м радиуста йҽ тротуар 

бордюрына яки машина йҿрҥ ҿлешенҽ кадҽр, башка яктан 10 м радиуста кҥп 

фатирлы йорт территориясе каршындагы җир участогы; 

б) социаль ҿлкҽ учреждениелҽре (мҽктҽплҽр, мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽр, 

мҽдҽният, сҽламҽтлек саклау, физкультура һҽм спорт учреждениелҽре) – 

бирелгҽн җир участогы чиклҽрендҽ территория, шулай ук тҿп фасад ягыннан 10 
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м радиуста йҽ тротуар бордюрына яки машиналар йҿрҥ ҿлешенҽ кадҽр, башка 

яктан-10 м радиуста; 

в) кҥп фатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны 

эксплуатациялҽҥче затлар, идарҽ итҥче оешма белҽн килешҥ булмаган очракта, 

якын - тирҽ территорияне озынлыкка җыештыралар - бинаның бҿтен озынлыгы, 

киңлеге 10 м киңлеге, тротуар бордюрына яки машиналар йҿрҥ ҿлешенҽ кадҽр; 

г) барлык милек рҽвешлҽрендҽге сҽнҽгать предприятиелҽре һҽм 

оешмалары – аларга керҥ юллары, тротуарлар, алар янҽшҽсендҽге коймалар, 

санитар-саклау зоналары. Предприятиелҽрнең санитар-саклау зоналары 

гамҽлдҽге санитар нормалар һҽм кагыйдҽлҽр талҽплҽренҽ туры китереп 

билгелҽнҽ; 

д) тҿзҥче - 50 м радиуста тҿзелеш мҽйданчыкларының якын-тирҽ 

территориялҽрен һҽм гамҽлдҽге тҿзелеш нормалары һҽм кагыйдҽлҽре нигезендҽ 

50 м радиуста аларга керҥ юлларын; 

е) шҽхси торак йортларның хуҗалары – бирелгҽн җир участогы 

чиклҽрендҽ территория (яисҽ җир участогының фактта килеп туган чиге буенча, 

ҽгҽр җир участогы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелмҽгҽн очракта) һҽм 

йорт алдындагы территория тротуар бордюрына кадҽр яисҽ машиналар йҿрҥ 

ҿлешенҽ кадҽр, башка яктан 10 м радиуста; 

ж) стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һҽм 

башка стационар булмаган сҽҥдҽ объектлары) һҽм сезонлы кафелар – җир 

участогы объектын урнаштыру ҿчен бирелгҽн территория һҽм аның тирҽ-ягы 10 

м урынның тышкы чигеннҽн алып тротуар бордюрына кадҽр яки машиналар 

йҿрҥ ҿлешенҽ кадҽр, башка яклардан 10 м радиуста; 

з) базарларның, сҽҥдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы оешмаларының 

(рестораннар, кафелар, кибетлҽр) идарҽче компаниялҽре – бирелгҽн җир 

кишҽрлеге чиклҽрендҽ территориялҽр һҽм участок чиклҽреннҽн 50 м радиуста 

һҽм юл йҿрҥ ҿлеше бордюрына кадҽр, башка яклардан 50 м радиуста; 

и) автомобиль юлы  полосасы чиклҽрендҽ һҽм башка җир 

кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан заправка станциялҽре - бирелгҽн җир кишҽрлеге 

чиклҽрендҽге территориялҽр һҽм аның янҽшҽсендҽге территория 50 м радиуста 

участок чиклҽреннҽн алып машина юлы ҿлеше бордюрына кадҽр, башка 

яклардан 50 м радиуста: 

м) гомуми файдаланудагы территориялҽр – бурычлар вҽкалҽтле 

органнарга йҿклҽнҽ; 

н) җир кишҽрлеклҽре хокукына ия булучылар - бирелгҽн җир участогы 

чиклҽрендҽ (яисҽ җир участогының факттагы чиге буенча, ҽгҽр җир участогы 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелмҽгҽн очракта) һҽм аның янҽшҽсендҽге 



52 

 

территория тротуар бордюрына кадҽр яисҽ машина йҿрҥ ҿлешенҽ кадҽр, башка 

яклардан 10 м радиуста; 

о) автотранспорт чараларын озак һҽм кыска вакытлы саклау стоянкалары 

хуҗалары - бирелгҽн җир участогы чиклҽрендҽ территория һҽм аның 

янҽшҽсендҽге территория тротуар бордюрына яки машиналар йҿрҥ ҿлешенҽ 

кадҽр, башка яклардан 10 м радиуста; 

п) тимер юл оешмалары - торак пункт чиклҽрендҽ булган тимерьюл 

юллары территориясе, откослар, юлҥткҽргечлҽр һҽм урамның юл ҿлешенҽ 

кадҽр 50 м радиуста һҽм аның янҽшҽсендҽге территория (объект юл буенда 

урнашкан очракта).  

