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Лениногорск
муниципаль
районы
«Сугышлы авыл ж;ирлеге» муниципаль
берэмлегенец
2015
елныц
20
ноябрендэге 42 номерлы карары белен
расланган
Татарстан
Республикасы
Лениногорск
муниципаль
районы
«Сугышлы авыл ж;ирлеге» муниципаль
берэмлеге тезеклэндеру кагыйдэлэренэ
узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законный 45.1
статьясына, «Татарстан Республикасында шэИэр тезелеше эшчэнлеге турында» 2010
елныц 25 декабрендэге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 19.4
статьясына таянып, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы
«Сугышлы авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы
нигезендэ Иэм шэИэр
территорияларенец тиешле санитар торышын тээмин иту, эйлэнэ-тирэ мохитне саклау
haM шэИэр территориясен пычратудан саклау буенча чараларны тормышка ашыру
максатларында, Сугышлы авыл ж;ирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:
1.
Лениногорск муниципаль районы «Сугышлы авыл >к;ирлеге» муниципаль
берэмлегенец 2015 елныц 20 ноябрендэге 42 номерлы карары белэн расланган
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Сугышлы авыл ж;ирлеге»
муниципаль берэмлеге тезеклэндеру кагыйдэлэренэ тубэндэге узгэрешне кертергэ:
16 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
16.
ШэИэр территориясенец тиешле санитар торышын тээмин иту, эйлэнэ-тирэ
мохитне саклау Иэм шэЬэр территориясен пычратудан саклау буенча чараларны
тормышка ашыру максатларында хуж;алык итуче субъектларга Иэм физик затларга
якын-тирэ территориялэр беркетелэ.
Территориялэрне (ж;ир кишэрлеклэрен) ж;ыештыру, чистарту h9M санитар тоту
буенча эшлэр башкару бурычлары, гамэлдэге >к;ир законнары, торак урыннары
территориялэрен карап тотуныц санитар кагыйдэлэре нигезендэ, эгэр законда яки
килешудэ башкасы каралмаган булса, килэсе тэртиптэ, оештыру формасына бэйсез
рэвештэ физик Иэм юридик затларга йеклэнэ:
1.Торак
милекчелэре
ширкэтлэре,
торак
кооперативлары
яки
башка
махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары Ьэм торак фонды белэн идарэ
итуче оешмалар - торак биналарныц милекчелэре исеменнэн-купфатирлы йортларныц
йорт яны территориясе, шулай ук урамныц йеру алеше ягыннан 5м ераклыкта
купфатирлы йорт территориясе каршындагы ж;ир кишэрлеге. >Цир участогы чиклэре
билгелэнмэгэн очракта, куп фатирлы торак йорт юл буенда - торак йорттан алып
тротуарга кадэр (тротуар булмаган очракта урамныц машиналар йеру елешенэ кадэр),
эмма 10 метрдан да артык тугел;

2. Купфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатациялэуче
затлар бина озынлыгына, кицлеге - 1 0 м, урамныц машиналар йеру елешене кадер,
лекин 10 м (объект юл буенда урнашкан очракта) идарече оешма белен килешу
булмаган очракта, 10 м дан да артырга тиеш тугел;
3.
социаль елке учреждениелере (мектеплер, мектепкече учреждениелер,
меденият, селаметлек саклау, физкультура Ием спорт учреждениелере) - бирелген ж;ир
кишерлеге чиклэренде территория, шулай ук бирелген ж;ир кишерлеге чигеннен 5 м
ераклыкта яки урамныц йеру елешене кадер, емма 5 м артмаган (объект юл буенда
урнашкан очракта).
ГомумшеИер емесе уткергенде heM шехси инициатива белен учреждение
территориясе алдында теп фасад ягыннан урамныц машиналар йеру елешене кадер
(объект юл буенда урнашкан очракта), башка яклардан 30 м радиуста жыештыру
эшлере башкарырга хокуклы;
4.
