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2020 елньщ 12 февраленнэн Керкэле ав. № 3

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 
районыньщ «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль 

берэмлегенец 2015 елньщ 20 ноябрендэге 52 номерлы 
«Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Советы 

карары белэн расланган тезеклэндеру кагыйдэлэренэ 
узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында "06.10.2003 ел, №131-Ф3 Федераль законный 14 статьясы, Татарстан 
Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ" Керкэле авыл ж;ирлеге " 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районыньщ «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль 
берэмлеге территориясендэ тезеклэндеру объектларын карап тотуга Иэм 
тэртиптэ тотуга карата бердэм талэплэрне билгелэу максатларында Керкэле 
авыл ж;ирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:

1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ «Керкэле 
авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге территориясен тезеклэндеру 
кагыйдэлэренэ 20.11.2015 ел, №52 муниципаль берэмлек Советы карары белэн 
расланган Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ 
«Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге территориясен тезеклэндеру 
кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту, тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

287 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«287. Ж|ир асты коммуникациялэрендэ авариялэр бетерелгэннэн сок, юллар, 

тротуарлар еслеклэрен торгызу эшлэр тэмамланган мизгелдэн сок, 287.1 
каралган очраклардан тыш, 10 кенлек сроктан да соцга калмыйча гамэлгэ 
ашырыла.»;

тубэндэге эчтэлекле 287.1 Иэм 287.2 пунктлар естэргэ:
287.1. >Цир эшлэре тэмамланганнан сок, эшлэр ж;итештеруче юл еслеклэрен 

торгызу эшлэрен башлап ж;ибэрергэ тиеш: урамнарньщ аркылы езелгэн 
урыннарында - тэулек дэвамында;

машина юлыньщ озынча езелу урыннары - 5 кен эчендэ; 
ж;ирле юлларны, тротуарларны, тулы кыйммэтле юлларны казу урыннары 

газоннар - 10 кеннэн дэ сокга калмыйча.
Аны торгызу алдыннан асфальт еслекнек кырыйлары фреза белэн 

эшкэртелергэ тиеш.
287.2.Кышкы чоола. haea шаотлаоы белэн Иэм темпеоатуоа режимы белэн
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тэмамланмаган очракта, эш житештеруче тубэндэгелэргэ бурычлы: 
ж;ир эшлэрен >к;итештеру зонасында территорияне тэртипкэ китеру буенча кирэкле 
чаралар уткэрергэ;

юллар (тротуарлар) участокларында, тезеклэндеру элементларын 
тулысынча торгызу мизгеленэ кадэр,

ж;ир эшлэре барышында бозылган >к;эяулелэрнец Ьэм транспортныц 
хэвефсез хэрэкэтен тээмин итэргэ.»

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Керкэле 
авылы, Совет ур., 93 йорт, (административ бина), адресы буенча урнашкан 
мэгълумат стендларында, Лениногорск муниципаль районыньщ рэсми сайтында 
(leninogorsk.tatar.ru) “Авыл ж;ирлеклэре” булегендэ Иэм Татарстан 
Республикасыньщ хокукый мэгълуматныц рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru) 
бастырып чыгарырга.

3. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны уз естемдэ калдырам.

Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль райо 
"Керкэле авыл >к;ирлеге" 
муниципаль берэмлеге баш. 
Совет рэисе