 

20. Йорт хайваннарын һәм кошларны карап тоту. 

20.1. Йорт хайваннарын һҽм кош-кортны карап тоту ҿченче затларның 

хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен бозмаска тиеш.  

РФ гамҽлдҽге законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, йорт хайваннары һҽм 

кошлары тарафыннан китерелгҽн зыян ҿчен аларның хуҗалары җаваплы.  

Йорт хайваннары хуҗалары аларның тҽрҽтлҽрен ҥзлҽре җыештыра һҽм 

утильлҽштерҽ.  

Поселокта яшҽҥчелҽрнең авыл хуҗалыгы хайваннарын (сыер, сарык, 

кҽҗҽлҽр, дуңгызлар һ.б.ш.) кош-кортларны тҽрбиялҽҥлҽре йорт яны 

участоклары булган шҽхси торак йортлар территориялҽрендҽ тоту рҿхсҽт ителҽ.  

Барлык продуктив хайваннар (мҿгезле эре терлек, кҽҗҽлҽр, сарыклар, 

дуңгызлар, атлар), гражданнарның яшҽҥ урыны буенча ветеринария 

учреждениелҽрендҽ ел саен яңадан теркҽҥ юлы белҽн, биркаланырга  һҽм 

теркҽлергҽ тиеш. 

Йорт хайваннарын кҿтҥ җирле ҥзидарҽ органының норматив-хокукый 

акты белҽн билгелҽнгҽн кҿтҥлек урыннарында, хуҗаның кҥзҽтҥе астында яки 

аның кушуы буенча башка зат тарафыннан рҿхсҽт ителҽ.  

Йорт хайваннарын 7.00 сҽгатьтҽн 23.00 сҽгатькҽ кадҽр урамда йҿртҥ 

рҿхсҽт ителҽ.  

Башка вакытта йорт хуҗалары урамда һҽм торак йортларның 

ишегалларында тынлыкны тҽэмин итҥ ҿчен чаралар кҥрергҽ тиеш.  

Этлҽрне торак һҽм изоляциялҽнгҽн биналардан уртак ишегалларына һҽм 

урамга муенчаклы кыска бҽй һҽм борынчыкта гына чыгарырга мҿмкин.  

Хуҗалар йорт хайваннары һҽм кош-кортларның  ишегалларын, 

тротуарларны, урамнарны, паркларны, газоннарны, балалар мҽйданчыкларын, 

скверларны, мҽйданнарны, шулай ук торак йортларның подъездларын 

пычратуларына юл куймаска тиеш. Этлҽр, песилҽр һҽм башка вак хайваннарны 

урамда йҿрткҽн вакытта хуҗаның йорт хайваннарының табигый бҥлендеклҽрен 

тулысынча җыештыруны тҽэмин итҽ торган кирҽк-яраклары булырга тиеш, 

тҽрҽт мҽйданчыклардагы чҥп контейнерларына ташланырга тиеш.  

Этне бҽйдҽн   махсус урыннарда гына ычкындырырга  була. Махсус 

билгелҽнгҽн мҽйданчыклар булмаганда, җирле ҥзидарҽ органының норматив-
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хокукый акты белҽн билгелҽнҽ торган буш урыннарда, һҽм башка урыннарда 

йҿрҥ рҿхсҽт ителҽ. 

Этлҽрне ҿйрҽтҥ бары тик яхшы итеп ҽйлҽндереп алынган 

мҽйданчыкларда яки җирлек территориясе артында гына ҥткҽрелергҽ мҿмкин.  