барлык милек формасындагы промышленность предприятиелере heM
оешмалары - бирелген >к;ир кишерлеге чиклерендеге территориялер, аларга килу
юллары, шулай ук бирелген ж;ир участогы чигеннен 10 м ераклыкта, керу юллары,
санитар-яклау зоналары. Предприятиелернец санитар-яклау зоналары гамелдеге
санитар кагыйделер Нем нормалар талеплерене туры китереп билгелене;
5. Тезуче (подрядчы) - бирелген ж;ир кишерлеге чиклеренде территориялер,
аларга килу юллары, шулай ук бирелген ж;ир участогы чигеннен 15 м ераклыкта тиреюнь территориялер, керу юллары;
6. Бирелген >цир кишерлеге чиклеренде торак йорт ху>к;алары (яисе ж;ир
кишерлегенец фактта килеп туган чиге буенча, егер жир участогы билгеленген тертипте
ресмилештерелмеген булса), шулай ук бирелген жир кишерлеге чигеннен 5 м
ераклыкта йе урамныц йеру елешене кадер, лекин 5 м артмаган (объект юл буенда
урнашкан очракта).
ГомумшеИер емесе уткергенде heM шехси инициатива белен ирекле ревеште
территорияне ж;ыештыру heM йорт алдында 5 метрдан артык мейданда улен чабу
эшлере башкару хокукына ия;
7. Стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар Ием башка
стационар булмаган сеудэ объектлары) heM сезонлы кафелар - текъдим ителген ж;ир
кишерлеге территориясе, шулай ук бирелген ж;ир кишерлеге чигеннен 10 м ераклыкта
яки урамныц машиналар йеру елешене кадер, лекин 10 м артмаган (объект юл буенда
урнашкан очракта).
Шехси инициатива белен ирекле нигезде heM ж;ирле узидаре органы белен
килешенеп, якындагы территорияне >к;ыештыру heM объект урнашкан урынныц тышкы
чигеннен 10 м дан артык ераклыкта улен чабу буенча эшлер башкарырга хокуклы;
8. Сеуде heM жэмегать туклануы оешмалары (базарлар, кибетлер, рестораннар,
кафелар) - бирелген >цир кишерлеге чиклерендеге территориялер, шулай ук бирелген
ж;ир кишерлеге чигеннен 10 м ераклыкта яки урамныц йеру елешене кадер, емма 10 м
дан да артмаган (объект юл буенда урнашкан очракта).
Шехси инициатива белен ирекле ревеште heM »<;ирле узидаре органы белен
килештереп, участок чиклереннен 50 м радиуста heM урамныц машиналар йеру
елешене кадер (объект юл буенда урнашкан очракта) тире-юнь территориясен
жыештырырга.
Сеуде объектларында урнаштырылган чуп савытларын карап тоту-сеудене
гамелге ашыручы затлар тарафыннан башкарыла;
9. Бина, корылмаларныц милекчелере яки башка хокук иялере-бина, корылмалар
периметры буенча яки бирелген >цир кишерлегенец чиклере буенча, шулай ук якынтире территория бирелген жир кишерлеге чигеннен 10 м ераклыкта йе урамныц йеру
елешене кадер, емма 10 м артмаган (объект юл буенда урнашкан очракта).
Шехси инициатива белен ирекле ревеште heM >цирле узидаре органы белен
килештереп, участок чиклереннен 10 м дан артык радиуста heM урамныц машиналар
йеру елешене кадер (объект юл буенда урнашкан очракта)якындагы территорияне
>цыештырырга;
10. автозаправка станциялере, автомою постлары, транспорт чараларына техник

хезмэт курсэту станциялэре (автосервис, шиномонтаж h. б.), автомобиль юлына булеп
бирелгэн полоса чиклэрендэ урнашкан автомобиль юлларыныц юл буе полосалары
чиклэрендэ урнашкан сэудэ hoM ж,эмэгать туклануы объектлары - бирелгэн >к;ир
кишэрлеге чиклэрендэ урнашкан территория, шулай ук тирэ-юнь территория бирелгэн
ж;ир кишэрлеге чигеннэн 15 м ераклыкта Иэм машиналар йеру елешенэ кадэр;
Шэхси инициатива белэн ирекле рэвештэ Иэм ж;ирле узидарэ органы белэн
килештереп, участок чиклэреннэн 50 м радиуста Иэм урамныц машиналар йеру
елешенэ кадэр якын-тирэ территорияне жыештырырга;
11. Гараж кооперативлары-бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэге территориялэр,
аларга керу юллары, шулай ук бирелгэн жир участогы чигеннэн 10 м ераклыкта яисэ
урамныц йеру елешенэ кадэр, эмма 10 м дан да артмаган (объект юл буенда урнашкан
очракта);
Шэхси инициатива белэн ирекле рэвештэ Иэм жирле узидарэ органы белэн
килештереп, участок чиклэреннэн 50 м радиуста тирэ-юнь территорияне Иэм урамныц
машиналар йеру елешенэ кадэр Иэм аларга керу юлларын жыештырырга;
12.
