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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл җирлеге
Советының 2013 елның 31 мая 107 номерлы «Алабуга муниципаль районы
Поспелово авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау
турында " карарына үзгәрешләр кертү турында»
"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында" Федераль закон, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы
"Поспелово авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставы һәм халык алдында
тыңлаулар үткәрү нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы Поспелово авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителде
Карар:
1. Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл җирлеге Советының 2013
елның 31 мая 107 номерлы карары белән расланган Поспелово авыл җирлеге
территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертергә:
1.1. Кагыйдәләр «төп төшенчәләр " бүлегендә:
1.1.1. "Территорияне төзекләндерү» төшенчәсен түбәндәге редакциядә бәян
итәргә::
"территорияне төзекләндерү - муниципаль берәмлек территориясен
төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән чаралар комплексын тормышка
ашыру, гражданнарның яшәү шартларын тәэмин итүгә һәм яхшыртуга, муниципаль
берәмлек территориясенең санитар һәм эстетик торышын тәэмин итүгә һәм
яхшыртуга, торак пунктлар территорияләрен һәм шундый территорияләрдә
урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне,
җир кишәрлекләрен, биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны, тирә-юнь
территорияләрен карап тотуга юнәлтелгән эшчәнлек.»;
1.1.2. "Төзекләндерү элементлары» төшенчәсен түбәндәге редакциядә бәян
итәргә::
«Төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планлаштыру, конструктив
җайланмалар, яшелләндерү элементлары, төрле җиһазлар һәм рәсмиләштерү
төрләре, шул исәптән бина, корылма фасадлары, кече архитектура формалары,

капиталь булмаган корылмалар һәм корылмалар, мәгълүмат щитлары һәм
күрсәткечләр, территорияне төзекләндерүнең состав өлешләре буларак
кулланыла.»;
1.1.3. Дополнить понятием «Прилегающая территория» в следующей
редакции:
«Прилегающая территория - территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы, которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования»;
1.1.4. Дополнить понятием «Домовладение» в следующей редакции:
«Домовладение - жилой дом (дома) и обслуживающее его (их) строения и
сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке»;
1.1.5 Дополнить понятием «Аварийные работы» в следующей редакции:
«Аварийные работы - земляные работы, требующие срочного выполнения,
производимые с целью устранения аварий и аварийных ситуаций, а также
производимые для ликвидации существующей угрозы жизни и здоровью людей,
последствий чрезвычайных ситуаций на подземных сооружениях и
коммуникациях, зданиях, дорогах и прочих сооружениях;
1.1.6. «Җир эшләре» төшенчәсен түбәндәге редакциядә өстәргә::
«Җир эшләре-җирлек территориясенең камилләштерелгән яки грунт өслеген
бозу яки юлларның һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын җәю (җәю)
белән бәйле эшләр.»;
1.1.7. «Инженерлык коммуникацияләре» төшенчәсен түбәндәге редакциядә
өстәргә::
«Инженерлык коммуникацияләре-инженер-техник тәэмин итү челтәрләре:
суүткәргеч, канализация, җылылык, торбаүткәргечләр, электр тапшыру линияләре,
элемтә һәм башка инженерлык корылмалары, шәһәр территориясендә булган яисә
салынган яисә»;
1.1.8. "Вәкаләтле орган» төшенчәсен түбәндәге редакциядә өстәргә::
"Вәкаләтле орган-гамәлдәге законнар белән тиешле эшчәнлек өлкәсендә
вәкаләтләр бирелгән башкарма хакимият органы».
1.2. «Территорияләрне төзекләндерүгә, карап тотуга һәм җыештыруга Гомуми
таләпләр» 2 бүлегендәге 2.3 пунктны түбәндәге эчтәлекле дүртенче абзац өстәргә:
«Җир кишәрлекләре хуҗалары үз милкендә булган җир кишәрлекләреннән
Балщевикны бетерү, мөстәкыйль рәвештә үз акчалары хисабына (Сосновский
балщевикын бетерү чаралары аның бутонизациясенә һәм чәчәк ата башлауга кадәр
үткәрелергә тиеш) буенча чаралар үткәрергә тиеш. Наратлык балтырганын бетерү
буенча чаралар түбәндәге ысуллар белән үткәрелергә мөмкин:
- химик - үстерү учакларын гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән
сиптерү;
- механик-чабу, коры үсемлекләрне җыю, тамыр системасын казып алу;;
- агротехник яктан-туфрак эшкәртү, күпьеллык үләннәр чәчү».
1.3. Бүлек 3.2. "Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту»
кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә::
Кагыйдәләрнең 3.2.4 пунктындагы 21 пунктчасын төшереп калдырырга;
1.4. Бүлек 3.5. "Түбә" кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
Кагыйдәләрнең 3.5.5 пунктын төшереп калдырырга;

1.5. Бүлек 3.7. "Юлларны карап тоту» кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә::
3.7.3. пунктның 3, 4, 5, 6 пунктчалары. Кагыйдәләрне бетерү;
1.6. Бүлек 3.8. "Индивидуаль торак йортларны карап тоту һәм территорияне
төзекләндерү» кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә::
Кагыйдәләрнең 3.8.1 пунктындагы 2, 3, 4, 8 пунктчаларын төшереп
калдырырга;
1.7. Бүлек 3.9. «Яңгыр канализацияләре, карау һәм яңгыр сулары коелары, су
бүлү корылмалары челтәрләрен карап тоту» кагыйдәләренә түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә::
Кагыйдәләрнең 3.9.5 пунктындагы 4 пунктчасы төшереп калдырырга;
1.8. 3.9.6 Пункт. Кагыйдәләрне бетерү;
1.9. 3.9.9 Пункт. Кагыйдәләрне бетерү;
1.10. Бүлек 3.14. "Төзелеш эшләрен җитештерү урыннарын карап тоту»
кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә::
1.10.1 3.14.2 пунктының 4 пунктчасы. Кагыйдәләрне бетерү;
1.10.2. Кагыйдәләрнең 3.14.5 пунктындагы 3, 4 пунктчаларын төшереп
калдырырга;
1.11. Бүлек 4.1 " җирлек территориясен җыештыру һәм карап тотуга Гомуми
таләпләр» кагыйдәләр түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
Подпунктчалар 1, 8, 10, 11, 12, 13 Кагыйдәләрнең 4.1.9 пунктын төшереп
калдырырга;
1.12. Пункт 4.1.10. Кагыйдәләрне бетерү;
1.13. 4.1.11 пункты. Кагыйдәләрне бетерү;
1.14. Кагыйдәләрнең 4.1.13 пунктындагы 2-15 абзацларын төшереп
калдырырга;
1.15. Бүлек 4.3. » Ял һәм кешеләр күпләп җыела торган урыннарны җыештыру,
санитар карап тоту һәм төзекләндерү " кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә::
Подпунктчалар 1, 2, 3, 4, 8, 13 2.3.6. Кагыйдәләрне бетерү;
1.16. Бүлек 4.4. » Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен җыештыру, карап
тоту һәм төзекләндерү " гә түбәндәге үзгәрешләр кертергә::
Кагыйдәләрнең 4.4.9 пунктындагы 1, 7, 8 пунктчаларын төшереп калдырырга;
1.17. Бүлек 5.1. » Яшелләндерү " кагыйдәләрен түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
5.1.6 пунктның 1, 2 пунктчалары. Кагыйдәләрне төшереп калдырырга.
2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
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