Йорт хайваннарын юл буйлап тҽҥлекнең якты вакытында гына куарга 

рҿхсҽт ителҽ, шул ук вакытта мҿмкин кадҽр якынрак итеп аларны юлның уң 

ягына якынайту зарур. Йорт хайваннарын, грунт юллары һҽм сукмаклардан 

алып бару мҿмкинлеге булганда, аларны асфальт капланган юлдан алып бару 

тыела.  

Урамнарда йорт терлеклҽрен калдырганда, хуҗалары яшел ҥсентелҽрне 

бозу һҽм терлек загонына киткҽн чыгымнарны каплый. 

Йорт кҽҗҽлҽре йорт яны территориясе эчендҽге загоннарда яки 

кҿтҥлеклҽрдҽ хуҗалар кҥзҽтҥе астында гына тоылырга тиеш.  

Рҿхсҽт ителми: 

а) хайваннарны балалар мҽйданчыкларына, мҽктҽплҽр, балалар бакчалары 

территориялҽренҽ, ашханҽлҽргҽ, сырхауханҽлҽргҽ, азык-тҿлек кибетлҽренҽ 

якын килергҽ рҿхсҽт итҽргҽ;  

б) йорт хайваннарын пляжларга якын җибҽрергҽ һҽм сулыкларга 

кертергҽ;  

         в) тыю язуы булганда, хайваннарны учреждениелҽргҽ алып керҥ;  

  г) торак пунктлар территориясендҽ караучысыз  хайваннар һҽм кошларны 

чыгару; 

д) исерек хҽлдҽге затларга, шулай ук ундҥрт яшькҽ җитмҽгҽн затларга 

хайваннарны йҿрттерҥ; 

е) балкон, лоджиялҽрдҽ, торак йортларның гомуми файдалану 

урыннарында (чиктҽш фатирлар коридорлары, баскычлы читлеклҽр, чарлаклар, 

подвал һҽм башка ярдҽмче биналарда) йорт хайваннарын һҽм кошларын даими 

тоту; 

ж) махсус чаралар (кҥргҽзмҽлҽр һҽм башкалар) ҥткҽрҥ урыннарыннан тыш, 

җирлеклҽр территориясендҽ ҽлеге йорт хайваннарының булуы. 

Йорт хайваннары һҽм кошлары хуҗалары бурычлы: 

а) хайваннар авыруларын кисҽтҥне һҽм терлекчелек продуктларына 

ветеринария-санитария мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ иминлекне тҽэмин итҽ торган 

хуҗалык һҽм ветеринария чараларын гамҽлгҽ ашырырга, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитнең 

терлекчелек калдыклары белҽн пычрануына юл куймаска, шулай ук ел саен 

яңадан рҽсмилҽштерҥ чорында мҽҗбҥри дҽвалау-профилактика чараларын 

ҥткҽрергҽ; 

б) хайваннар тору урынына даими контроль ясарга;  

в) хайваннар чирлҽгҽндҽ һҽм алар ҥлгҽн очракта, шулай ук алар ҥзлҽрен 

шикле тотканда кичекмҽстҽн ветеринария учреждениелҽре белгечлҽренҽ хҽбҽр 

итҽргҽ. Алар килеп җиткҽнче авыру билгелҽре булган хайваннарны аерып 

куярга; 
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г) ветеринария белгечлҽре талҽбе буенча терлеклҽрне карау, диагностика 

тикшеренҥлҽре, саклау  прививкалары һҽм дҽвалау-профилактик эшкҽртҥ ҿчен 

бирергҽ. 

Ҥлгҽн терлеклҽрне кҥмҥ махсус билгелҽнгҽн урында махсуслаштырылган 

оешма тарафыннан башкарыла. 

Урамнарда йорт терлеклҽрен калдырганда, хуҗалары яшел ҥсентелҽрне 

бозудан һҽм терлек куып баруга киткҽн чыгымнарны каплый. 

Ҥз территориялҽрендҽ сакчы этлҽре булган оешмалар бурычлы: 

        а) этлҽрне  гомуми нигезлҽрдҽ теркҽргҽ; 

б) этлҽрне ныклы бҽйдҽ тотарга; 

в) килҥчелҽрнең хайваннар янына якынаю мҿмкинлеген булдырмаска; 

г) территориягҽ кергҽндҽ кисҽтҥ язуы булган очракта, этлҽрне эштҽн 

туктатылган вакыттан алып яхшы киртҽле территориядҽ генҽ  бҽйдҽн 

ычкындырырга. 