Гражданнарныц
бакчачылык,
яшелчэчелек
коммерцияле
булмаган
берлэшмэлэре-бирелгэн ж;ир кишэрлеге территориясе, шулай ук бирелгэн ж;ир
кишэрлеге чигеннэн 10 м ераклыкта яки урамныц йеру елешенэ кадэр, эмма 10 м дан
да артмаган (объект юл буенда урнашкан очракта);
Шэхси инициатива белэн ирекле рэвештэ Иэм >цирле узидарэ органы белэн
килештереп, участок чиклэреннэн 20 м радиуста Иэм урамныц машиналар йеру
елешенэ кадэр (объект юл буенда урнашкан очракта)тирэ-юнь территориясен
жыештырырга;
13 Ж|ирлэу урыннары-бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэ, шулай ук тирэ-юнь
территория бирелгэн ж;ир кишэрлеге чигеннэн 10 м ераклыкта йэ урамныц йеру
елешенэ кадэр, лэкин 10 м артык тугел (объект юл буенда урнашкан очракта);
14. булеп бирелгэн участок чиклэрендэ реклама конструкциялэре.
Шэхси инициатива буенча Иэм жирле узидарэ органы белэн килешеп, 10 м
радиуста территорияне, шулай ук элеге конструкциялэр тирэсендэ, югарыда
курсэтелгэн конструкциялэрдэ урнаштырылган реклама плакатлары, баннерлар h. б.
ларга кадэр жыештырырга кирэк;
15. - чуп-чар ж;ыю техникасы тукталышлары h9M тукталышлары-5 м, шулай ук чупчар ж;ыю техникасыныц килу Ьэм тукталышы тирэсендэ, ташландык Иэм очып киткэн
чуп-чар ею техникасыныц килу нокталары тирэсендэ-5 м;
16. автомобиль юллары янында урнашкан чуп-чар жыю бункерлары бирелгэн ж,ир
участогы территориясендэ, шулай ук бункерлар тирэсендэ 10 метрга кадэр радиуста
таркалган Иэм очып чыккан чуп-чарга кадэр;
17. гомуми файдалану территориясендэ урнаштырылган чуп-чар урналарын карап
тоту-килешулэр буенча территорияне жыештыруны оештыру тарафыннан гамэлгэ
ашырыла;
18. Автотранспорт чараларын озак Иэм кыска вакытлы саклау тукталышларыныц
хужалары-бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэге территория, шулай ук бирелгэн жир
кишэрлеге чигеннэн 10 м ераклыкта яки урамныц йеру елешенэ кадэр, лэкин 10 м
артмаган (объект юл буенда урнашкан очракта);
19. Коммуналь билгелэнештэге корылмалар булган оешмалар-бирелгэн жир
кишэрлеге чиклэрендэ территория, шулай ук бирелгэн жир кишэрлеге чигеннэн 10 м
ераклыкта якын-тирэ территория;
20. Идарэсендэ автоматлаштырылган режимда эшлэуче инженер корылмалары
булган предприятиелэр (хезмэт курсэтуче персоналдан башка) - бирелгэн жир
кишэрлеге чиклэрендэге территория, шулай ук бирелгэн жир кишэрлеге чигеннэн 10 м
ераклыкта тирэ-юнь территория;
21. Хезмэт курсэтуче оешма - билэнэ торган участокныц озынлыгы буенча ике
яклы тезелеш белэн, кицлеге буенча-магистраль тротуарга кадэр, тротуар булмагандаурамныц бордюрный полосасына кадэр;
22. Хезмэт курсэтуче оешма-берьяклы тезелеш эшлэре алып барыла торган
урамнарныц озынлыгы буенча, э кицлеге буенча-урамныц бетен киц л е генэ, капма-

каршы тротуарны да кертеп, 10 м тротуар артында;
23.