Җҽмҽгать урыннарында озата баручы хуҗадан башка гына йҿргҽн  

кҥзҽтҥчесез хайваннар ауланырга  тиеш.  

 Кҥзҽтҥчесез хайваннарны аулау  җирле ҥзидарҽ органнары белҽн тҿзелгҽн 

килешҥ буенча махсуслаштырылган предприятие яки башка зат тарафыннан 

башкарылырга мҿмкин. 

 Караучысыз хайваннарны тоту буенча чараларны гамҽлгҽ ашыру 

хайваннарга карата гуманлы мҿнҽсҽбҽт һҽм иҗтимагый ҽхлак нормаларын ҥтҽҥ 

принципларына нигезлҽнҽ. 

        Рҿхсҽт ителми: 

а) судның тиешле карарыннан башка фатирлардан һҽм шҽхси йортлар 

территориясеннҽн хайваннарны  алып чыгарга; 

б) кибет, даруханҽлҽр, коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ предприятиелҽре янында 

бҽйлҽнгҽн этлҽрне бҽйдҽн ычкындырып алып китҽргҽ; 

в) ветеринария органнары тҽкъдименнҽн башка тоту ҿчен алдавыч ризык 

һҽм башка чаралар кулланырга. 

 

X. Кагыйдәләрнең үтәлешен контрольдә тоту 

 

21.1.  Физик һҽм юридик затлар, вазыйфаи затлар җирлек территориясен 

тҿзеклҽндерҥ буенча ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне ҥтҽҥне 

тҽэмин итҽлҽр. 

 Ҽлеге Кагыйдҽлҽрне бозган ҿчен административ хокук бозулар турында 

Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ (федераль законнарда һҽм Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында каралган нормаларны 

һҽм кагыйдҽлҽрне ҥз эченҽ алган, аларны ҥтҽмҽгҽн ҿчен административ хокук 

бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендҽ җаваплылык 
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билгелҽнгҽн ҽлеге кагыйдҽ нигезлҽмҽлҽрдҽн тыш) җаваплылык каралган. 

Тҿзеклҽндерҥ ҿлкҽсендҽге закон талҽплҽрен һҽм муниципаль хокукый 

актларны ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплылыкка тарту ҽлеге 

талҽплҽрне ҥтҽҥдҽн һҽм җибҽрелгҽн җитешсезлеклҽрне бетерҥдҽн азат итми. 

 

 

22. Комплекслы төзекләндерү проектларын тормышка ашыруда 

иҗтимагый катнашу механизмнары. 

 

Иҗтимагый контроль-җҽмҽгатьчелек катнашуы механизмнарының берсе.  

Тҿзеклҽндерҥ ҿлкҽсендҽ, шул исҽптҽн "Интернет"челтҽрендҽге 

гомумшҽһҽр интерактив порталлары эшчҽнлеген оештыру кысаларында, 

иҗтимагый контроль уздыру ҿчен шартлар тудырырга тҽкъдим ителҽ.  

Тҿзеклҽндерҥ ҿлкҽсендҽ иҗтимагый контроль телҽсҽ нинди физик һҽм 

юридик затлар, шул исҽптҽн фото-, видеофиксация ҿчен техник чаралар, шулай 

ук "Интернет"челтҽрендҽге гомумшҽһҽр интерактив порталларны кулланып, 

гамҽлгҽ ашырылырга хокуклы.  

Җҽмҽгать контроле кысаларында ачыкланган һҽм теркҽлгҽн кагыйдҽ 

бозулар турында белешмҽлҽр бистҽнең башкарма хакимиятнең вҽкалҽтле 

органына һҽм (яки) "Интернет"челтҽрендҽге гомумшҽһҽр интерактив 

порталына чаралар кҥрҥ ҿчен җибҽрелҽ.  

Тҿзеклҽндерҥ ҿлкҽсендҽ иҗтимагый контроль мҽгълҥматның ачыклыгын 

тҽэмин итҥ һҽм тҿзеклҽндерҥ, торак һҽм коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

ҿлкҽсендҽ җҽмҽгать контроле турындагы закон һҽм башка норматив хокукый 

актлар нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла. 