Хезмэт курсэтуче оешма-ж;ир асты Ьэм >к;ир есте ж;эяулелэр кичулэре ечен 5 м
ераклыкта ж;ир есте елеше, баскычлар аша чыгу урыннары Ьэм чыгу юллары
периметры буенча 5 м ераклыкта >к;ир асты Ьэм >к;ир есте кичулэре ечен.»;
69 пунктны тубэндэге эчтэлекле 8.1 пунктчага белэн тулыландырырга:
«8.1) агач Ьэм куакларны кису, тебен алу буенча эшлэр башкарылганнан сон
барлыкка килгэн калдыкларны (ботакларны) контейнерга ташлау тыела.»;
77 пунктны тубэндэге эчтэлекле 10 пунктча белэн тулыландырырга:
«10) агач Ьэм куакларны кису, тебен алу буенча эшлэр башкарылганнан соц
барлыкка килгэн калдыкларны (ботакларны) каты-коммуналь калдыклар ташлау
калдыкларына ташлау тыела.»;
201 пунктнын, 14 пунктчасы уз кечен югалткан дип танырга;
211, 212 пунктларны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«211. Торак йорт хуж;алары шэхси инициативасы белэн йорт яны территориясен
кардан алып урамньщ машиналар йеру елешенэ кадэр (объект юл буенда урнашкан
очракта) местэкыйль рэвештэ яки махсус оешма белэн килешулэр буенча
жыештырырга хокуклы.
212. Шэхси йорт территориясеннэн якын-тирэ территориягэ тыела:
1) кар эту, чуп-чар ташлау, шлак ташлау, сыек кенкуреш калдыклары агызу;
2) юл Ьэм юл йеру елешенэ ишегалды Ьэм янэшэдэге территориядэн
чистартылган кар Ьэм бозны чыгарыру яисэ хэрэкэт иту.»;
Тубэндэге эчтэлектэге 213 пункт белэн тулыландырырга:
«213. Шэхси йорт янындагы территориядэ рехсэт ителэ:
йорт капкасына керу юлын кардан чистарту, койма белэн эйлэндереп алынган
территориягэ керу Ьэм гаражга керу (гаражга керу) ечен билгелэнгэн койма ишеген
койма белэн эйлэндереп алынган территориягэ кергэндэ сул Ьэм уц якка таба
чистарту. Йорт яны территориясен, ачык пространство шартларында Ьэм йорт
янындагы керу юлына кагылмаган очракта, юлныц машиналар йеру елешенэ Ьэм йорт
яны территориясенэ кар кучереп, чистартырга.»;
тубэндэге эчтэлектэге 214 пункт белэн тулыландырырга:
«214. Йорт территориясендэ агач Ьэм куакларны кису Ьэм тебен алу эшлэрен
башкарганнан соц барлыкка килгэн калдыкларны (ботаклар) гомуми файдалану
территориясенэ чыгару рехсэт ителми.».
2. блеге карарны Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Сугышлы авыл
ж;ирлеге буенча урнашкан мэгълумат стендпарында урнаштыру юлы белэн игълан
итэргэ, Лениногорск муниципаль районы рэсми сайтында (http://leninogorsk.tatarstan.ru)
"Авыл ж;ирлеклэре” булегендэ Ьэм Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц
рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.
3. влеге карар басылып чыкканнан соц уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз артымда калдырам.

Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районы
"Сугышлы авыл >цирлеге"
муниципаль берэмлеге башлыгы
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